
  

Шахматни новини – 24 юни  2014 г. 

Европейски ученически игри по класически шахмат 
13-27 юни 2014 г., Кавала Гърция 

 
 Европейските ученически игри по класически шахмат в Кавала, Гърция 

приближават към своя край с изиграването на партиите от 7-ми кръг. 
Два кръг преди края Гергана Пейчева („Ан Пасан“ София), в категорията на 

момичетата до 11 години, води във временната турнирна таблица с 6 точки от 7 
възможни. След нея на половин точка са представителката на Турция Сия Каглар и Лея 
Гарифуллина от Русия. Нашето момиче играе в предпоследния кръг с третата от 
временното класиране. 

Виктория Радева (ШК „Спартак“ Пловдив)  с 5 т. е трета във временната 
класация. Води Александра Обуленцева с 6,5 т. Втора с 5,5 т. е Дуру Окуаз от Турция. 

Със сбор от 5 точки е в категорията на най-малките момчета Константин Георгиев 
от ШК „Юри Бендерев 1912“ Перник. Той разделя трето – седми място след 7-мия кръг. 
На осмо място във временната табела с 4,5 т. на турнира е Светлен Иванов („Локомотив“ 
София).  

Играещият до 9 години Лъчезар Колев („Ан Пасан“ София) също е с 5 точки след 
четвъртата си поред победа. Той заема в момента 8-мо място в таблицата на турнира.  

Мария Васова, играеща до 17 г. („Асеновец 2006, Асеновград), е с 4 точки и е на 
7-мо място в класирането.   

 Надя Тончева до 9 г. („Михаил Ботвиник“ София) е с 2,5 т. 
 

 Повече подробности -  на сайта на организаторите: 
http://www.chesskavala.gr/euroschools2014/ 
 

„ФИДЕ ГРАН ПРИ“,  жени - сезон 2013-2014 г. 
18 юни  – 01 юли 2014 г., Лопота – Грузия 

  
 В Лопота, Грузия 12-ти водещи световни шахматистки подновиха шахматните си 
борби след почивния ден. 
 Българската шахматистка посрещна наситения със срещи и мероприятия почивен 
ден след две победи в третия и четвърти турнирен ден – съответно срещу китайката ГМ 
Хсуе Джао (Zhao, Xue) и ГМ Александра Костенюк (Kosteniuk, Alexandra) от Русия. 
 В петия кръг световната шампионка и водачка във временното класиране китайка 
Хоу Ифан (Hou, Yifan) се наложи и над българската шахматистка. Така младата китайска 
гросмайсторка води еднолично с 4,5 т. от 5 възможни. 
 ГМ Антоанета Стефанова е със сбор от 2,5 т. от петте изиграни партии. В шести 
кръг тя среща арменската гросмайсторка Елина Даналиян (Danielian Elina), а в седми -  с 
ГМ Нафиза Муминова от Узбекистан. 
 
Подробности:  http://lopota2014.fide.com/en/main-page 
http://grandprix.fide.com/ 
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Осми международен шахматен турнир „Варна Опен”,  
Първи „Турнир на любителите на шахмата“ 

к.к. „Константин и Елена“ Варна 19-27 юни 2014 г. 
  

В осмия международен турнир „Варна Опен” 2014 г. се очертава изявен лидер 
след 6-тия кръг.  ГМ Ховханес Габузян от Армения води във временното класиране с 5,5 
от 6 възможни. 

С 4,5 точки на второ място е ММ Радослав Димитров.               
Следват 7 шахматисти с по 4 точки, между които Боян Тонков, ГМ Евгени Янев и 

ММ Сашо Николов.  
В едновременно провеждащия се втори турнир от шахматния фестивал  -  „Първи 

турнир на любителите на шахмата” преди последните три, най-важни за Швейцарската 
система, кръг  Ради Данов е начело с 6 точки. 

На точка след лидера е 14-годишни Мартин Петров. 
Следват 4 шахматисти с по 4,5 точки - Тазас Мгеладзе от Грузия, Теодоси 

Костадинов, Елдар Мусаев от Азербайджан и Ангел Ангелов. 
 

 
Подробности:   

http://chess-results.com/tnr133636.aspx?lan=24&art=13&turdet=YES&flag=30&wi=984 
 

XІ международен фестивал „Надеждите на света” 
к.к. „Константин и Елена“ Варна, 23 юни до 3-ти юли, 2014 г. 

 
Стартира поредното събитие от шахматния фестивал „Шахматно лято Варна 

2014”.  
24-ти до 3-ти юли 2014 г. в четири турнира за 11-ти пореден път се провежда 

международният фестивал „Надеждите на света“. 
В турнира до 8 години участват 15 състезателя. 
До 10 години участниците са 31 от 4 държави – България, Беларус, Азербайджан 

и Русия. В категорията до 12 години шахматистите са 29, също от 4 държави. 
В последния турнир участват общо представителите до 14 години и до 16 години 

– общо 29 от 5 държави – в този турнир има и представител от Молдова. 
 
Подробности:http://www.chessvarna.com/ 
http://chess-results.com/tnr138069.aspx?lan=24&art=0&turdet=YES&flag=30&wi=984 
 

Световно първенство за хора с увреден слух 
18-28 юни 2014 г., Опатия - Хърватия 

 
 Успешно се представя българският мъжки отбор на световното първенство за 
хора с увреден слух в Опатия, Хърватия, който се провежда от 18 до 28 юни 2014 г.  
 Българският отбор е на трето място кръг преди края на шампионата. Българските 
шахматисти са с 8 мач точки и   15 точки по отделните дъски.  
 С най-голям принос към отбора и ММ Веселин Георгиев с 4,5 точки от 6 
възможни. С по 4 точки на трета и четвърта отборна дъска са съответно Димитър 
Серафимов и ММ Петър Орев. 
 Николай Нинов на първа дъска е с 2,5 т. 
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 Начело са шахматистите от Сърбия с 11 мач точки.  Следват ги шахматистите от 
Германия с 9 отборни точки. 
 На първенството се играят 3 паралелни турнира.  
 Освен първенството за мъжете се играе и шампионат за жени, както и Открит 
турнир. България има представители само в мъжкия отборен турнир. 
  
Подробности:  
http://chess-results.com/tnr135006.aspx?lan=1&art=0&flag=30&wi=821 
 

Турски отборен шампионат – Първа лига 
23-29 юни, 2014г. Коня, Турция 

 
 ГМ Григор Григоров, ГМ Петър Генов и ГМ Петър Арнаудов са поставени 
съответно на 10, 11 и 12 място в топ играчите, участващи в Турския отборен шампионат 
– Първа лига, която се провежда в Рикокс Хотел в Коня, Турция от 23-ти до 29-ти юни 
2014 г. 
 В мащабното турско шахматно събитие участват 24 отбора. В шампионата играят 
още и ГМ (жени) Адриана Николова, ММ (жени) Любка Генова и ММ Ивайло Енчев.  
 
Подробности: 
http://www.chessdom.com/turkish-team-championship-first-league-live/ 
 
 
ПРЕДСТОЯЩО: 

- На 28 юни 2014 г. в София предстои провеждането на третия детски турнир по 
ускорен шахмат до 12 години - КУПА "БЪЛГАРИЯ МОЛ" София. 

Подробности: 
http://chess-results.com/tnr138555.aspx?lan=1 

 

 
- 15-то Европейско индивидуално първенство по шахмат за жени 

6-17 юли 2014 г., Пловдив 
Подробности:  
http://www.eiwcc2014.eu/ 
 
 


