
Шахматни новини – 11 април 2013 г.  

Предстоящо: 
Шахматен мач на 100 дъски между фенове на ЦСКА и 

"Левски" 
 

В зала България“ на Националния стадион „Васил Левски“ София  в четвъртък, 11 
април от 11 часа си проведе официалната пресконференция за предстоящия мега – шахматен 
мач на 100 дъски между фенове на ЦСКА и Левски, който ще се състои  на 14 април (неделя) 
от 10 часа в зала „Универсиада”. Изданието е четвърто. В досегашни издания на мача ЦСКА 
печели два пъти през 2010, 2011, а Левски е победител през 2012 г. 

Проявата се организира с финансовата подкрепа на Комисията за децата, младежта, 
спорта и туризма при Столичния общински съвет. 

На пресконфенерцията организаторите изтъкнаха, че с участието си в мача 
привържениците на двата клуба изразяват своята воля за толерантност по спортните терени, за 
превръщане на спортните дербита в истински празници за участници и зрители.  

И тази година ще се играят 2 партии с разменени цветове на фигурите. В паузата между 
полувремената ще се тегли традиционната томбола с над 50 награди, сред които предметни 
награди, шахматни комплекти, електронни часовници, книги, сувенири и други интересни 
награди. Ще се запази традицията от предишните издания за всички участници да има приятни 
изненади! 

Носителят на идеята за шахматния мега –мач Кристиян Вигенин е капитан на отбора на 
ЦСКА. Представителите на Левски ще бъдат предвождани от изтъкнатата българска 
шахматистка – гросмайстор Мария Велчева. 

Интересът към мача на любителите на шахматната игра е изключително голям. Всички 
места за участие в изключителното шахматно събитие са заети.  

Престои един изключителен шахматен празник! 
 

Повече подробности:  www.cskaclub.com и http://www.chess-bg.com/ 
 

ВТОРИ МЕМОРИАЛ „БОГОМИЛ АНДОНОВ” 
14 АПРИЛ, 2013  КЮСТЕНДИЛ 

 В неделя, 14 април в Кюстендил ще се проведе втория открит турнир по ускорен шахмат  
в памет на неповторимия Богомил Андонов.  
 Организатори на турнира са Община Кюстендил и шахматен клуб „Богомил Андонов”  
със съдействието на БФШахмат.  
 Мястото на провеждане е читалище „Братство” на Кюстендил. Играе се по Швейцарска 
система в 9 кръга, с контрола по 10 минути и 5 секунди добавено време на състезател. 

Богомил Андонов беше изключително уважаван и колоритен шахматист и човек. 60 
шахматисти са заявили участието си до този момент. 11 са шахматистите с международни 
звания, от които 3-ма гросмайстори и 5 международни майстори. Голяма част от участниците 
носят в сърцата си топли спомени за големия  Богомил Андонов, а много от тях са и негови 
лични приятели. 

По програма записването е от 9 часа, а техническата конференция и първия кръг – от 
10.15 часа. Закриването и награждаването на победителите е планирано за 17 часа. 

 
 Повече подробности: http://chess-results.com/tnr95086.aspx?lan=24  


