
III. Държавно отборно първенство за момчета до 12 г.             
1. Провежда се от 1 до 5 септември в к.к. Златни пясъци по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на отборите. 
2. Право на участие имат всички отбори, подали заявки в срок до 21 август, 
заплатили годишния си членски внос и картотекирали своите състезатели в 
БФ Шахмат. 
3. Състав на отборите: 4 състезатели и 1 резерва, родени след 01.01.2002 г.  
4. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Допълнителна информация: 0899 / 945 956 – Георги Живков, ШК Банкя - 
Банкя. 
 
IV. Държавно отборно първенство за момичета до 12 г.             
1. Провежда се от 1 до 5 септември в к.к. Златни пясъци по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на отборите. 
2. Право на участие имат всички отбори, подали заявки в срок до 21 август, 
заплатили годишния си членски внос и картотекирали своите състезателки 
в БФ Шахмат. 
3. Състав на отборите: 3 състезателки и 1 резерва, родени след 01.01.2002 
г.  
4. Разходите по участието  на състезателите са за сметка на  шахматните 
клубове, редовни членове на БФ Шахмат. 
5. Допълнителна информация: 0899 / 945 956 – Георги Живков, ШК Банкя - 
Банкя. 
 

 
Условия за настаняване 

 
хотел „Владислав  Варненчик” 3*, намиращ се непосредствено

 до залата за  игра – Европейски дом на шахмата. 
Настаняването става след 14:00 ч. на 31.08.2014 г. и след 14:00 ч. на 
01.09.2014 г. 
 

Цени за настаняване на човек на съответния пансион на вечер 
 

Стая 
Полупансион 

(закуска и вечеря) 
Пълен пансион 

(закуска, обяд и вечеря) 
Двойна и тройна стая – до 16 г. 20 лв. 25 лв. 
Двойна и тройна стая – над 16 г. 25 лв. 30 лв. 
Единична стая  35 лв. 40 лв. 
 

Заявки за настаняване 
 

До 22.08.2014 г. на е-mail: federation@chessbg.com, тел.: 02 9300518. 
Заявката включва имена, период за настаняване, тип стая, тип изхранване и 
шахматен клуб. 

Парти


