
  

Шахматни новини – 26 юни  2014 г. 

Европейски ученически игри по класически шахмат 
13-27 юни 2014 г., Кавала Гърция 
Гергана Пейчева – шампионка! 

 
Гергана Пейчева е Европейска училищна 

шампионка за 2014 г. при момичетата до 11 
години. 

Състезателката на „Ан Пасан“ София добави към   
богатата си шахматна биография този голям успех от 
Европейските ученически игри по класически шахмат, 
провеждащи в Кавала, Гърция се от 17-до 26-ти юни 2014 г.,  
по изключително убедителен и безкомпромисен към 
противничките си начин.  
(снимката е от личен архив)     

Изключителният български шахматен талант доказа в този турнир голямото си 
израстване като шахматистка и състезателка, като постигна актив от 7,5 т. от 9 възможни 
и изпревари следващите я конкурентки с цяла точка.  

Гергана Пeйчева игра убедително през целия турнир – постигна 6 победи и три 
ремита и не допусна загуба. След като застана начело на турнирната таблица, българката 
не допусна да бъде изместена от върха. Изключително важна победа постигна срещу 
основната си конкурентка - Лея Гарифуллина от Русия в предпоследния кръг. Руската 
състезателка остана на второ място с 6,5 т. Със същия точков актив са третата - 
представителката на Турция Сия Каглар и четвъртата – Мария Майраслова от Русия. 

Последният игрови ден на ученическите игри беше много успешен за всички 
български шахматисти. 

Виктория Радева (ШК „Спартак“ Пловдив)  завоюва бронзовото отличие в 
надпреварата при 13 годишните момичета. 

Виктория Радева добави втори медал от ученическите игри, след златото в 
Световното ученическо първенство по ускорен шахмат, като в последния кръг постигна 
важна победа срещу английската представителка Аша Джина и постигна 6,5 т. Този 
точков актив и отреди чисто трето място в надпреварата. Първа със 7,5 т. е  Александра 
Обуленцева от Русия, а втора със 7 т. - Дуру Окуаз от Турция. 

При най-малките момчета победи в последния кръг постигнаха и двамата 
български представители.  

Константин Георгиев от ШК „Юри Бендерев 1912“ Перник затвърди доброто си 
представяне след двата сребърни медали в ускорения шахмат и Блица, натрупа 6 точки и 
раздели четвърто – девето място в крайната турнирна таблица. Допълнителният 
показател му отреди престижното 6 място. 

Светлен Иванов („Локомотив“ София) също демонстрира шахматното си 
израстване – в крайното класиране е на 10-то място с 5,5 т. 

След неувереното начало на турнира на момчетата до 9 години и загубата си в 
първия кръг от шампиона на турнира,  Лъчезар Колев („Ан Пасан“ София) демонстрира 
характер в заключителната част – с победата си в последния кръг срещу представителя 
на домакините Ибрахим Халил Йилдирим българинът постигна 6 точки и завоюва 9-тото 
място в крайното класиране.  
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Надя Тончева до 9 г. („Михаил Ботвиник“ София) финишира с две победи и с 
актив от 4,5 т. е 18-та на финала на турнира.  

Мария Васова, при девойките до 17 г. („Асеновец 2006, Асеновград) се класира на 
6-то място с 5 т. от 10 възможни.  

 
 

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


