
 

НАДЕЖДИ НА СВЕТА 
 
Х Юбилеен международен 
Фестивал 
на училищните шампиони 
23 юни-3 юли 2013 година 
Варна 
Курортен комплекс 
„Св.Св.Константин и Елена” 
Грандхотел „Варна” 5* 
Турнири за училищни шампиони 
U8,U10,U12,U14,U16 
 

 
ПОКАНА 

 
 Българска федерация по шахмат, Национална детска шахматна фондация „Морско 
конче“, Шахматен клуб „Веселин Топалов” и Община Варна имат честта да поканят 
Националните федерации и училищните шампиони от Европа и света, да участват в 
Десетия юбилеен международен фестивал „Надеждите на света”, който ще се проведе в 
грандхотел „Варна”***** – к.к. „Св.св. Константин и Елена”. 
 На традиционното раздаване на Световните туристически награди (World Travel 
Awards ) в Анталия – Турция популярният черноморски комплекс получи две награди 
„Най-добър ваканционен комплекс в България” и „Най-добър спа комплекс в България” 
Паралелно се провежда и Седми открит международен турнир „Варна Опен” и 
Втори международен турнир „Шах на Фишер”. 
 

ПРОГРАМА 
 
23 юни, неделя  14:00   Пристигане, настаняване, регистрация 

16:00   Техническа конференция 
20:00   Тържествено откриване на Фестивала 

24 юни, понеделник    9:30   Първи кръг 
25 юни, вторник    9:30   Втори кръг 
26 юни, сряда     9:30   Трети кръг 
27 юни, четвъртък  Почивен ден – Екскурзии 

16:00   Шах на Фишер – І-ІV кръг 
28 юни, петък   10:00   Четвърти кръг 
29 юни, събота  10:00   Пети кръг 
30 юни, неделя  10:00   Шести кръг 

15:00   Шах на Фишер – V-VІІ кръг 
1 юли, понеделник  10:00   Седми кръг 
2 юли,вторник  10:00   Осми кръг 
3 юли, сряда   10:00   Девети кръг 

19:00 Награждаване на победителите и 
закриване на Фестивала 

 
Главен  съдия : инж. Емил Бенлиев – международен съдия на ФИДЕ. 



 
 
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 
1. Участие 
1.1. В турнирите могат да участват училищните шампиони – момчета и момичета в 
различните възрастови групи до 8,10,12,14 и 16  години, родени след 1 януари 2005, 
2003,2001,1999 и 1997 г. 
 
2. Правила 
2.1. Турнирите се провеждат по Швейцарска система в 9 кръга. Играе се по правилата на 
ФИДЕ. 
2.2. Контролата за игра е 90 минути на състезател плюс 30 секунди за всеки изигран ход 
считано от първия. 
2.3. Турнирите са регистрирани във ФИДЕ и имат международно квалификационно 
значение 
 
3. Условия за регистрация 
3.1. Регистрационният формуляр се попълва от училищната администрация и се изпраща 
до организатора на е-мail – chessvarna@abv.bg, или по fax: 052642877 до 20 май 2013 г. 
3.2.Експериментално ще бъде проведено и класиране на училищни шахматни отбори 
Отборът е в състав от 4-ма състезатели в съответната възрастова група. 
За участие и класиране е необходимо да бъде направена регистрация на отбора, 
представител на съответното училище. 
Класирането на отборите ще бъде извършено на базата на постиженията на членовете на 
отбора в турнира „Надеждите на света” по системата - за І-во място – състезателят 
получава 10 точки (при 10 участника в турнира), за ІІ-ро място - 9 точки и т.н. 
 
4. Регистрация 
Организационният комитет потвърждава регистрацията на състезателя и отборите след 
получаването на регистрационния формуляр и след превеждане регистрационната такса по 
посочената банкова сметка.  
4.1 Регистрационна такса – 30 лева. 
4.1.2.Състезатели, настанени извън турнирните хотели заплащат + 60% към основната 
регистрационна такса. 
4.1.3. Състезатели, заявили своето участие след 20 май  заплащат допълнително 10 лева 
към основната регистрационна такса. 
4.2. Регистрационна такса за отбор 80 лв. 
4.3.Разходите за транспорт (ако е необходим) от Аерогара, Жп гара или автогара Варна до 
хотела при пристигане и обратно в деня на заминаване. 
са 30 лв за състезател и 40 лв за треньор или друго придружаващо лице. 
 
5. Награди 
За турнира «Надежди на света» 
5.1. Победителите в различните възрастови групи до 8,10,12,14 и 16 години (момчета и 
момичета) получават званието: 



„Шампион на Десетия юбилеен международен фестивал „Надежди на света - 2013“ 
5.2. Победителите в различните турнири (по възрастови групи) получават купи, а заелите  
І-во – ІІІ-то място – грамоти и медали. 
5.3. Предвидени са награди за най-малък участник и участничка. 
5.4. Победителите във възрастовите групи до 10 г. (момичета) и до 14 г. (момчета) ще 
получат специални купи от името на гросмайсторите Антоанета Стефанова и Веселин 
Топалов (световни шампиони до 10 и до 14 години през 1989 г. в Пуерто Рико). 
5.5. Всички участници получават сертификати за участие. 
5.6. Всички състезатели получават книгата „Световно първенство по шахмат“ – 
Аржентина, Сан Луис, с автограф на гросмайстор Веселин Топалов. 
5.7. Победителите при отборите получават купи – І-ІІІ място, а участниците в отборите – 
медали. Отборите заели ІV-VI – получават почетни грамоти. 
 
6. Парични награди (в лева) 
 
  U10: I - 250, II - 200, III - 150, IV - 120, V - 100, VI - 100 
gU10: I - 200, II - 150, III - 150, IV - 100, V - 100, VI - 100 
  U12: I - 300, II - 250, III - 150, IV - 120, V - 100, VI - 100 
gU12: I - 250, II - 200, III - 150, IV - 120, V - 100, VI - 100 
  U14: I - 350, II - 250, III - 150, IV - 120, V - 100, VI - 100 
gU14: I - 300, II - 200, III - 150, IV - 120, V - 100, VI - 100 
  U16: I - 350, II - 300, III - 250, IV - 200, V - 150, VI - 120 
gU16: I - 300, II - 250, III - 200, IV - 150, V - 150, VI - 120 
 
Победителите в турнирите до 8 години получават предметни награди. 
Посочените по-горе парични награди са гарантирани при условие, че във всяка възрастова 
група участват най-малко 16 състезатели. 
 
6.1. Класирането в различните турнири се определя според броя на спечелените точки. 
При равенство се използват следните допълнителни показатели: 
 1. Бухолц -1 
 2. Бухолц 
 3. Брой победи 
 4. Натрупване 
 5. Зонеборн-Бергер 
 
7. В турнира „Шах на Фишер” – участниците се състезават в три възрастови категории – до 
10, до 12 и до 16 години. 
7.1. Турнирна такса за участие – 20 лв. 
7.2. Наградите са купи – за І, ІІ и ІІІ място и предметни (парични) награди. 
 
8. Настаняване и храна 
8.1. Настаняването и храненето на участниците и придружаващите лица е в четиризвезден 
хотел от комплекса Грандхотел ”Варна” и „Корал” 
8.2.Резервациите се осъществяват само чрез Представители на организационния комитет 
(попълнете регистрационните формуляри) 
 



 
8.3.Преференциални цени за участници и придружаващи лица: 
 
Четиризвезден хотел от комплекс Варна 
Двойна стая 2 възрастни 120 лв 

 Възрастен + 1 дете /от 4 до <16г./* 115 лв 
 Възрастен + 2 деца /от 4 до <16г./* 160 лв 
 *Деца до 4 г. се приемат безплатно  
Посочените цени са за настаняване и храна All inclusive Classic, ползване на 
открит и закрит басейни, джакузи и туристическа такса. 
 
Хотел Корал*** + 
Двойна стая Нощувка + 

закуска – BB 
Нощувка +  

пълен пансион - FB 

 2 възрастни 80 лв 115 лв 

възрастен + 1 дете /от 2 до <12 г/* 65 лв 90 лв 

възрастен + 2 деца / от 2 до <12г/* 80 лв 110 лв 

*Деца до 2 г. се приемат безплатно 

 
Състезатели, заявили своето участие в Турнира до 20 март 2013г. получават 

5% намаление от посочените цени за настаняване и храна. 
Всички разходи по настаняване, храна, такса за участие и транспортни разходи 

(вкл. банкови такси) трябва да бъдат преведени най-късно до 20 май 2013 по следната 
банкова сметка: 
Сдружение „ШК Веселин Топалов`2006” 
Юробанк И Еф Джи България АД  
ФЦ-Чаталджа-Варна 
Адрес:бул.Осми Приморски полк 100 
Банков код:BORD08634814 
IBAN: BG97 BPBI 7945 1061 7082 01 
 
КОНТАКТИ С ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ 
Директор на фестивала – Борис Христов 
тел/факс +35952642877, моб. 0886 025403 
e-mail: chessvarna@abv.bg, 
Марияна Христова, организатор 
mariyanah@varnautre.bg, chessvarna@abv.bg 
Тел. 0886 068248 
 
 
 
 
 
 



Хотел Царевец**  

 Нощувка + 
закуска  

Нощувка +  
закуска и вечеря 

Единична стая 38 лв 48 лв 

Двойна стая 2 възрастни 50 лв 70 лв 

2 възрастни + 1 дете /от 4 до <13 г/* 50 лв 70 лв 

възрастен + 1 дете /от 4 до <13 г/* 38 лв 55 лв 

*Деца до 4 г. се приемат безплатно 

 
Хотел Блускай*** 
Двойна стая 2 възрастни 110 лв 

 2 възрастни + 1 дете /от 2 до <12г./* 110 лв 
 възрастен + 2 деца /от 2 до <12г./*   84 лв 
 *Деца до 2г. се приемат безплатно  
Посочените цени са за настаняване и храна All inclusive Classic. 
 
Хотел Радуга 
 Нощувка + закуска и вечеря 
Двойна стая 2 възрастни 60 лв 
 2 възрастни + 1 дете /от 2 до <12г./* 75 лв 
 *Деца до 2г. се приемат безплатно 
 
 Хотел Радуга се намира в к.к. „Златни пясъци“ на 50м от плажната ивица и на 10 км 
от залата за игра. 

За хотелите „Царевец“ и „Блускай“ получавате 10% отстъпка от цената при 
резервация до края на април и пълно плащане до 10 май. 
Справки и записвания: office@amazontour.bg, тел: 0878 391231 


