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ВТОРИ МЕМОРИАЛ „БОГОМИЛ АНДОНОВ” 
14 АПРИЛ, 2013  КЮСТЕНДИЛ 

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

68 шахматисти взеха участие в шахматния празник, като 3-ма от тях са от Израел. 
Играта на 4-ма гросмайстори и 5-ма международни майстори доставяха удоволствие на 
шахматните любители от Кюстендил. ГМ Кирил Георгиев беше начело на стартовия лист. 
Интерес предизвика участието на „нашумелия“ Борислав Иванов. След 3 победи в старта, в 
четвъртия кръг загуби от ММ Сашо Николов, но след това последваха победи в двубоите му с 
ГМ Кирил Георгиев и ГМ Петър Дренчев. В осмия кръг водачът в класирането след 7-мия кръг 
ГМ Григор Григоров не се яви на партията и „чудото“ Борислав Иванов спечели служебно и 
поведе в класирането кръг преди края. В осмия кръг ГМ Момчил Николов спечели от ГМ 
Кирил Георгиев. В последния девети кръг ГМ Григор Григоров спечели срещу ММ Димитър 
Мархолев. Партията между Борислав Иванов и ГМ Момчил Николов завърши нарвно. 
И така победител в крайното класиране е Борислав Иванов със 7,5 точки. Със същия актив, но 
по-лош втори турнирен показател е ГМ Григор Григоров. Трети и четвърти с по 7 точки са 
съответно ГМ Петър Дренчев и ГМ Момчил Николов. Международната майсторка Стефи 
Бедникова е най-добре представилата се жена с 5 точки. 
 

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

• Шахматен мач на 100 дъски между фенове на 
ЦСКА и "Левски" 

Левски спечели със 108 на 92 срещу отбора на ЦСКА. 
 
От 10 часа в зала „Универсиада” на 14 април (неделя) се проведе четвъртия мега-мач на 

100 дъски между феновете на ЦСКА и „Левски“. В първите три издания на мача ЦСКА печели 
два пъти през 2010, 2011, а Левски е победител през 2012 г. След тазгодишната победа отбора 
се изравнява – 2 на 2.  

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

Мотото на мача е подкрепата на толерантността. Основната идея на мача е 
привържениците на двата клуба да изразят своята воля за толерантност по спортните терени, за 
превръщане на спортните дербита в истински празници за участници и зрители. Играха се по 
две партии с белите и черните фигури. 

Капитани на отборите бяха съответно Кристиян Вигенин е на отбора на ЦСКА и 
гросмайстор Мария Велчева – на „Левски“, а главни организатори – председателите на 
шахматните клубове на Левски – Николай Тодоров и на ЦСКА – Васил Илиев. 

 
Над 300 шахматисти и любители на шахмата се събраха на това грандиозно събитие. 

Носителят на идеята за този мега-мач Кристиян Вигенин се пошегува, че в зала „Универсиада“ 
има повече хора отколкото на много предизборни митинги, а председателят на Обединените 
спортни клубове Стоян Хранов –повече от публиката на много футболни мачове. Видни 
обществени деятели и шахматни любители взеха участие в проявата или просто се 
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наслаждаваха на множеството. Най-популярните имена сред българските шахматни таланти 
ссъщо взеха участие – шампиони и призьори от последните Държавни индивидуални 
първенства за деца и младежи в Пловдив. Младите надежди почувстваха идеята за 
толерантност в реални условия. 

. В паузата между полувремената се тегли традиционната томбола с над 50 награди, 
сред които предметни награди, шахматни комплекти, електронни часовници, книги, сувенири и 
други интересни награди. Много приятни изненади бяха приготвени за участниците в това 
голямо шахматно шоу. 

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

 

• Гросмайстор Иван Чепаринов постигна успех с отбора на „Ростов“ и завърши с 2,5 точки 
от 5 възможни в 20-тия отборен шампионат по шахмат на Русия. Българският топ-
гросмайстор заедно със съотборниците му се класираха на четвърто място с 10 отборни 
точки в шампионата и с това получиха квота за участие в Европейската клубна купа. В 
последния 7-ми кръг Чепаринов и съотборниците сътвориха сензация в черноморския град 
като спечелиха с 3,5 на 2,5 точки срещу отбора на шампиона. Въпреки загубата първи с 11 
точки са шахматистите от Сборния отбор на шахматната федерация на Санкт Петербург.  

Според регламента първите 4 отбора получават право да представят „най-шахматната 
страна“ Русия на Европейската клубна купа.   

Повече подробности: 

http://chess-results.com/tnr96899.aspx?lan=1 

• Гросмайстор Евгени Янев започна своето участие във Франция на  Открит международен 
турнир в Лил, провеждащ се от 13 до 19 април. Българският гросмайстор е поставен под 
№17. В турнирът, провеждащ се в 9 кръга по Швейцарска система участват 179 
шахматисти, от които 13 гросмайстори. 

Повече подробности:. 

http://www.lucopen.fr/ 

Престоящо: 

От 16-ти до 25-ти април в Банкя в хотел „Банкя“ Палас ще се проведе 77-то Държавно 
индивидуално първенство по шахмат за мъже – финал, а от 17-ти до 25-ти 62-рото 
Държавно индивидуално първенство за жени – финал.  Първенството за мъже се провежда в 
11 кръга по кръгова система „всеки срещу всеки“, а за жени – в 9 кръга. Контролата за игра е 
„олимпийската“ – за всеки състезател по 90  минути за 40 хода, 30 минути до края на партия с 
добавени 30 секунди на за всеки изигран ход 
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При мъжете участват 12 състезателя, а при жените – 10 шахматистки. 

Участници- мъже: ГМ Кирил Георгиев /Локомотив, София/, ГМ Васил Спасов 
/Локомотив, Пловдив/, ГМ Владимир Петков /Локомотив, Пловдив/, ГМ Красимир Русев 
/“Арбитрус“ Разград/, ГМ Момчил Николов /“Арбитрус“ Разград/, ГМ Николай Нинов 
/Локомотив, Пловдив/, ММ Петър Аранудов /Локомотив 2000, Пловдив/, ММ Спас Кожухаров 
/Локомотив 2000, Пловдив/, ММ Ивайло Енчев /“Арбитрус, Разград/, ММ Тихомир Янев 
/Локомотив, Пловдив/, ММ Радослав Димитров /“Булмекс, Велико Търново/, ММ Марио 
Вутов,/ „Виктори“ Благоевград/. 

Участници – жени: ГМ/жени/ Ива Виденова /Локомотив 2000, Пловдив/, ГМ/жени/  
Маргарита Войска /Локомотив, Пловдив/, ММ/жени/  Елица Раева /Шах ХХІ, София/, Цвета 
Галунова /“Марица-Изток“ Раднево, ММ/жени/  Стефи Бедникова /“Капабланка 97“ Дупница/, 
Ани Крумова /„Георги Даскалов“ Варна/, Дарена Сиркова /Локомотив 2000, Пловдив/, 
Симонета Иванова /„Михаил Тал“ Червен бряг/, Нургюл Салимова /„Бургас 64” Бургас/, Мария 
Васова /“Виктори“ Благоевград. 

Всеки ден от 15 часа партиите ще се предават в живо предаване. 

Повече подробности: 

http://chessbg.com/live 

 

 


