
Шахматни новини 5 юли 2015 г. 

Европейски ученически игри
24 юни – 3 юли 2015 г., Коня – Турция

Светлен Иванов е шампион до 7 години с 9 точки от 9 възможни!
Светлен Иванов спечели Европейските ученически игри до 7 години, които се проведоха

от  24  юни  до  3  юли  2015  г.в  Коня,  Турция.  Европейските  ученически  игри  се  играят  в
по-различни от стандартните категории, съответно за момчета и момичета до 7, 7, 11, 13, 15 и 17
години.

Състезателят  на  ШК  „Локомотив”  София  изпревари  с  цели  две  точки  следващите  го
шахматисти – състезателите от Турция Керем Ертем и Тарук Кабул. 

Повече подробности: http://escc2015.tsf.org.tr/en/component/turnuva/?task=fileview&kid=316

• ШАХМАТНО ЛЯТО ВЪВ ВАРНА,  
 9-ти международен шахматен фестивал Варна Опен 2015

26-ти юни до 4 юли 2015 г., Варна

ГМ Виталий Бернадски и Лъчезар Йорданов са победителите от „А” и „Б” турнира.

В грандхотел „Варна” на  к.к. „Гранд хотел Варна - курорт и СПА“, Св. Св. Константин и
Елена, Варна завърши ІХ-тия Международният шахматен фестивал „Варна Опен 2015” , провел
се от 26 юни до 4 юли 2015 г. 

В „А” турнир – за състезатели с рейтинг над 2000 ГМ Виталий Бернадски от Украйна
еднолично  стана  победител  с  8  точки  от  9  възможни.  Това  е  втория  турнир  от  Българско
шахматно лято, което младият украински шахматист спечели. На 16 юни тази година той вдигна
купата  на  шампиона  на  „А” турнира  от  ІV –тия  международен  шахматен  фестивал  „Златни
пясъци 2015”.

Второ място завоюва с 6,5 т. ГМ Васил Спасов. 
Трето – шесто място заеха шахматистите с по 6 т. Трети по втори турнирен показател е ГМ

Петър Дренчев.
Четвърти е ГМ Милко Попчев, който е първи при шахматистите с рейтинг до 2250.
Пети е ММ Ивайло Енчев.
Шести е Тодор Георгиев, който е втори при състезателите с ЕЛО под 2250.(
Най-добре представил се ветеран е Иво Владимиров с 4 т. (24-то място).
Най-добре представила се жена е Нармин Маммадова от Азербайджан с 4 т. (21-во място).

Втора е Деница Драгиева с 3 т. (29-то място).
В  “Б” турнир „Любителите  на  шахмата”  –  за  състезатели  под 2000 ЕЛО рейтинг,

едноличен победител със 7 точки е Лъчезар Йорданов, който се състезаваше и в категорията до
16 години.

 Второ – шесто място заеха шахматистите завършили с по 6,5 точки. Вторият турнирен
показател  определи  втори  да  е  Йордан  Вутев.  Третият  Светослав  Симеонов  е  най-високо
класирал се ветеран.

Следват съответно Деян Димитров, Валентин Каменов и Пламен Гочев.
Най-високо класирала  се  жена  е  състезателката  до  16  години  Нигар  Мустафазада  от

Азербайджан, втора е сънародничката и – 12-годишната Фатима Маммадова.
Първи от 12 годишните момчета е Даниел Стойнов с 5 т. (14-то място).
Официалното награждаване на призьорите се проведе на 4 юли от 14.30 часа.

http://escc2015.tsf.org.tr/en/component/turnuva/?task=fileview&kid=316


Шахматно  лято  „Варна”  продължава  с  19-ти  международен  шахматен  фестивал
„Надеждите на света”. 
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr178566.aspx?lan=24&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=984

• Първи международен детски турнир по класически шахмат
КУПА „ЕЛИТ“

04-05 юли 2015 г. – гр. София, хотел „БудаПеща“

Димо Терзиев е първият победител!
Първият международен детски турнир по класически шахмат за Купа “Елит” се проведе

при изключителен интерес, с участието на максимално определения брой млади шахматисти до
14 годишна възраст – 72.

Турнирът  ще се  проведе от 4 до 5 юли 2015 г. в  гр.  София в  зала  „Панония“,  хотел
„БудаПеща“, който се намира на ул. „Будапеща“ №92А по „Швейцарска система” в 6 кръга и
контрола за игра по 60 минути на състезател до края на партията с добавяне по 30 секунди
преди всеки изигран ход, считано от първия. Организатори са шахматен клуб „Елит” София.

Димо Терзиев е първият притежател на „Купа Елит” с 5,5 т. от 6 възможни. Той е първи и
в категорията до 12 години.

Следват го трима шахматисти с по 5 т., всичките състезаващи се до 12 години, съответно
Елиф Мехмед, Николай Чолаков и Антон Петров.

Иван Кочиев е първи в категорията  до 14 години с 4,5 т. и 5-то място в генералното
класиране.  Със  същия  точков  актива  са  още 4  шахматисти.  Втора  до  14  години  е  Наталия
Грабчева (6-то място). Трета е Моника Нейчева с 4,5 т. и 8-мо място.

Лъчезар Колев с 4,5 т. е първи до 10 години (9-то мсто). Втори до 10 години е Тодор
Недев с 4 т. и 16-то място. Трета е Надя Тончева с 3,5 т.и 21-во място.

До 8 години победител е Константин Георгиев с 4 т. и 18-то място.
Втори с 3 т. е Йован Стеванович от Сърбия (31 място), трети – Николай Желев 3 т. и 32

Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr176542.aspx?lan=24&art=4&fed=BUL&turdet=YES&wi=821

Българско шахматно лято

ШАХМАТНО ЛЯТО ВЪВ ВАРНА,  
 19-ти Международен шахматен фестивал „Надеждите на света"

5 до 14 юли 2015 г., Варна

От 5-ти до 14 юли 2015 г. в грандхотел „Варна” на  к.к. „Гранд хотел Варна - курорт и
СПА“,  Св.  Св.  Константин  и  Елена,  Варна се  провежда  19-тият  международен  шахматен
фестивал „Надеждите на света” с организатори Шахматен клуб "Веселин Топалов" Варна, който
е под патронажа на министъра на Младежта и спорта г-н Красен  Кралев.

Във фестивалната програма са включени турнири за училищни шампиони до 8,10, 12, 14
и 16 години и ІІІ-ти международен турнир „Шах на Фишер”.

Играят се 4 отделни турнири – до 8, до 10, до 12 и до 16 години. Шахматните състезания
се провеждат в 9 кръга по Швейцарска система. Контролата за игра е по 90 минути за цялата
партия с добавени по 30 секунди на ход.

http://chess-results.com/tnr176542.aspx?lan=24&art=4&fed=BUL&turdet=YES&wi=821
http://chess-results.com/tnr178566.aspx?lan=24&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=984


Всички кръгове се играят от 9,30 часа, с изключение на 5-ти кръг, който ще се проведе на
9 юли от 16,30 часа.

Подробности: www.chessvarna.com, 
http://chess-results.com/tnr179583.aspx?lan=24&art=13&turdet=YES&flag=30&wi=984

Предстоящи турнири за деца:

• Международен детски шахматен турнир за купа „Три буки” и купа „Осогово”
 9-12 Юли 2015 г.,Осоговска планина, Кюстендил

Право на участие имат всички шахматисти родени след 1 Януари 2001 г. 
Победителят в „А” турнира за деца до 12 години печели купа „Три буки”, а в „Б” турнира

за деца до 8 години – купа „Осогово”.
Техническа конференция на 9-ти юли от 14,15 часа. Последният – 7-ми кръг е планиран

за 12-ти юли 2015 г. от 9 часа.
След последния кръг младите участници ще могат да участват от 13,30 часа в сеанс за

едновременна игра срещу ГМ жени Адриана Николова. Награждаването е от 15 часа в неделя,
12-ти юли.

В първия турнирен ден – на 9-ти юли и в третия турнирен ден – на 11-ти юли ще се
проведат и футболни срещи между участниците.

Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr170477.aspx?lan=24
http://chessbg.com/calendar_files/info/info_tri_buki_1_2015.pdf

• II-ри шахматен фестивал за деца КУПА „Малкият принц“ - 2015
18 – 19 юли 2015 год, Враца

http://chessbg.com/calendar_files/info/info_tri_buki_1_2015.pdf
http://chess-results.com/tnr170477.aspx?lan=24
http://chess-results.com/tnr179583.aspx?lan=24&art=13&turdet=YES&flag=30&wi=984
http://www.chessvarna.com/

