
  

Шахматни новини – 17 март 2014 г.  

„Турнир на претендентите“ - 13 до 31 март, 2014 г. 
Ханти-Мансийск – Русия 

  
 След първия почивен ден в Ханти-Мансийск, Русия осмината топ - шахматисти 
продължиха с шахматните битки в четвъртия кръг на  „Турнир на претендентите”.  
 Гросмайстор Веселин Топалов направи четвъртото си поредно реми в турнира. С 
черните фигури срещу руския шахматист Сергей Карякин той се опита да получи 
преимущество с нестантартна размяна в центъра, в края на която имаше дама и пешка срещу 
два топа. Равновесието в центъра завърши с повторение на ходовете и реми на 40-тия ход. 
 Първи в кръга завършиха Вишванатан Ананд (Индия) и Владимир Крамник (Русия) с 
реми. Двамата шахматисти провериха знанията си в остър вариант на Приет дамски гамбит и с 
повторение на ходовете приключиха партията без победител на 30-тия ход. 
 Изключително интересна битка в тактически план се разигра в партията на Шахрияр 
Мамедяров (Азербайджан) срещу Дмитрий Андрейкин (Русия). Турнирът за азербайджанския 
шахматист започна лошо след двете му загуби в първите три кръга. В четвъртата си партия 
той майсторски усложни в мителшпила привидно равна позиция, заложи на проходната си 
пешка, и след остър цайтнот и грешка на Адрейкин се поздрави с победа на 42 ход. 
 Последна за кръга завърши партията между Левон Аронян (Армения) и Петер Свидлер 
(Русия) с победа на белите. Във временното класиране води Вишванатан Анани с 3 точки от 4 
възможни, след него са Левон Аронян и Владимир Крамник по 2,5 т. След тях са Петер 
Свидлер и Веселин Топалов с по 2 т.  
 В пети кръг Веселин Топалов играе с белите фигури срещу Петер Свидлер.   
 
Повече информация: 
http://candidates2014.fide.com 
 

Шахматен фестивал Любляна 2014 
15-16 март 2014 г. Любляна, Хърватия 

 
 Забележително участие регистрираха българските шахматисти при участието си в 
турнира по „Блиц“ на шахматния фестивал Любляна 2014 г., който се проведе на 15-ти и 16-ти 
март в Любляна, Хърватия.  
 Турнирът се игра в 9 кръга по Швейцарска система, с контрола за игра по 10 минути на 
състезател за цялата партия с добавени 5 секунди на ход. Високият награден фонд за Блиц 
турнир – 11 000 Евро, събра на едно място много класни играчи и много любители. В турнира 
участваха 229 шахматисти.  
 Гросмайстор Кирил Георгиев потвърди високата си класа. Той раздели 2-ро – 5-то 
място със 7,5 точки. В последния кръг българският шахматист изпусна първото място след 
като не можа да спечели срещу словенския гросмайстор Лука Ленич.  
 Гросмайстор Красимир Русев също завърши в призовото чело на таблицата. Той 
завърши със 7 точки и раздели 6-то – 13-то място. 
 При жените първо и второ място заеха съответно българските гросмайсторки Адрияна 
Николова и Ива Виденова. 
  
Повече подробности: 
http://www.sah-zveza.si/rez/1403/caissa14/razvrstitev.asp 
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Международен открит турнир Загреб 2014 
17-24 март, 2014 г. Загреб, Хърватия 

 
 На 17-ти март започнаха партиите от Международния открит турнир Загреб 2014. 
Турнирът се играе в 9 кръга по Швейцарска система и ще завърши на 24 –ти март 2014 г. 
Играе се по „олимпийската“ контрола – по 90 минути на състезател за 40 хода, с добавени 30 
минути до края на партията и с добавка по 30 секунди за всеки ход. 
 Българският гросмайстор Кирил Георгиев е поставен под номер 1 в стартовата листа, в 
която има 202-ма шахматисти от 10 страни. 
 В шахматното състезание участват още ГМ Петър Г. Арнаудов (№15) и Емилия 
Георгиева. 
  
Повече подробности: 
http://chess-results.com/tnr125286.aspx?lan=1&wi=821&turdet=YES 
 
 
 
 
 


