
 
 
 
                                                                                                                

ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН  ШАХМАТЕН ТУРНИР 
„ИНТЕЛЕКТИ НА СВЕТА” 

 
к.к.  АЛБЕНА  -  2013 г. 

 
     ОРГАНИЗАТОРИ: 
БФШ, ЦСО - ШК  Енергия 21 гр. Добрич  
    Турнирът се провежда   в к.к. Албена от 18 до 23 юни 2013 г.  Състезанието е по класически шахмат и 
способства за откриване и развитие на талантливи деца и младежи в областта на шахмата от България и 
други страни.  Контролата за игра е  по 60 минути на състезател плюс 30 секунди на ход. Играe се  по 
швейцарска система в 7 кръга. Използват се  електронни  часовници, осигурени от организаторите. 
Жребий и класиране се извършва с програма SWISS Manager. Класирането е  за момчета и момичета на 
възраст до 8, 10, 12, 14 и 16  г. Възрастовата група се формира при минимум от десет състезатели. 
Групата се заявява  предварително. Всеки  може  да играе в по-горна група при  заявено желание.  
Класирането е  по групи. Турнирa  важи за ЕЛО на ФИДЕ  по класически шахмат .   

• Класирането    се помества  в  сайта на БФШ www.chessbg.com      и   www.chess-rezults.com  

 
 



 
КЛАСИЧЕСКИ ШАХМАТ  

к.к. Албена  от 18.06.  до 23.06.2013 г. 
     ПРОГРАМА                                                                                                                                                         
      Пристигане, настаняване и регистрация е от 10:00 до 13:00 на 18.06.2013 г.. Техническата 
конференция   от 13:00 до 13:30. Официално откриване от 13:45.  Закриването е най-малко два часа   
след последния кръг .    
 

ВРЕМЕ  И МЯСТО  НА ПРОВЕЖДАНЕ 
 

 Ден Кръг Време 
1 18.06. I 14 : 00  -  17 : 00    
2. 19.06. II,  III  09 : 00  -  12 : 00   14 : 00  -  17 : 00    
3. 20.06.  IV     14 : 00  -  17 : 00    
4. 21.06.  V,  VI  09 : 00  -  12 : 00   14 : 00  -  17 : 00    
5. 23.06.  V II        09 : 00  -  12 : 00    

       
       Фестивала се провежда  в зали на хотел 3 *** Орхидея на к.к. Албена.   
      Победителите  се награждават  с купи и грамоти за първо, второ и трето място.   Победителите  в 
групите  се награждават  с медали и грамоти за първо, второ и трето място.  Участниците получават  
сертификати  и сувенири.  
      Контестация от 50 лв.  се внася до 30 минути след края на кръга. Решението на турнирния комитет е 
окончателно, ако контестацията се уважи сумата се възстановява. 
       Такса участие – 50 лева 
        Съдийски състав:   
      Главен съдия:  Красен  Николов,  републиканска категория  
      Помощник съдии:  д-р Йордан Георгиев – първа категория и Магдалена Маждракова - първа 
категория  
        НАСТАНЯВАНЕ 
     Заявкa за участие се прави предварително по интернет или на място.  Участниците в турнира  си 
правят  резервация за настаняване и изхранване в хотел по техен избор  през сайта на комплекса 
www.albena.bg или чрез кол центъра на курорта.  При желание  организаторите  съдействат за 
настаняване, изхранване в  к.к. Албена.    
 
    Заявки за участие  
     Екатерина  Сергеевна                                                                                        
e - mail: intelekti@abv.bg 
    Директор на фестивала                                                                                                                                                                                                              
   м.с. Тодор   Тодоров  �+359 878 338 075  
 
 
 


