
  

Шахматни новини – 16  април 2014 г.  

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

 
 Гросмайстор Антоанета Стефнова завърши наравно партията си от 7-мия кръг на 
ФИДЕ Гран При за жени в Ханти-Мансийск, Русия срещу рускинята  Татяна Косинцева. 
Българската шахматистка беше с черните фигури. В осми кръг, преди втория почивен ден, 
Стефанова е с  белите фигури срещу Тувшинтугс Батчимег (Batchimeg, Tuvshintugs) – 
Монголия. 
 Българската шахматистка е с 3,5 точки е заема 4-то място във временната турнирна 
таблица. 
 В турнира води „китайският експрес“ Хоу Ифан с 6 точки от 7 възможни. 
Единствените ремита на трикратната и настояща световна шампионка са в 6-ти кръг срещу 
Антоанета Стефанова и в 4-ти кръг срещу Катерина Лахно.  
 На официалната интернет страница на организаторите на шахматното събитие като 
водеща новина е специално интервю с изключителната българска шахматистка с подзаглавие 
„Прочетох петата си книга откакто съм пристигнала, а съм донесла само шест“. 
 Българската шахматистка с изключителна шахматна кариера споделя, че въпреки, че е 
спечелила почти всичко в женския шахмата, смята, че най-добрите и постижения престоят. 
„Опитвам се да играя шахмат, да изпитвам удоволствие от това и разбира се, ако спечеля – 
удоволствието е по-голямо.“ 
 Антоанета Стефанова отговаря и на въпроси относно нейното членство във „Комисията 
за женски шахмат“ към Международната шахматна федерация (Women’s Commission of FIDE 
(WOM). 
 В интервюто Антоанета Стефанова отговаря и на други въпроси на интервюиращия 
Джамие Кенмуре. 
 
Повече подробности:  http://khantymansiysk2014.fide.com/ 
 
• Шахматният интернет сайт „Chessdom“  публикува интервю с Гросмайстор Кирил 

Георгиев след победата му на силния Международен шахматен турнир Карпош в Скопие, 
Македония.  

Българският гросмайстор разказва за пътя към победата си в турнира пред 
интервюиращата го – гросмайсторката Ива Виденова. 

Подробности: 
http://www.chessdom.com/interview-with-gm-kiril-georgiev/ 
 
• Отлично представяне на ГМ (жени) Ива Виденова в Италия.  

На първия международен шахматен турнир „Кастелхранко Венето“ в Италия 
настоящата шампионка на България за жени  раздели първо – трето място с 5,5 точки. 
Вторият турнирен показател отреди на българската шахматистка второ място. С купата на 
победителя си замина хърватския гросмайстор Даворин Куляшевич.  

Подробности: 
http://vesus.org/results/1deg-torneo-internazionale-di-castelfranco-veneto/standing/ 

Предстоящо: Международен детски шахматен турнир „Купата на лъвчетата”, 17–
18.05.2014г. , София  
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 На 17 май (събота) от 9 часа сутринта в ж.к Младост 4, Бизнес Парк София Сграда 10 
(цветната) ще се проведе Международния детски шахматен турнир „Купата на лъвчетата” 
2014. 

Право на участие имат всички деца (момчета и момичета) до 14 години, родени на и 
след 01.01.2000 г. Турнирите са два : турнир “А” – за деца до 14 години и турнир “Б” – за деца 
до 10 години.  

Шахматното събитие, което има за цел популяризиране на шахматната игра сред 
подрастващите, е организирано от ШК „ЦСКА”, с любезното съдействие на Българска 
федерация по шахмат, Банка ДСК, Столична община район ”ИЗГРЕВ”, БНБ, НСА. 

„Купата на лъвчетата“ ще се играе в 7 кръга по Швейцарска система, с контрола на 
игра 50 минути на състезател за цялата партия.плюс 10 секунди добавени на всеки изигран 
ход.   

В програмата организаторите са включили Конкурс за решаване на задачи, който ще се 
проведе на 17-ти май от 18, 40 часа. 

В неделя, 18-ти май 2014, малките шахматисти ще имат възможност да участват в 
сеанси на едновременна игра срещу мм.Георги Филев, мм Николай Милчев, мс. Ани Крумова 
и Явор Тодоров. 

 

Повече подробности: http://www.cskaclub.com/?p=17617 

 

 

 

 

 
 
 


