
 
 

 

 

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО ШАХМАТ –  

ЗА ЕДИН МИРЕН СВЯТ  
АЛБЕНА CUP - 16.06 – 24.06.22г. 

 

 
Албена е най - голямото спортно ваканционно селище на българското Черноморие. 

Комбинацията от изключително доброто му местонахождение, хотели от всички 

категории, разнообразие от спортни съоръжения на професионално ниво, са 

превърнали Албена в перфектното място за различни спортни събития. Комбинацията 

на всички тези условия с наличието на спортно - възстановителен и балнеологичен 

център 

"Медика" - Албена създава идеални условия за подготвителни лагери на 

професионални отбори от над 50 вида спорт. Това прави Албена предпочитано място за 

подготвителни лагери, турнири и първенства от европейски и световен ранг от редица 

български и чуждестранни спортни отбори и федерации. 

 



Само тук на едно място ще намерите уникална многофункционална спортна зала, 7 

футболни стадиона, /6 с естествена трева и 1 с изкуствена настилка/игрище за хокей на 

трева, 22 открити тенис корта, 21 открити 

и 4 закрити басейна (два двадесет и пет метрови басейна- 1 закрит и един открит) и 

много възможности за водни спортове. Изборът на спорт и забавление се допълва от 

конната база. Традиционно провеждащите се в Албена състезания по конен спорт 

предизвикват изключителен интерес и то не само на специалисти, а и на всички 

гости на курорта. Също така медицински балнеолечебен и спа център е на 

разположение на гостите на Албена 7 дни в седмицата – 24 часа на ден. 

 

 
 

ОРГАНИЗАТОРИ: БФШ 1928, ШК „ Добруджа“ с любезното съдействие 

на КК Албена.  

Турнир А и Турнир Б се провеждат по швейцарска система в 9 кръга и са 

валидни за международно ЕЛО. 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Зала Атлантик и Червената зала на хотел 

„Добруджа“ – Албена. 

ВРЕМЕ ЗА ИГРА: 90мин, плюс 30 сек за всеки състезател. 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 

- 40 лв. за участници родени преди 31.12.1962г. и след 01.01.2008г. 

- 60 лв. за всички останали участници 

Гросмайсторите са освободени от такса за участие. 

Участниците, които не ползват услугата в предлаганите хотели заплащат 

двойна такса! 

Таксите ще се заплащат на място преди техническата конференция. 
 

 

 

НАГРАДЕН ФОНД – 15 000лв. 

 

 

 

 
 

     

        



  
Турнир А 

     основни награди в лева специални      I         II          III 
 1 място 1500 

      2 място 1000 

 

ЕЛО до 2300 500 300 200 
 3 място 800 

 

ЕЛО до 2000 400 250 150 
 4 място 600 

 

жени 550 350 300 
  

5 място 500 

 

Ветерани над 

60г. 600 400 300 
 6 място 400 

      7 място 300 

      8 място 250 

      9 място 200 

      10 място       150 

      Основните награди са гарантирани при минимум 120 участника в 

турнира. 
 Специалните награди са гарантирани при минимум 15 участника във всяка група 

        Турнир Б - Международен 

шахматен детски турнир -

посветен на борбата за мир                            

     Награден фонд – 4 000лв.  
     Наградите ще бъдат разпределени във възрастовите групи до 10,12,14,16 години  

пропорционално на броя на участниците във всяка възрастова 

група. 
  Наградният фонд е гарантиран при минимум 80 участника в 

турнира 
  Ще бъдат раздадени купи, медали и предметни 

награди в двата турнира на стойност 1 500лв. 
 

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ: 16.06.22г., 14:00ч. 
   ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ И ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ: 15:00ч. 

ПЪРВИ КРЪГ: 16.06.2022г., 16:00ч. 

ВТОРИ ДО ОСМИ КРЪГ: 15:00ч. 

ПОСЛЕДЕН ДЕВЕТИ КРЪГ: 24.06.22Г., 10:00ч. 

ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ НА ТУРНИРА И НАГРАЖДАВАНЕ: 24.06.22г., 

16:00ч. 

 

 

 

УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ИЗХРАНВАНЕ : 

 

* ПРИ НАСТАНЕНИ ДВАМА ПЪЛНО ПЛАЩАЩИ ВЪЗРАСТНИ И ДЕТЕ ДО 12 

г., ДЕТЕТО СЕ НАСТАНЯВА И ИЗХРАНВА БЕЗПЛАТНО 

 

Настаняване х-л Kompas and Altea 3*– Half board 

Пакетна цена – 55 лева /на човек на ден в двойна стая /43 лева на дете в 

двойна стая/ 67 лева /единично настаняване/ 



 

Настаняване х-л Kompas and Altea 3*– All inclusive 

Пакетна цена – 65 лева /на човек на ден в двойна стая/51 лева на дете в 

двойна стая/ 79 лева /единично настаняване/ 

 

Настаняване х-л complex Orhideq 3*– All inclusive 

Пакетна цена – 69 лева /на човек на ден в двойна стая/ 55 лева на дете в 

двойна стая/ 85.00 лева /единично настаняване/ 

 

Настаняване х-л Oasis 3*– All inclusive 

Пакетна цена – 70 лева /на човек на ден в двойна стая/55 лева на дете в 

двойна стая/ 88 лева /единично настаняване/ 

 

Настаняване х-л Malibu 4*, Sandy beach 4*, Lagunas 4* – All inclusive 

Пакетна цена – 81 лева /на човек на ден в двойна стая/ 65 лева на дете в 

двойна стая/ 100.00 лева /единично настаняване/ 

 

Настаняване х-л Flamingo grand 5*студио стандарт – Half board 

Пакетна цена – 115.00 лева /на човек на ден в двойна стая/ 

199 лева /единично настаняване/ 

 

В цената се включва: 

безплатен интернет в общите помещенията за хотели 3*, 4* и в хотел 5* в 

целия хотел 

-1,5 л. минерална вода на ден на човек в спортна зала 

- озвучителна уредба в залата, в която ще се проведе събитието 

- чадър и шезлонг на басейните до изчерпване на наличните 

- 1 чадър и 2 шезлонга на плажа, считано от 3ти ред от към морето 

до плажната алея до изчерпване на наличните 

- целодневна анимация 

- 9 % ДДС, туристически данък и застраховка 

Изхранване на база HB Основен ресторант 

- 7:30 ч. – 10:30 ч. закуска на блок маса. 

- 18:00 ч. – 21:00 ч. - вечеря на блок маса, с включена минерална вода 

Изхранване на база AI Основен ресторант 

- 7:30 ч. – 10:30 ч. закуска на блок маса. 

- 12:30 ч. – 14:30 ч - обяд на блок маса с включени напитки 

- 15:00 ч. – 17:00 ч. – SNACK BAR с включени напитки 

- 18:00 ч. – 21:00 ч. - вечеря на блок маса с включени напитки 
ДИРЕКТОР НА ТУРНИРА: МС ЖИВКО ДИМИТРОВ – Д-Р ПО ИКОНОМИКА 

ТЕЛ. : 0888922230 

EMAIL: dimitrov.jivko53@gmail.com 

ЗА РЕЗЕРВАЦИИ И НАСТАНЯВАНЕ: МАРИЯ ЦВЕТКОВА 

ТЕЛ. : 0888147991 
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EMAIL: m.tsvetkova@vitalitytraditions.com 
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