
Шахматни новини 11 декември 2017  г. 

 

2-ри Световни интелектуални игри 

10-15 декември 2017 г., Хуайане - Китай 
 

ГМ Антоанета Стефанова със златен медал  в ускорения шахмат на 2-рите 

Световни интелектуални игри в Хуайане – Китай! 

 

В китайския град Хуайане от 10-ти до 15-ти декември 2017 г. се провеждат 2-рите 

Световни интелектуални игри (2nd IMSA Elite Mind Games).  

По време на събитието се провеждат състезания по шахмат, спортен бридж, 

шашки, Го, Китайски шах. 

Шахматното събитие включва състезания по ускорен шахмат, Блиц и „Шах на 

Фишер“. 

Организаторите са поканили по 12 световно известни мъже и жени шахматисти. 

Българската шахматна прима – ГМ Антоанета Стефанова е сред поканените от 

световния шахматен елит. 

Събитието стартира със състезанията по ускорен шахмат (Рапид).  

Шахматистите и при мъжете и при жените играха на 10 и 11 декември 2017 г. в 7 

кръга по Швейцарска система, с контрола за игра  – по 20 минути на състезател с 

добавени по 10 секунди на ход. 

Българката финишира в последния кръг с победа срещу Александра Костенюк. 

В крайното класиране пет състезателки приключиха участието си с по 4,5 т. от 7 

възможни.  

Допълнителният турнирен показател определи за победителка ГМ Антоанета 

Стефанова. 

На второ и трето място са сестрите Анна и Мария Мизучук (Украйна). На 

четвърто място е Катерина Лахно (Русия), а на 5-то – Анна Ушенина. 

При мъжете победител е Дмитри Андрейкин (Русия) с 4,5 т. от 7 възможни и най-

добър допълнителен турнирен показател. Със същия точков актив са още Шахрияр 

Мамедяров (Азербайджан) и Ле Куанг Льом (Виетнам). 

На 13 и 14 декември ще се състоят Блиц надпреварите, с контрола – по 3 минути 

на състезател с добавени по 2 секунди за всеки изигран ход. Шахматистките играят в 22 

кръга – по две партии всяка срещу всяка. 

 

 

Повече подробности: 

http://iemg2017.fide.com/ 

http://chess-results.com/tnr319645.aspx?lan=11&art=1&rd=7&wi=821 

 

http://iemg2017.fide.com/
http://chess-results.com/tnr319645.aspx?lan=11&art=1&rd=7&wi=821
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