
  

Шахматни новини – 04 март 2014 г.  

Европейското индивидуално първенство по шахмат за мъже 
2-ри - 15 март 2014 г., Армения 

 
Отличен старт за Иван Чепаринов и Антоанета Стефанова 

 
 С отличен старт започнаха участието си в Европейското индивидуално 
първенство по класически шахмат за мъже българските шахматисти. 
Шампионатът на стария континент е и Мемориал на Тигран Петросян и се провежда 
от 2-ри до 15 март 2014 г. в Елит Плаза Бизнес Център в арменската столица Ереван.   
 ГМ Иван Чепаринов започна участието си под №23. В първите два кръга той се наложи 
над руският международен майстор Едуард Кантер, 2410 и над ГМ Нана Дзагнидзе, 2546 
(Грузия). Само 28 състезателя от 258-те участника в първенството са с пълен актив от точки 
след 2-рия кръг. 
 В третия кръг нашият гросмайстор играе срещу ГМ Андрей Жигалко (2603). 
 Българската шахматна принцеса също започна отлично участието си в мъжкия 
шампионат. Тя е със стартов № 129. В първия кръг тя спечели срещу по-непретенциозния си 
противник Уолтер Русек (Австрия). Във втората си среща българката завърши наравно срещу 
немския гросмайстор Филип Шлосер (2612).  
 В третия кръг Стефанова играе срещу европейския шампион от 2011 година – 
Владимир Поткин, 2625 (Русия). 
  
Подробности: http://www.eicc2014.am/ 
 

14 Женски международен шахматен турнир „Средиземноморско цвете“ 
2-8 март 2014 г., Риека 

 
 ГМ (жени) Адриана Николова и ГМ (жени) Ива Виденова са начело след 4-тия кръг на 
женския международен шахматен турнир  „Средиземноморско цвете 2014“ (Cvijet Mediterana). 
Първенството се провежда за 14-ти път в Риека, Хърватия от 2-ри до 8 март. 
 Българките са начело с по 3,5 точки от 4 възможни. 
 Шахматната статистика гласи, че чисто женски турнири са рядкост. Запазена традиция 
е хърватския турнир, който заедно с този в Белград,  уважава международния ден на жената – 
8 март. От 2006 година в края на юли във Враца се провежда Открит национален шампионат 
за жени „Тракийска принцеса”.     
 
http://www.cvijet-mediterana.com/ 
 

Шести младежки шахматен турнир „Купа Левски” (до 20 години) 
1-2 март 2014 година, София 

 
Владимир Сергеев Петров е носител на купа „Левски“ за 2014 г., Дарена Сиркова – на  

купа „Маргарита Тодорова“. 
На 1 и 2-ри март 2014 г. в Ресторант „Бистро 53” в София се проведе Шести младежки 

шахматен турнир по ускорен шахмат за младежи до 20 години „Купа Левски“. Организатори 
бяха Шахматен клуб „Левски“ София и Българска федерация по шахмат. 



    2 

 

 Турнирът беше посветен на националния празник на България – 3 март и 100-
годишнината на Спортен клуб „Левски“ София.  

62 млади шахматисти взеха участие в надпреварата и в разпределението на големия 
брой награди. Освен купите, бяха раздадени 20 парични награди и 15 предметни, последните 
разиграни на томбола 

Купа „Левски“ и определената парична награда спечели Владимир Сергеев Петров със 
7,5 точки. Второ-четвърто място разделиха със 7 точки съответно Ивайло Стоянов, Ради 
Данов и Мартин Петров.  

Дарена Сиркова спечели купа „Маргарита Тодорова“ и определената парична награда с 
6 точки. Наградата беше връчена лично от почетния председател на съдийската колегия на 
БФШ - международния съдия Георги Тодоров, който предостави приза.  

Победителят Владимир Сергеев Петров е и първи в категорията да 16 години.Втори в 
тази група е Мартин Петров, а трети – с 6,5 т. – Николай Валериев Христов. 

В групата до 12 години първи е Антон Петров с 5,5 точки. Втори е Николай Чолаков с 5 
т., а трета – Магдалина Генова (също с 5 точки). 

При девойките втора със същия актив като на победителката – 6 точки е Мария Васова. 
 
Повече подробности http://chess-results.com/tnr123014.aspx?lan=24 
 

 
 

 


