
 

 

 

ЕДИНАДЕСЕТИ ОТКРИТ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ 

ПО ШАХМАТ 

„ШАБЛА 2020” (30.10-01.11.2020) 

 

Под патронажа на г-н Мариян Жечев – Кмет на Община Шабла 

и 

д-р Йорданка Стоева – Председател на Общински съвет Шабла 

 

Място: Хотел&Ресторант „Тюленово”***, с. Тюленово, Община Шабла 

Система на провеждане: Турнирът ще се проведе в 9 кръга по 

Швейцарска система. Контрола за игра: 25 минути + 10 секунди на ход до 

завършване на партията. Турнирът не е валиден за рейтинг!  

Право на участие: Право на участие имат всички български и 

чуждестранни състезатели, одобрени от организаторите, с международен 

рейтинг по класически (стандартен) шах не по-висок от 2400 към 

01.10.2020 година. Допускат се до участие Фиде майстори, Международни 

майстори и Гросмайстори. 

Такса за участие: Ветерани над 60 години, ученици до 18 години и 

състезатели с международни звания – 20 лева. Всички останали – 25 лева. 

Блиц турнир – 10 лева за всички желаещи. 



 

Класиране: Класирането се извършва според броя на събраните точки. 

При равенство се прилагат следните допълнителни показатели: 1. Резултат 

в точковата група, 2. Бухолц Медиана, 3. Бухолц, 4. Брой победи. 

Награди: Наградният фонд на турнира е 2000 лева. 

Генерално класиране: 1. 400 + Купа, 2. 320, 3. 250, 4. 180, 5. 150, 6. 100 

Специални награди на стойност 500 лева + купи и медали за ветерани, 

жени, местен състезател, юноши/девойки до 12/14 години и рейтингови 

категории при минимум тpима състезатели в група.  

Блиц турнир: 100 лева + 50% от събраните такси. 

Програма: 1 ден, 30 октомври, (петък) 14:30 часа – Техническа 

конференция, Откриване. 15:00 – Първи кръг, 16:30 – Втори кръг. 2 ден, 31 

октомври, (събота) 10:00 – Трети кръг, 11:30 – Четвърти кръг, 13:30 – 

Пети кръг, 15:00 – Шести кръг, 16:30 – Блиц турнир. 3 ден, 1 ноември, 

(неделя) 09:30 – Седми кръг, 11:00 – Осми кръг, 13:00 – Девети кръг, 15:00 

– Закриване и награждаване.  

*Организаторите си запазват правото на промени в програмата, 

разпределението на наградния фонд, допълнителните показатели и други! 

Заявки за участие: До 28 октомври на телефон 0885/132468 или 

harmonia_chess@abv.bg – Деян Димитров 

Настаняване: Хотел „Тюленово”***, с. Тюленово, Община Шабла. 

http://www.tyulenovo.com/index.php  Цена на легло в двойна стая – 35 лева на 

вечер с включена закуска. Заявки за настаняване се подават директно 

към хотела на телефон +359 877 287 197 или мейл tulenovoeood@abv.bg 

(за шахматния турнир)!  
 

*Ще бъде изтеглена и традиционната томбола с много изненади. 

Голямата награда е участие в следващото издание на турнира за сметка 

на организаторите (без турнирна такса, с поети нощувки и храна).  
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