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ОБЩИНА  ГРАД ДОБРИЧ 
ЦСО-ШК Енергия 21 град ДОБРИЧ 

 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 
 списание „Шах в училище” 

 
ОРГАНИЗИРАТ: 

 

  ОТКРИТИ ПЪРВЕНСТВА   
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  ”ШАХ В 

УЧИЛИЩЕ” 
 ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 1, 2, 3 и 4 КЛАС  

град Добрич 8 и 9 май 2014  
 

ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА  ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА 
 

    МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 
    Финалите на откритите първенства на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ”ШАХ В УЧИЛИЩЕ” за ученици 1, 2, 3 
и 4 клас са в международен колеж по туризъм  в град Добрич.  Инициативата е в съответствие с  програмата на  
м.м. Силвио Данаилов,  президент на БФШ и  ЕШС и  декларацията на Европейския парламент  насочена към 
осигуряване на конкретни възможности на по - значителен кръг  от деца да се научат да играят шахмат  в ранна 
възраст на обучение.  Финалите се провеждат за втори път с финансовата подкрепа  на Община град Добрич, 
която осигурява зали, сигурност и безопасност на участниците, главно ръководство, квалифицирани  съдии, 
секретари, медицински персонал, охрана, помощен персонал, награди и др.  
     ЦСО -ШК Енергия 21 и  БФШ  осигуряват шахматни комплекти, електронни и механични часовници за игра. 
БФШ  утвърждава  съдиите,  предложени от ЦСО- ШК Енергия 21.  
 
    ОСЕМ ИНДИВИДУАЛНИ ТУРНИРА ЗА УЧЕНИЦИ на 8 и 9 май 2014 г за ученици от първи до четвърти 
клас от общински, държавни и частни  училища и деца от  детски градини.   
    - на 8 май за трети и четвърти клас; 
    - на 9 май  за първи и втори  клас. 
     Всяка община  има право да  участва максимум с двадесет и четири ученици, включени в  осем общински 
отбора. Възможно е  и само индивидуално участие. Домакините имат право на повече отбори. Отбора на 
момчетата е  от четири състезатели, а на момичетата от двама. При желание всеки  има право да се състезава в 
по-горна възрастова група. Момичетата имат право да се състезават в отбор от момчета, но  обратното не се 
допуска. Класирането в  осемте  турнира  Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6, Т7 и Т8 е индивидуално. Допълнително въз 
основа  резултатите в индивидуалните турнири се извършва отборно и комплексно класиране. Контролата за  
игра е по 15 минути на състезател.  Класирането  се обявява в сайта на БФШ, в Европейския портал  www. chess–
results.com и в  медиите.  
 
     СЪДИИ:  
      Главен съдия: Герги Живков, председател на съдийската комисия на БФШ 
      Помощници:   Венета Петкова, Красен Николов, Йордан Георгиев и Магдалена Маждракова   
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ПРОГРАМА 
 
1 Техническа конференция 10:00 - 10:45 08 и 09. 05. Зала Добрич в  гр. Добрич 
2 Официално откриване 10:45 - 11:00  08 и 09. 05.  Зала Добрич в  гр. Добрич 
3 I    кръг    11:00 - 11:45   08 и 09. 05. Зала Добрич в  гр. Добрич 
4 II   кръг 12:00 - 12:45 08 и 09. 05.  Зала Добрич в  гр. Добрич 
5 III  кръг 13:00 - 13:45 08 и 09. 05.  Зала Добрич в  гр. Добрич 
6 IV  кръг 14:00 - 14:45 08 и 09. 05.  Зала Добрич в  гр. Добрич 
7  V   кръг 15:00 - 15:45 08 и 09. 05.  Зала Добрич в  гр. Добрич 
8 VI   кръг 16:00 - 16:45 08 и 09. 05.  Зала Добрич в  гр. Добрич 
9 V II кръг 17:00 - 17:45 08 и 09. 05.  Зала Добрич в  гр. Добрич 
10 Тържествено награждаване. 18:30  08 и 09. 05.  Зала Добрич в гр. Добрич 
 
     КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 
         Община град Добрич  осигурява следните награди: 
-  Купи за индивидуални шампиони - осем момчета и момичета;   
- Медали и грамоти за 24 ученици от 1 до 3 място при момчетата  в осемте индивидуални турнири; 
- Купи  за комплексното класиране на  общините; отборното класиране  от 1 до 3 място по класове, отделно за 

момчета и момичета; Плакети  за дванадесет треньори и учители; 
-  Други награди: шахматни комплекти и абонамент за сп. “Шах училище” за  победителите;  
-  Рекламни фанелки и сертификати, специално изработени за проявата за всички участници; 
- Специални награди за най - малки участници;  Благодарствени писма. 
 
     ДИСКУСИЯ на тема: “ ШАХ В УЧИЛИЩЕ” за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас в Република България   от      
14  до 16 часа  на 8 май 2014 г. в зала на Община гр. Добрич. 
     Заявки за представяне на материали по темата на дискусията и участие във финалите  изпращайте на  адрес на 
м.с. Тодор Тодоров на e-mail: energy21_dobrich@abv.bg   или на  �0878 338075. 
   Поканени   от община гр. Добрич и ЦСО ШК Енергия 21 гр. Добрич  в дискусията като участници са:   

1. проф. Мариана Георгиева, министър на младежта и  спорта;  
2. проф. д-р Анелия Клисарова, министър на образованието и науката; 
3. Тодор Попов, председател на НСОРБ; 
4. Ирина Бокова, председател на ЮНЕСКО; 
5. Кирсан Илмижюнов, президент на ФИДЕ; 
6. гм. Гари Каспаров,  13  - световен шампион; 
7. гм Анатолий Карпов, 12 - световен шампион 
8. гм. Веселин Топалов, 19 - световен шампион; 
9. м.м. Силвио Данаилов, президент на ЕШС  и БФШ; 
10. м.с. Николай Велчев, изпълнителен директор на БФШ; 
11.  гм. Мария Велчева, гл. редактор на сп. „Шах в училище“;  
12.  гм. Петър Великов, национален треньор за деца и юноши на България; 
13.  Кметове на  градове  в Република България; 
14. Директори на общински училища в Република България; Членове на УС на БФШ; 
15.  Председатели на  актуални шахматни клубове в Република България. 

 
          Всяка община представя  заявка, която  съдържа: 
1. Списък на отбора – с трите имена, дата и година на раждане, клас на учениците; с името на треньор от  шахматен клуб и имената на от 

придружителите -начални учители.  Списъка се изпраща в електронен вид   до 5.05. 2014 г. и  се предава  на техническата конференция.  
  2.     Предсъстезателен медицински преглед,  Пр. № 5 към чл. 7, ал. 5 от Наредба № 8/18.03.2005 г. (ДВ, бр. 28 / 01.04.2005). 
  3.      Застрахователна полица „Злополука”. 
  4.      Медицинското осигуряване е  чрез медицински  лица от училищата на гр. Добрич. 
  5.      При нарушения се налагат следните санкции: отборът не се допуска до участие; състезателя се отстранява от участие.   
  6.      Командировачните разходи са за сметка на общините, спонсори и други.  
  7.     Настаняване в хотели в град Добрич на преференциални цени при предварителна заявка. 
   
 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
    Председател ЦСО-ШК «Енергия21» 
    м.с.  Тодор  Тодоров       ....................................................... 
 


