
  

Шахматни новини – 3 октомври септември 2013 г.  

23-тите Европейски индивидуални първенства - 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години 
29 септември - 8 октомври 2013 г., Будва 

 
  Габриела Антова ( „Шах ХХІ” София) е стопроцентова след  пети кръг на 23-тите 
Европейски индивидуални първенства за момчета и момичета, юноши и девойки по 
класически шахмат до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години.  
  В групата на момичетата до 12 години Антова спечели срещу унгарката Аннамария 
Мариянович, която е шахматната „Търновска царица“ за 2013 г. от 16-тата Купа на България 
„Търновската царица” за деца до 8, 10, 12 и 14 година във Велико Търново. Тя е начело на 
временната турнирна таблица в категорията. Със същия актив от точки на второ място е 
рускинята Полина Шувалова. 
  Гергана Пейчева („Шах ХХІ” София) е с 4,5 точки и е на втора позиция в турнирната 
таблица в групата на момичетата до 10 години.  
  С по 3,5 точки от българската група са Цветан Стоянов („Бургас 64” Бургас) при 
момчетата до 10 години, Нургюл Салимова („Бургас 64” Бургас) – момичета до 10 години и 
Виктория Радева („Локомотив“ Пловдив) – момичета до 12 години.  
 Петък, 4 октомври 2013 г., е почивен ден за състезателите. Шестия кръг се играе на 5-
ти октомври от 15,30 часа местно време. 
 
Повече подробности на сайта на организаторите: http://www.budva2013.org/index.php?lang=en 

 
 

Гранд Опен Благоевград 
28 септември – 4 октомври, 2013 г. - Благоевград 

 
Преди последния кръг на международния шахматен турнир „Гранд Опен Благоевград 

2013“ напрежението за разпределянето на осигурения от организаторите, община Благоевград, 
фондация „Морал и Право" и благоевградският шахматен клуб „Виктори", награден фонд от 
43 700 лв. е голямо. 

След 8 кръг начело на турнирната таблица със 7 точки е ГМ Младен Палац (Хърватия). 
Следват го с по 6,5 точки ГМ Владимир Петков и ГМ Иван Сарич (Хърватия). 

От трето до 10 място са шахматистите с по 6 точки.  
Както няколко международни шахматни сайта писаха, в седмия кръг се е получила 

ситуация, която е „разбунила духовете“ на много шахматисти и любители на древната игра. 
Американският гросмайстор от руски произход Максим Длуги, който е с много приятели по 
света и в България, споделя, че след оплакване от негова страна и съгласно регламента на 
турнира, Борислав Иванов е помолен от главния съдия да събуе обувките си за проверка за 
непозволени средства. Последвало е отказ от Борислав Иванов, въпреки напомнянето, че ще 
му бъде присъдена нула. Така партията изобщо не се играла и на американския гросмайстор е 
присъдена служебна победа. 

Последният 9 кръг се играе на 4 октомври 2013 г. в зала „22 септември“ в Благоевград. 
 
Повече подробности:  
http://chess-results.com/tnr108160.aspx?lan=24&art=0&flag=30&wi=821 
 
 


