
ВАРНА ОПЕН шахмат маратон в Морската градина 
10 дни  .  5 турнира .  500 награди  .  10 000 лева 

Начало: 1 юли / Край: 10 юли 
Място: Морско казино, Варна 
Организатор: ШК „Веселин Топалов 2006“, Варна / Шахматна школа в Двореца 
С подкрепата на Община Варна / варна – европейски град на спорта 2019 
и любезното съдействие на: Културно-развлекателен комплекс „Морско казино“, Туристическа 
агенция „АБ травел“, Хотел „Персей“, Bultag Web Design 
 

 надеждите на света 
1 - 9 юли 
XXIII европейски открит шахматен фестивал на 
училищните шампиони 
швейцарска система / 7 кръга / 90’+30” 
* за международен рейтинг  
u6 / u8 / u10 / u12 / u16  
3000 лв награден фонд  
регистрационна такса: u6 - 20 лв; u16 - 40 лв 
* безплатно участие за държавните шампиони на 
България за 2019 и шампионите на ученическите игри на 
община Варна, които са подали заявка за участие до 15 
юни 2019 
 
 купа за отборен шампион на  
„надеждите на света“  
Отбори, съставени от 4-ма състезатели в различни 
възрастови категории, представители на едно и 
също училище, шахматна школа или клуб. 
Шампионът ще бъде излъчен на база 
индивидуалното класиране. Отборите-победители 
на първите три места, получават купи и медали. 
регистрационна такса: 20 лв 
 
 надеждите на българия   
национална индивидуална купа на бфш-1928  
u8 / u10 / u12 / u14 / u16 
Всички български състезатели-участници в 
„Надеждите на света“ имат право на участие в 
класирането за „Купата на България“.  
Купи, златни медали и грамоти ще получат 
победителите в 10-те категории  
Класиралите се на второ и трето място в същите 
категории ще получат съответно  
сребърни и бронзови медали и грамоти 

 любители на шахмата 
2 - 9 юли 
швейцарска с-ма / 7 кръга / 60’+30”  
* за международен рейтинг 
Всички шахматисти с ФИДЕ рейтинг до 2199  
регистрационна такса: 40 лв  
3000 лв награден фонд  
 
 шах на фишер  
VII международен турнир по шахмат 360 
4-6 юли  
швейцарска с-ма / 7 кръга / 15’+5”  
Всички шахматисти имат право да участват в 
турнирите в категориите oпен и u10  
регистрационна такса:  15 лв  
500 лв награден фонд  
 
 блиц купа „морско казино“ 
6 юли  
швейцарска с-ма / 7 кръга / 3’+2”   
* за международен рейтинг 
Всички шахматисти имат право да участват в 
турнирите в категориите oпен и u10 
регистрационна такса: 20 лв  
1500 лв награден фонд  
 
 рапид varna open  
7 юли  
швейцарска с-ма / 7 кръга / 15’+5”  
* за международен рейтинг  
Всички шахматисти имат право да участват в 
турнирите в категориите oпен и u10 
регистрационна такса: 30 лв  
2000 лв награден фонд  

Зала за игра:  Червен салон в „Морско казино“, Морска градина, Варна 
Партиите на първите 10 дъски и видео-стрийминг ще се предават LIVE  на  
официалния сайт на фестивала www.chessvarna.org 
Времето за игра се измерва с електронни часовници DGT XL. 
Организаторите осигуряват на състезателите вода, химикалки, бланки. 
Безплатен достъп до wi-fi на територията на комплекс „Морско казино“. 
В залата има място за публика 

Заявка за участие на състезател 
Заявката за участие се изпраща по и-мейл до организационния комитет на адрес 
varnaopen@gmail.com 



Заявката задължително трябва да включва:  1. Три имена на състезателя; 2. FIDE ID; 3. 
Името на училището, школата, клуба, училището или федерацията, които 
представлява; 4. Дата на раждане; 5. Възрастовата категория, в която иска да се 
състезава ;  
Възрастови категории: U8 / gU8;  U10 /gU10; U12 / gU12; U14 / gU14; U16 / gU16  
момчета /момичета, родени съответно след 1 януари 2011, 2009, 2007, 2005, 2001 
FIDE ID: Съгласно Решение на Съдийската комисия, за да бъде допуснат за участие в  
Международен турнир, валиден за международен рейтинг, всеки състезател 
трябва да има FIDE  ID.  За да бъде регистриран за участие български състезател без 
FIDE  ID,  той трябва да заяви: трите имена, дата на раждане, пол и електронна поща. 

 
Такси за участие:  За целия фестивал - 100 лв 

* за участие в 4 турнира - 80 лв  
* 50% намаление при регистрация до 15 юни за: гросмайстори и международни 
майстори и състезатели от варненски клубове 

Заявка за акредитация на придружаващо лице 
Всеки състезател има право на акредитация за едно придружаващо лице –  
треньор или родител. Акредитацията дава право на:  
* участие в техническата конференция 
* номинация за турнирния комитет 
* достъп до залата за игра в определеното за публика място 
* транспорт от хотела до залата за игра и обратно 
Такса за акредитация 40 лева. Лицензирани треньори са освободени от такса 

 
НАСТАНЯВАНЕ:  

Настаняването и храненето на състезателите и придружаващите лица  се 
осъществява чрез туристическа агенция АБ травел, във всички хотели на територията 
на град Варна и курортен комплекс "Св. св. Константин и Елена".  

За резервации: office@abtravelbg.com 
Организаторите осигуряват безплатен транспорт от хотела до залата за игра и обратно на всички 
участници, настанени чрез агенцията. 
Състезателите, които ще участват в „Купата на България“ ще бъдат настанени  чрез Организационния 
комитет в хотел „Персей“ на преференциални цени.  
За резервации: chessvarna@gmail.com 
Резервациите в хотел „Персей“ са валидни при заплащане на 50% от общата сума до 15 юни 2019 г.  
Остатъкът следва да бъде заплатен преди пристигането на участниците 
 
Начини на плащане 

Всички суми се изплащат само по банков път (с включени банкови такси)  
по следната сметка (за BGN): 
Сдружение ШК Веселин Топалов 2006 
Банка: Юробанк България АД, ФЦ Чаталджа, Варна 
Адрес: бул. „Осми Приморски полк“ 100 
BIC: BPBIBGSF        
IBAN: BG63 BPBI 7945 1064 2312 01 
За: В описанието задължително трябва да се изпише: 
Името на състезателя 
Турнира 
Такса участие / Настаняване / Трансфер 

Заплащането на настаняване при пристигане може да бъде направено в банка в град Варна. 
Фактури на юредически лица се получават в деня на пристигане при предварително изпратени точни 
данни. 
За регистрация - varnaopen@gmail.com и polendak@gmail.com 
Краен срок за регистрации – 27 юни 2019 
повече за фестивала, наградите и условията за участие и настаняване вижте на официалния сайт 
www.chessvarna.org  



 

VARNA OPEN  ШАХМАТ МАРАТОН 
1 – 10 юли 2019, Морско казино, Варна 

 
  

понеделник,  1 юли   
"Надеждите на Света"  Регистрация 10–14:00 

  Техн. к-я 15:00 
  Откриване 16:00 
  I кръг 16:30 
  Коктейл 20:30 

вторник,  2 юли   
"Надеждите на Света"  II кръг 10:00 
Любители на шахмата Техн. к-я 18:30 

  I кръг 19:00 
сряда,  3 юли   

"Надеждите на Света"  III кръг 10:00 
Любители на шахмата II кръг 19:00 
четвъртък,  4 юли   

"Надеждите на Света"  IV кръг 10:00 
Шах на Фишер Техн. к-я 16:30 

  I – II кръг 17:00 
Любители на шахмата III кръг 19:00 

петък,  5 юли   
"Надеждите на Света"  V кръг 10:00 

Шах на Фишер III – IV кръг 17:00 
Любители на шахмата IV кръг 19:00 

събота,  6 юли   

Шах на Фишер V – VII кръг 10:00 
  Награждаване 12:30 

Блиц Купа Морско казино Техн. к-я 14:00 
  I – IV кръг 14:30 
  V – VII кръг 16:30 
  Награждаване 18:00 

Любители на шахмата V кръг 19:00 
неделя,  7 юли   

Рапид Varna Open Техн. к-я 9:30 
  I – III кръг 10 – 12:30 
  VI – VII 15 – 19:00 
  Награждаване 19:30 

понеделник,  8 юли   

"Надеждите на Света"  VI кръг 10:00 
Любители на шахмата VI кръг 19:00 

вторник,  9 юли   
"Надеждите на Света"  VII кръг 10:00 

  Награждаване 14:30 
Любители на шахмата VII кръг 18:30 

  Награждаване 21:30 
сряда,  10 юли   

лекция / сеанс  / екскурзии   
 
 


