
XX МЕЖДУНАРОДЕН ШАХМАТЕН ФЕСТИВАЛ  

“Sunny Beach Open” 

03 – 12.09.2021 

Организатор: „ФИДЕ Международна Академия БУЛЧЕСС“, Парк-хотел Континентал“  

Този шахматен фестивал се организира в чест и памет на шахматистите и шахматните 

деятели, спонсори и доброжелатели от град Бургас и Бургаския регион. 

Девиз на фестивала е: Война в играта – Уважение и мир в живота!   

Валидност за рейтинг и звания: - отчита се  за международен и български рейтинг и е 

валиден за покриване на международни и български звания.   

Система на провеждане: Провежда се  в 9 кръга по швейцарската система с контрола за 

игра - 90 мин. + 30 секунди на ход.  

Гарантиран награден фонд 6000 лева /при минимум сто  участника/.  

                      Генерално класиране: 

1. 850лв, 2. 600лв, 3. 500лв, 4. 300лв.  

                      С межд. рейтинг до 2200 вкл.: 

1. 500лв, 2. 300лв, 3. 200лв. 

                      С межд. рейтинг до 1900 вкл. и без рейтинг: 



1. 500лв, 2. 300лв, 3. 200лв. 

Ветерани над 60 г.:   1. 300, 2. 200, 3. 150. 

Жени: 1. 300, 2. 200, 3. 150. 

Деца:  до 10г.,  до 12г., до 14г. – по 150.     

Всички награди се облагат по реда на българското законодателство. 

             Право на участие имат всички български състезатели притежаващи ФИДЕ 

Идентификационен Номер /FIDE ID/, които приемат и са съгласни с описаните тук 

условия, и са одобрени от организатора на фестивала.    

ПРОГРАМА: 

3 септември /петък/ -   10.00 до 13.00 – регистрация 

                                                15.00 – техническа конференция           

                                                15.30 – първи кръг 

4 септември /събота/ -    15.30 – втори кръг 

  5 септември /неделя/ -    15.30 – трети кръг 

6 септември /понеделник/ -  16.00 – БЛИЦ ТУРНИР 

7 септември /вторник/ -             15.30 – четвърти кръг  

8 септември /сряда/ -    15.30 – пети кръг 

9 септември /четвъртък/ -              15.30 – шести кръг 

10 септември /петък/ -    15.30 – седми кръг 

11 септември /събота/ -   15.30 – осми кръг 



12 септември /неделя/ -   09.00 – девети кръг 

     14.00 – награждаване и закриване 

Желаещите да участват във фестивала могат да се възползват от следните пакети: 

 Парк-хотел Континентал***  -  три звезди. 

Пакет  А – 290 лева: Включва легло в двойна или тройна стая за 9 нощувки със 

закуски от 3 до 11 септември вкл., ползване на зала, шахматен комплект, електронен 

шахматен часовник, бланки за записване на партиите, квалифицирано съдийство.  

Пакет Б –  440 лева: Включва самостоятелна стая за 9 нощувки със закуски от 3 до 

11 септември вкл., ползване на зала, шахматен комплект, електронен шахматен 

часовник, бланки за записване на партиите, квалифицирано съдийство.   

Пакет С – 80 лева: Включва ползване на зала, шахматен комплект, електронен 

шахматен часовник, бланки за записване на партиите, квалифицирано съдийство.   

Закуската е  на блок маса.   

 Гости на фестивала могат да ползват пакет А и Б с отстъпка 50 лева.  

Състезатели ненавършили 14 години и състезатели навършили 60 години към 

03.09.2021 г.  както и лица в неравностойно положение, ползват намаление 15 лева от 

пакетните цени. 

Желаещите да пристигнат по-рано или да продължат престоя си могат да ползват 

преференциалните условия на фестивала.  

Всички желаещи да участват ГМ, ММ, ГМЖ, ММЖ -  са гости на фестивала. 



     Желаещите да ползват пакети А и Б трябва да направят своята заявка до 15.08.2021 г.  

       Ползващите пакет С трябва да заявят участие до 31.08.2021г.  

Организаторът запазва право да прави каквито е необходимо промени на 

описаните тук правила, с цел доброто протичане на шахматния фестивал и съобразно 

несигурната обстановка към датата на публикуване на тези правила. 

За повече информация и записване за участие:  

Живко Жеков  GSM: 0888 454 034 

email: zhivko.zhekov@gmail.com 

mailto:zhivko.zhekov@gmail.com

