
  

Шахматни новини – 06 март 2014 г.  

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

 
Иван Чепаринов продължава да е убедителен 

 
 Българският гросмайстор Иван Чепаринов продължава да е убедителен в представянето 
си на  Европейското индивидуално първенство по класически шахмат за мъже в 
Ереван, Армения. Той е с 3,5 точки от 4 възможни.  
 В третия кръг победителят от супер турнира в Гибралтар завърши наравно 
с ГМ Андрей Жигалко (2603) от Беларус, а в четвъртия - спечели от арменския гросмайстор 
Завен Адриарсиян (2600). 
 Предстои му среща с ГМ Игор Коваленко (2626) от Латвия в пети кръг. 
 ГМ Антоанета Стефанова е с 2,5 точки от 4 възможни. В третия кръг българката 
завърши наравно с европейския шампион от 2011 година ГМ Владимир Поткин (2625) от 
Русия. В четвъртата партия тя загуби двубоя си с ГМ Драган Солак (2610), който представлява 
Турция. В пети кръг има женски двубой – Антоанета Стефанова е с белите фигури срещу 
арменската гросмайсторка Мария Курсова.  
  
 
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) Кристина- Адела Фойшор са начело във 
временното класиране след 7 кръг на женския международен шахматен турнир  
„Средиземноморско цвете 2014“ (Cvijet Mediterana). Водачките в турнирната таблица са с по 6 
точки от 7 възможни. 
 ГМ (жени) Ива Виденова е на трета позиция с 5,5 точки и е с цели две точки повече от 
следващата я представителка на домакините - ГМ (жени) Марияна Медич. 
 Предпоследния кръг  на турнира, провеждащ се в шахматния дом на Риека, среща двете 
български шахматистки. Последния – 9-ти кръг ще се играе на 8-ми март.  
 
Повече подробности:  
 
http://chess-results.com/tnr117313.aspx?lan=24&art=4&flag=30&wi=821 
 
Предстоящо: 
„Турнир на претендентите“ - 13 до 31 март, 2014 г.  
Ханти-Мансийск – Русия 
 Вълненията на шахматната общност по цял свят се засилват с всеки изминат ден, във 
връзка с предстоящата битка за претендент на световния шампион Магнус Карлсен. Това ще е 
победителят от „Турнира на претендентите“, който ще се проведе от 13 до 31 март в Ханти-
Мансийск, Русия. 
 Повечето топ-гросмайстори и медии поставят като главни фаворити арменския 
гросмайстор Левон Аронян и руския гросмайстор Владимир Крамник. Гросмайстор Веселин 



    2 

 

Топалов се определя, обаче, като „фаворитът в сянка“.  Левон Аронян е втори в световната 
ранглиста с рейтинг над „космическата граница“ 2800 – 2830. Владимир Крамник е трети с 
2787, само с 2 точки повече от четвъртия – ГМ Веселин Топалов.  
 Останалите противници на ГМ Веселин Топалов, който спечели ФИДЕ Гран При 2012-
2013 г. са още: бившият световен шампион Вишванатан Ананд (Индия),  Дмитрий Андрейкин 
(Русия) – финалист на световната купа 2013 г., Шахрияр Мамедяров (Азербайджан) - ФИДЕ 
Гран При 2012-2013 г., Сергей Карякин (Русия) – по право от рейтинг листата 2012-2013 г., 
Петер Свидлер (Русия) – от квотата на домакините.  
 Официалната церемония по откриването е на 12 март 2014 г. Жребият за турнира ще 
бъде изтеглен на 13 февруари 2014 г.  
 
Повече информация: 
http://candidates2014.fide.com/ 
 
 
 
 
 

 


