
  

Шахматни новини – 14 април 2014 г.  

ФИДЕ ГРАН ПРИ ЗА ЖЕНИ 
7 – 22 АПРИЛ 2014 г., ХАНТИ-МАНСИЙСК – РУСИЯ 

 
 След първия почивен ден за състезателките в четвъртия етап на ФИДЕ Гран При за 
жени в Ханти-Мансийск, Русия, ГМ Антоанета Стефанова с черните фигури завърши наравно 
срещу словенската гросмайсторка Анна Музичук. 
 В 6-ти кръг Антоанета Стефанова играе с белите фигури срещу трикратната и настояща 
световна шампионка Хоу Ифан (Hou, Yifan) – Китай, която е и временната лидерка с 4,5 от 5 
точки.  Във втория етап на турнира на българската шахматистка предстои да играе още в 7-ми 
кръг срещу Татяна Косинцева (Kosintseva, Tatiana), Русия, а в 8-ми кръг срещу Тувшинтугс 
Батчимег (Batchimeg, Tuvshintugs) – Монголия. 

След изиграването на партиите от 5-ти кръг, българската шахматистка е с 2,5 точки и 
заема 4-то място във временната турнирна таблица. 
 
Повече подробности: 
http://khantymansiysk2014.fide.com/ 
 

2-РА БАЛКАНИДА ПО ШАХМАТ ЗА НЕЗРЯЩИ 
10-12 април, София 

Расим Назим и Кънка Витова са победители в 2-рата Балканиада по шахмат за незрящи. 
От 10-ти до 12-ти април в хотел „Принцес“ София се проведе Балканиадата по шахмат 

за незрящи. Организатори на събитието са Обединението на спортните клубове за интеграция 
на незрящите „София”, регионалната организация на Съюза на слепите в България и 
Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания” с финансовата помощ на Столична 
община, Съюз на слепите София и частни дарители.  

В шахматната надпревара за хората с увредено зрение и незрящи участваха 59 
шахматисти от България, Македония, Турция, Румъния и Молдова. 

Първите две места се заеха от състезателите на шахматния клуб „Изгрев“ от Пловдив. 
Балканската шампионска титла спечели с 6 точки от 7 възможни републиканският 

шампион за незрящи Расим Назим. 
Със същия точков актив, но с по-слаб втори турнирен показател,  вице-шампионската 

титла заслужи неуморният 84-годишен шахматен майстор от Пловдив Димитър Пелитов. 
Трето и четвърто място с по 5,5 т. заеха съответно Александру Пироска от Румъния и 

Еугени Спуну от Молдова. 
В допълнителната класация за жени, първо място спечели Кънка Вътова с 3,5 т. От  

"Пауталия спорт 2005" Кюстендил. С 3,5 точки е и втората Аглика Данова от СКИ "Витоша" 
София. 

 
Повече подробности: 
http://chess-

results.com/tnr129703.aspx?lan=24&art=1&rd=7&flag=30&wi=821&turdet=YES 
 
Предстоящо:  
Известни са датите и условията за Петия шахматен мегамач „Левски“ – ЦСКА. 
Изключително атрактивното шахматно събитие ще се проведе на 11 май 2014 г. 

(неделя) от 10 часа в зала „“Универсиада“ София. Играе се на 100 дъски между привърженици 
на двата клуба. С участието си в мача шахматистите ще изразят своята воля за толерантност 
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по спортните терени, за превръщане на спортните дербита в истински празници за участници 
и зрители. 

Проявата се организира под патронажа на министъра на външните работи Кристиан 
Вигенин и с финансовата подкрепа на Комисията за децата, младежта, спорта и туризма при 
Столичния общински съвет.  

 
Повече подробности: 
http://chess-bg.com/content/getPage/turnirs/13 
 

 

 

 


