
IX Международен открит 
шахматен фестивал  
ВАРНА ОПЕН 

 
www.chessvarna.com     Шахматно лято във Варна    2015 

Дата 26 юни – 4 юли 2015 

Място Гранд хотел Варна *****, кк „Гранд хотел Варна - курорт и СПА“ 
Св. Св. Константин и Елена, Варна 

В програмата Турнир А – открит турнир 
Турнир Б – за състезатели с ФИДЕ рейтинг до 2250 
„Любители на шахмата” – за състезатели с ФИДЕ рейтинг до 2000 

Фестивалът 
се провежда 

под патронажа на 

Г-н Иван Портних 
Кмет на град Варна 

И  

Г-н Силвио Данаилов 
Президент на Българската федерация по шахмат 

Организатор Шахматен клуб „Веселин Топалов 2006” 
Варна 

Със съдействието на Българската шахматна федерация 

С подкрепата на Община Варна 
Варна – европейска младежка столица 2017 
 

1   ПРОГРАМА 
26 юни, петък 10:00-14:00 Регистрация - в залата за игра, Гранд хотел „Варна“ 

 15:00 Техническа конференция 

 16:00 Първи кръг 

27 юни, събота 16:00 Втори кръг 

28 юни, неделя 16:00 Трети кръг 

29 юни, понеделник 16:00 Четвърти кръг 

30 юни, вторник 16:00 Пети кръг 

1 юли, сряда 16:00 Шести кръг 

2 юли, четвъртък 16:00 Седми кръг 

3 юли, петък 16:00 Осми кръг  

4 юли, събота   9:30 Девети кръг  

 14:00 Награждаване на победителите  

  Коктейл за закриване на турнира 



2     УСЛОВИЯ ЗА ИГРА 
 Система. Швейцарска система в 9 кръга. 
 Контрола за игра. 90 минути на състезател за цялата партия + 30 секунди на ход, считано от 

първия. 
 Рейтинг и звания. Турнирите важат за ФИДЕ и български рейтинг и за покриване на ГМ/ММ 

норми. 

 Зала за игра. Партиите ще се играят в залите на Грандхотел „Варна”. 
 Резултатите и двойките за игра се публикуват он-лайн на официалния сайт на фестивала 

www.chessvarna.com, както и в www.chess-results.com. 
 Партиите на първите 10 дъски и видео-стрийминг ще се предават LIVE  на официалния сайт 

на фестивала www.chessvarna.com 
 Времето за игра се измерва с електронни часовници DGT XL. 
 Организаторите осигуряват на състезателите вода, химикалки, бланки. 
 Безплатен достъп до wi-fi навсякъде на територията на комплекс „Гранд хотел Варна – 

курорт и СПА“. 
 
3     УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 Право на участие 

! Във ВАРНА ОПЕН могат да участват всички шахматисти, направили заявка за участие и 
заплатили съответната турнирна такса по банков път до 10 юни 2015. 

 
 Заявка за участие § Регистрация 

Заявката за участие се изпраща по и-мейл до организационния комитет на адрес 
chessvarna@gmail.com или чрез формата за регистрация в сайта. 
Заявката задължително трябва да включва:  

1. Трите имена на състезателя 
2. 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. 

! Чуждестранните състезатели трябва да имат FIDE ID, издаден от техните шахматни федерации. 
3. Федерация, клуб/училище 
4. Дата на раждане 
5. Турнирът, в който иска да се състезава 
 

! ВАРНА ОПЕН се състои от три турнира според ФИДЕ рейтинга на състезателите: 
Турнир A – открит турнир 
Турнир Б – за състезатели с ФИДЕ рейтинг до 2250 
“Любители на шахмата“ – за състезатели с ФИДЕ рейтинг до 2000 или без 
 

 Такси за  участие 
Турнир A – 160 лв | Турнир Б – 120 лв | Любители на шахмата – 60 лв 

! Състезатели, настанени в турнирните хотели, не заплащат допълнително такса за участие. 
 

! Организационният комитет си запазва правото да отхвърли заявки на шахматисти, които 
нарушават основния принцип на световното шахматно движение GENS UNA SUMUS!  
 
 
 

http://www.chessvarna.com/
http://www.chess-results.com/
http://www.chessvarna.com/
mailto:chessvarna@gmail.com


4    ПАРИЧНИ НАГРАДИ 
! Награден фонд на фестивала   от 36 000 лева до ∞   !!! 

Турнир Б: 12 000 лева 
Основни награди (в лева) Специални награди 
1 2000        6 600 11-15 5 х 200 Жени Сеньори - над 65 г. 
2  1500 7 500 16-20 5 х 150 1 300 1 300 
3 1200       8 400 21-25 5 х 100 2 200 2 200 
4 1000 9 300   3 100 3 100 
5 800 10 250       
Любители на шахмата: 2000 лева - гарантиран награден фонд от организаторите  
Към тях се добавят + 70% от таксите за участие и се разпределят пропорционално 
Вижте примерна таблица за наградите, при участие на 50 състезатели 
Основни награди (в лева) 
1 500 4 200 7 100 10 80 13 60 
2  400 5 150 8 100 11 80 14 60 
3 300 6 120 9 80 12 80 15 60 
Специални награди 

Жени Сеньори 
(над 65 г.) до 16 години до 12 години   Абсолютно начинаещи 

(над 18 години без ЕЛО) 
1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 
2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 
3 60 3 60 3 60 3 60 3 70 
4 50 4 50 4 50 4 50 4 60 
5 50 5 50 5 50 5 50 5 60 

 
! Наградите в А и Б турнирите са гарантирани при най-малко 50 участници.  Редуцира се 

броят на наградите, а не размерът им. 
! Ако в категориите за специалните награди има по-малко от 5 участници (10 за „Любители 

на шахмата“), наградите се редуцират и прехвърлят към основните награди, за да се спази 
състезателният принцип. 

! При право на две награди се получава по-високата. 
! Наградите не се делят. 
 
5    КЛАСИРАНЕ 
 Класирането се извършва според броя на спечелените точки. 
 При равенство се използват следните допълнителни показатели: 

1. Бухолц  
2. Бухолц-1 
3. Среден рейтинг на противниците 
4. По-голям брой победи 
5. По-голям брой победи с черни фигури  

Турнир А: 22 000 лева 
Основни награди (в лева) Специални награди 
1 3500        6 1500 11 600 Жени  Сеньори - над 65 г. 
2 2500 7 1200 12 500 1 600 1 600 
3 2250       8 1000 13 400 2 400 2 400 
4 2000 9 800 14 300 3 350 3 350 
5 1800 10 700 15 250     



6    НАСТАНЯВАНЕ 
 Настаняването и храненето на участниците и придружаващите лица ще бъде в 

официалните турнирни хотели в курорта „Св. Св. Константин и Елена“ – комплекс „Гранд 
хотел Варна – курорт и СПА“ (5 и 4 звезди – All Inclusive), „Русалка“ (2 звезди) и Дом на 
учените.  

 Резервациите се осъществяват чрез организационния комитет чрез формата за настаняване 
в сайта chessvarna.com 

! Краен срок за резервации – 31 май 2015 г.  
! Резервациите са валидни при заплащане на 50% от общата сума до 31 май 2015 г. 
! Краен срок за заплащане на настаняване, трансфер и такса за участие – 15 юни 2015.  

 Цените на пакетите са в лева и включват: настаняване и храна за 8 нощувки, туристическа 
такса, ДДС. (В скоби е посочена цената за всяка допълнителна нощувка) 

! Предвидени са отстъпки за ранно настаняване, групи и семейни участия. 
 
Турнирни хотели в комплекс „Гранд хотел Варна – курорт и СПА“ 
Хотел 
All Inclusive Classic 

Пакет за легло  
в двойна стая  

Пакет за 
единична 
стая 

Пакет за доп. легло 
в двойна стая  
До 16 г. До 16 г. възрастен 

4 звезди (хотели - парк) 
Делфин или Лебед 

544 (68) 624 (78) 744 (93) 496 (62) 

4 звезди (хотели - плаж) 
Рубин или Делфин Марина 

592 (74) 664 (83) 792 (99) 528 (66) 

5 звезди Гранд хотел Варна 744 (93) 824 (103) 936 (117) 592 (74) 
 
Турнирни хотели извън „Гранд хотел Варна – курорт и СПА“ 

Дом на учените 
Пакет за легло в двойна 
стая 

Пакет за 
единична 
стая 

Пакет за доп. легло в 
двойна стая 

До 16 г. възрастен До 16 г. възрастен 
BB (нощувка + закуска) 

HB (нощувка + закуска и вечеря) 

FB (нощувка + закуска,обяд,вечеря) 

317 (39) 
360 (45) 
432 (54) 

352 (44) 
400 (50) 
480 (60) 

512 (64) 
560 (70) 
640 (80) 

248 (31) 
288 (36) 
344 (43) 

280 (35) 
320 (40) 
384 (48) 

Хотел Русалка 
2 звезди 
 

Пакет за легло  
в двойна стая 

Пакет за 
единична 
стая 

Пакет за доп. легло в 
двойна стая 

До 13 г. възрастен До 13 г. възрастен 

BB (нощувка + закуска) 160 (20) 240 (30) 280 (35) 120 (15) 176 (22) 
 
Деца до 4 години се настаняват безплатно 
 
Отстъпки: 
 5% Пакет „2 турнира“                  При повече от 15 нощувки, платени 100% до 31май 2015 
 Групи                                                  Ръководител на група от над 14 човека – безплатно в двойна 
стая (в рамките на турнира) – при 100% преведена сума за настаняване до 31 май 2015 
 5% Семейство                                  При повече от един състезател от семейство – при 100% 
преведена сума за настаняване до 31 май 2015 
 
7   ТРАНСПОРТ 
Разходите за транспорт (ако е необходим) до хотела и обратно - при пристигане и заминаване 
са: от аерогара - 50 / 40 лв (до 16 г.); , жп гара или автогара Варна - 30/20 лв (до 16 г.) 
! Безплатен транспорт от Албена за участниците в турнира 



8   НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 
 Сумите следва да бъдат преведени (с включени банкови такси) по банкова 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: Варна Опен - Такса участие / Настаняване / Трансфер 

 
! Заплащането на настаняване при пристигане може да бъде направено в банка в град Варна. 
! Фактури се получават в деня на пристигане при предварително изпратени точни данни. 
 
9  КОНТАКТИ С ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ 
Е-mail: chessvarna@gmail.com  
 
Директор на фестивала Борис Христов 
Tел. 088 60 25 403, факс 052 64 28 77 
 
Организатор Марияна Христова – настаняване, трансфер, регистрация 
Тел. 088 60 68 248 
 
Главен съдия инж. Здравко Недев, международен съдия 
 
Технически съдия Димитър Янев  
Пресцентър Деян Димитров  
 
Към официалния сайт www.chessvarna.com 
 
10  ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА 
СПОРТ: На територията на Гранд хотел Варна има ежедневни занимания по йога, 
аквааеробика, фитнес, водолазен център, детски център, плажен волейбол.  
Футбол   Тенис  Баскетбол 
ЗАБАВЛЕНИЕ: Специални вечери за шахматистите освен забавната и музикална програма в 
Гранд хотел Варна – всяка вечер на сцената на плажа и на Party. 
Аквапарк, Делфинариум, Пиратски кораб, Яхта 
ЕКСКУРЗИИ: Варна – Побити камъни, Аладжа манастир, Чудните скали – Овечка крепост, 
Мадара – Плиска – Преслав, Несебър, Балчик, Калиакра – Мидена ферма 
 

http://varna.freebg.eu/

