
  

Шахматни новини – 29  юли 2013 г.  

14 –то Европейското индивидуално първенство по шахмат за жени 
22.07. - 04.08.2013 г. , Белград 

 
След шестия кръг на 14-тото Европейско индивидуално първенство по шахмат за жени, 

провеждащо се в Белград, Сърбия от 22 юли до 04 август 2013 г., българските шахматистки 
ГМ Антоанета Стефанова и  ГМ (жени) Ива Виденова са с по 3,5 точки. 

Антоанета Стефанова загуби в пети кръг от литовската гросмайсторка Дейманте 
Даулите. С черните фигури тя получи по-добра позиция, но след неточен 24-ти ход се призна 
за победена на 32 ход. В шестия кръг с белите Стефанова игра агресивно срещу грузинката 
Саломе Мелия, но черните се защитиха точно и след тактическа контраигра на черните  
6елият цар се оказа в матова мрежа на 32 ход. 

Ива Виденова спечели в пети кръг на 24 турнирна дъска от младата румънска 
гросмайсторка Ирина Булмага. В шести кръг тя загуби с черните фигури в защита Грюнфелд 
от ММ Екатерина Ателик, играеща под флага на Европейския шахматен съюз. 

   
 
Повече подробности на сайта на организаторите:http://belgrade2013.org/index.php/en/ 

 
 

• ПОЛИТИКЕН КУПА 2013 
27 ЮЛИ – 04 АВГУСТ 2013, ДАНИЯ 

 
Българският топ-гросмайстор Иван Чепаринов стартира с три победи участието си в 

Политикен Купа 2013 г. – Копенхаген, Дания. 
В най-големия открит международен турнир по класически шахмат на Дания играят 

309 шахматисти от 26 държави. Българският гросмайстор е поставен под №1 в стартовия лист. 
 Турнирът е основната част от програмата на шахматния фестивал в Копенхаген, Дания 

– 2013 г. Провежда се в 10 кръга по Швейцарска система, с контрола на игра по 90 минути за 
40 хода и 30 минути до края на партията за всеки състезател плюс добавени по 30 секунди за 
всеки ход от 27 юли до 4 август. 
 
Повече подробности: 
 

http://chess-results.com/tnr81987.aspx?art=1&rd=3&lan=24&fed=BUL&wi=821 

• Мемориал “Стоян Иванов”  
27 Юли,  Шумен 

Гросмайстор Момчил Николов е първи в Мемориал „Стоян Иванов“ – Открит турнир по 
ускорен шахмат с 5,5 т.. 

Пет шахматисти завършиха с 5,5 точки като допълнителните показатели оформиха 
крайното класиране в турнира – съответно ГМ Момчил Николов, ГМ Васил Спасов, ММ 
Ивайло Енчев, Божидар Иванов и Тома Киряков.  

Турнирът се проведе на 27 юли 2013 в залата на ШК „Шумен 2005” в памет на мм Стоян 
Иванов, един от основоположниците на шуменската шахматна школа и във връзка с неговата 
65-годишнина.  

58 шахматисти играха се в 7 кръга по Швейцарска система,  с контрола на игра по 25 
минути за цялата партия за всеки състезател.  



    2 

 

 
Подробности: 
http://chess-results.com/tnr107387.aspx?ix=1&art=1&lan=24&wi=821&turdet=YES 
 
 

• 28-ми Открит шахматен турнир Славия 
27 Юли – 28 юли 2013, София 

ФМ Йордан Стойнов е победител в 28-мия Открит турнир на клуб Славия с 6 точки от 
7 възможни. Второ до седмо място се разделиха с по 5 точки съответно от Мартин Петров, 
Яне Гелемеров, Владимир Сергеев Петров, Росен Василев, Цветелина Спасова и Христо 
Митов Христов.  

Турнирът се проведе се на 27 и 28 юли 2013 г. в шахматния клуб на ШК „Славия“ 
София по Швейцарска система, с контрола на игра на състезател по 50 минути плюс 
добавени 30 секунди за всеки ход за цялата партия.  
  
Подробности: http://chess-results.com/tnr106652.aspx?art=1&lan=24&wi=821 
 
 
  


