МЕЖДУНАРОДЕН
ШАХМАТЕН ФЕСТИВАЛ
„КРИЛЕ НА ИНТЕЛЕКТА”
01.декември – 02.декември 2018
ПАНАИРНИ ПАЛАТИ ПЛОВДИВ – Палата 7

по случай юбилейната 10 годишнина от
основаването на Шахматен клуб „Пловдив“
1. ТУРНИРИ ПО СТАНДАРТЕН ШАХМАТ – до 6, 8, 10, 12, 14 и 16 години.
 Турнир А – НИК до 8 и 10г. - Деца родени след 01.01.2008г. (U08 , U10)

 Турнир Б - Деца без рейтинг родени след 01.01.2008г. (U06, U08, U10)
 Турнир В - „Приятели на шахматен клуб Пловдив“ – Юноши и
девойки, момчета и момичета родени след 01.01.2002 година– (U12, U14,
U16)
2. Система и контрола за игра – швейцарска система в 6 кръга, контрола – 30
минути + 30 секунди
3. Валидност на турнирите - Турнирите важат за български рейтинг
4. Право на участие - Право на участие имат всички желаещи, отговарящи на
възрастовите групи, подали заявка до 15.11.2018г.
5. Tурнирна такса в размер на 35 лв.
6. Класиране - Всеки състезател попълва анкетна карта, в която заявява в коя
възрастова група/пол ще се състезава за всеки турнир поотделно и получава
класиране и награда само в тази възрастова група, в зависимост от
заложените критерии в регламента.

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА
Дата и ден
01.12.2018 г.
Събота

02.12.2018 г.
Неделя

Час
09:00–10:30
10:45
11:00
14:00
16:30
09:00
11:15
14:00
16:30

Програма
Регистрация
Техническа конференция
Кръг 1
Кръг 2
Кръг 3
Кръг 4
Кръг 5
Кръг 6
Награждаване и закриване на
фестивала

Играчи направили заявка след 15.11.2018г. заплащат двойна такса.

НАГРАДИ:
ТУРНИР “А” – НИК до 8 и 10 години
Победителят получава купа, медал и парична награда от групата си
НИК - Момчета до 10г.
Iво място – златен медал и 100 лева.
IIро място – сребърен медал и 60 лева.
IIIто място – бронзов медал и 40 лева.
НИК - Момичета до 10г.
Iво място – златен медал и 70 лева.
IIро място – сребърен медал и 50 лева.
IIIто място – бронзов медал и 40 лева.

НИК - момичета и момчета до 8 г.

Класиралите се на Iво, II и IIIто място в категорията до 8 години (отделно за
момичета и момчета) получават медал и предметна награда.
ТУРНИР “Б”: Момичета и момчета до 6, 8 и 10 години - без рейтинг
Победителят в генералното класиране получава купа, медал и предметна награда.

Класиралите се на Iво, IIро и IIIто място в категорията до 6 и 8 и 10 години
(отделно за момичета и момчета) получават медал и предметна награда.
Важно: Всеки състезател до 6, 8 и 10 години без рейтинг - може да участва
във всички турнири с рейтинг!
Наградите са гарантирани при минимум 8 участника в група.
ТУРНИР В – Юноши/девойки, момчета и момичета до 12, 14 и 16 години –
“Приятели на ШК Пловдив“
По генерално класиране:
Iво място
IIро място
IIIто място
IVто място

–
–
–
–

100 лева.
80 лева.
60 лева.
60 лева.

Vто място –
VIто място –
VIIто място –
VIIIто място –

50 лева.
50 лева.
40 лева.
40 лева.

Призьорите в различните възрастови групи U12, U14, U16 (отделно за момичета и
момчета) получават медали.
Победителите в групата до U12 (отделно за момичета и момчета) получават
парична награда в размер на 50 лева.
ВНИМАНИЕ – Гарантирано е участието на всички състезатели в НИК – подали в
срок заявка за участие. Местата в залата са ограничени, участието в другите
турнири е гарантирано на първите записали се 80 деца.
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПОЛУЧАВАТ НАГРАДИ НА ЗАКРИВАНЕТО НА
ФЕСТИВАЛА И МНОГО „ИЗНЕНАДИ“ ПО ВРЕМЕ НА КРЪГОВЕТЕ.

НАСТАНЯВАНЕ:
1. Организаторите предлагат настаняване за една нощувка на 01.12.2018г. в Гранд
хотел Пловдив***** - с нови по- високи цени. Целият хотел е реновиран и всички
участници ще бъдат настанени в стаи отговарящи на пет звездният му стандарт.
Заявки за хотел се правят само чрез организаторите, но се заплащат на рецепция.
ВНИМАНИЕ – Местата в хотела са ограничени и ще се резервират по реда на
постъпилите заявки
Преференциални цени за участниците и придружителите в Шахматния Фестивал:
 единична стая – 50.00 лв - без включена закуска
 легло в двойна стая и тройна по - 35.00 лв. - без включена закуска
По желание може да се доплати закуска – по 12 лв. на човек на ден.
Заявки за хотела се приемат до 15.11.2018г.
2. За две и повече нощувки – организаторите предлагат – следните хотели в
близост до Панаирни палати – Пловдив: хотел „BLVD 7”, хотел „Авион“, хотел
„Норд“, в околността се предлагат и много апартаменти на изгодни цени.
ЗА КОНТАКТИ И ЗАЯВКИ:
Илияна Полендакова: тел. +359888578780; е-mail: chessclub.plovdiv@abv.bg

