
Шахматни новини от   19 декември 2012 г.  

Участия и отличия на български шахматисти  

• С финала на „Блинд“ турнира завърши шахматната програма на „Втората спортна 
среща на световните интелектуални игри“  - /2 Sport Accord World Mind Games/ в 
китайската столица Пекин  (Beijing).  
 Антоанета Стефанова завърши на 13-то място с актив от 2,5 точки.  

Българката спечели в последния 7-ми кръг срещу Пиа Крамлинг от Швеция. В първи, 
пети и шести кръг Стефанова завърши наравно съответно срещу Елизабет Петц от 
Германия, Моника Сочко от Полша и грузинката Бела Кхотенашвили. Антоанета Стефанова 
загуби във втория, третия и четвърти кръг съответно от Елина Даналиян /Армения/, Жу Чен 
от Катар /ZHU Chen/  и Анна Затонских /САЩ/. 

Победителка в турнира с 6 точки е голямата китайска надежда Хоу Ифан. Втора с 5,5 
т. е литовката Виктория Цмилите, а трета Анна Затонских /САЩ/. 

При мъжете победител в турнира без шахматни дъски е Левон Аронян от Армения с 
5,5 т. На второ място с 5 т. се класира американецът с японски произход Хикаро Накамура, а 
трето и четвърто място с по 4,5 т. делят Шакрияр Мамедяров от Азербайджан и Гата Камски 
/САЩ/. 

Повече подробности: 
http://sportaccord2012.fide.com/en/component/turnuva/?task=fileview&kid=41 
 

• Гросмайстор Кирил Георгиев е първи на „Уикенд  турнир“ по ускорен шахмат в 
Крагуевац - 2012, Сърбия, който се проведе на 15 декември.  
В турнирът, организиран от ШК „Водовод“ взеха участие 114 шахматисти и се 

проведе с контрола на игра 15 минути. 
Българският гросмайстор е пръв с осем точки от 9 възможни. Със същия точков 

актив, но по-лош втори показател е и сръбският гросмайстор Милош Перунович. Девет 
шахматисти ги следват с по 7 точки – ГМ Иван Иванишевич, ГМ Милош Павлович, ММ 
Зоран Арсович, ГМ Душан Попович, ГМ Данило Миланович, ГМ Бранко Дамлянович, ММ 
Деян Павлович, ФМ Боролюб Златанович.  

Повече подробности: 
http://chess-results.com/tnr87626.aspx?ix=1&art=4&lan=24&turdet=YES  
 
• В Пловдив на „Бала на спортиста“, който се проведе на 18 декември в 

„Новотел  Пловдив“ шампионът за мъже по класически шахмат Иван Чепаринов, 
състезател на ШК „Локомотив“ Пловдив,  беше класиран на 7-мо в призовата Десятка за 
най-добри спортисти на Пловдив.   

Със званието Спортист на годината на Пловдив за 2012 година беше удостоен 
гимнастик №1 на България за всички времена Йордан Йовчев .  

ММ Любен Попов беше награден със специална награда за дългата си и успешна 
кариера. Пловдивската легенда беше част от отбора за мъже, който спечели шампионската 
титла през 2012 г. 

 
• Във Велико Търново шахматът също получи заслужено уважение.  

На тържествена церемония от 10 часа на 19-ти декември в Община Велико Търново  
Шампионът на България до 14 години Емил Стефанов от ШК „Етър“ беше удостоен със 
званието  „Най-добър млад спортист до 18 години“ на Велико Търново за 2012 г. Личният 
треньор на Емил Стефанов Светла Йорданова също получи признание. 


