
  

Шахматни новини – 04 август 2013 г.  

14 –то Европейското индивидуално първенство по шахмат за жени 
22.07. - 04.08.2013 г. , Белград 

 
Гросмайстор Антоанета Стефанова завоюва квота за Световното първенство, след като 

завърши на 14-то място на 14-тото Европейско индивидуално първенство по шахмат за жени с 
краен резултат 7,5 точки от 11 възможни.  

Шампионатът се проведе от 22 юли до 3 август 2013 г. в сръбската столица Белград.  
Вице – световната шампионка се наложи в последния кръг над полската гросмайсторка 

Йоанна Майдан – Гайевска. В окончателната таблица Стефанова разделя 8-мо -  20 – то място, 
но допълнителният показател и отреди 14-то място. Съгласно регламента на шампионата 
първите 14 шахматистки получават квота за следващата световна купа за жени. 
 Другата българска представителка Ива Виденова приключи участието си с 5 точки и 
зае 103 - то място в окончателното класиране. 
 Официалната церемония за награждаване на победителките и закриване на 
Европейското първенство се състоя от 21 часа в зала „Никола Тесла“ на петзвездния 
белградски хотел „Метропол Палас“.  
 Четиринадесетата европейска шампионка по класически шахмат за жени е унгарката от 
китайски произход – Хуанг Тхан Чанг с убедителния резултат 9 точки от 11 възможни.  
 Шест шахматистки следват победителката с по 8 точки.  
 Допълнителният показател определи сребърния медал за грузинката Саломе Мелия. 
Трета е арменката Лилит Мрктчиян. Четвърта е Виктория Чмилите (Литва), пета - Александра 
Костенюк (Русия), шеста - Бела Хотенашвили (Грузия) и седма - Моника Сочко (Полша). 
 

Повече подробности на сайта на организаторите:http://belgrade2013.org/index.php/en/ 
 

• ПОЛИТИКЕН КУПА 2013 
27 ЮЛИ – 04 АВГУСТ 2013, ДАНИЯ 

 
Гросмайстор Иван Чепаринов е втори в най-силния открит турнир по класически 

шахмат в Дания -  Политикен Купа 2013 г., който се проведе от 27 юли до 4 август в 
Копенхаген. 

Българският гросмайстор завърши с 8 точки от 10 възможни. Вторият по рейтинг 
български шахматист спечели в последния кръг срещу ГМ Ларс Шандорф (Дания). 

Победител в турнира е индийския гросмайстор Паримарджан Неги, който финишира с 
9 точки. Едното от двете ремите на шампиона е в 7-мия кръг срещу българския гросмайстор. 
Представителят на индийската шахматна школа финишира с 3 победи. 

Заедно с Иван Чепаринов още шест шахматисти завършиха с 8 точки. 
Трети е френският гросмайстор Ромен Едуард. 

 В Политикен Купа 2013 г. взеха участие 309 шахматисти от 26 държави. 
 
Подробности: http://chess-results.com/tnr81987.aspx?art=1&rd=3&lan=24&fed=BUL&wi=821 
 

• Лиепейска рокада 2013 
3 август – 4 август, Лиепея – Латвия 

 
 Гросмайстор Кирил Георгиев е шампион на международния турнир по ускорен 
шахмат „Лиепейска родака 2013“. 



    2 

 

 Българинът завоюва убедителна победа с 11 точки от 15 възможни в латвийския град 
на Балтийско море.  

Кирил Георгиев изпревари следващите го шахматисти в класирането с точка и 
половина. Второ – четвърто място се делят с по 9,5 точки. Допълнителният показател 
определи втори да е ГМ Александър Халифман (Русия), трети – Яан Елвест и четвърти – 
Александър Шабалов ( и двамата играещи под американски флаг). 

Турнирът се проведе  по кръгова система „всеки срещу всеки“ с 16 участника и 
контрола за игра 15 минути плюс добавени 3 секунди за всеки ход. 

 
Повече подробности: 
  

http://chess-results.com/tnr106544.aspx?ix=1&art=1&lan=24&wi=821&turdet=YES 
 

 
• 11 Европейски игри за деца по шахмат 

30 юли – 8 август - Мурек, Австрия 
 
След 5-тия кръг на 11-тото издание на Европейските игри за деца по шахмат, 

провеждащо се от 30 юли до 8 август в австрийския град Мурек, Мартин Петров (13 години) и 
Владимир Сергеев Петров (15 години) са с по 3,5 точки. 

Наталия Грабчева (11 години) и Иван Тагарев (9 години) са с по 2,5 точки. 
 

Подробности:  
http://chess-results.com/tnr105435.aspx?art=0&lan=24&fedb=BUL&flag=30&wi=821 
 
 

• Втори открит турнир „ Юлско утро“ 2013 
• 4 август, София 

Шахматен клуб „Рицар“ София проведе на 4 август Втория открит турнир „Юлско утро“ 
2013 г. в София. 

Първи е ММ Кирил Бадев с 6 точки от 7 възможни. Втори е ФМ Георги Филев с 5,5 точки. 
Със същия брой точки на трето място остана ММ Сашо Николов. 

ММ (жени) Стефи Бедникова е първа от жените с 3,5 точки.  
При децата първи е Калоян Попвасилев с 2,5 точки.  
 
Подробности: http://chess-results.com/tnr107275.aspx?lan=24 
 

• Верига открити турнири „Купа Варна“ 
3 август – 4 август, Варна 

 На 3-ти и 4-ти август във Варна се проведе турнир от веригата открити турнири за 
„Купа Варна“, организирани от ШК „Варна“ Варна. Игра се в 7 кръга по Швейцарска система 
с контрола на игра 50 минути с добавени 10 секунди на ход за всеки състезател за цялата 
партия. 
 Победител е ММ Валентин Памбукчиян с 5,5 точки.  

Със същия брой точки, но по-лош втори турнирен показател е Павел Янев.  
Трети с 5 точки е Станислав Стоянов. С по 5 точки още са и Красен Николов и Илия 

Желязков. 
 

Подробности: http://chess-results.com/tnr107710.aspx?art=1&rd=7&lan=24&turdet=YES&wi=821 


