
   

 

Шахматни новини 7 февруари 2016 г.  

 

38-ми Открит Шампионат на България - Мемориал Георги Трингов 

31 януари - 7 февруари 2016 г., Пловдив 

  

 ГМ Александър Фиър е победител в „38-мия Открит шампионат на България -  

Мемориал Георги Трингов.  

  Бразилският гросмайстор ГМ Александър Фиър спечели 

безапелационно първото място с резултат 8 т. от 9 т. 

Пловдивският международен шахматен турнир е изключително  

успешен за представителят на Бразилия. При връчването на 

наградата той благодари на организаторите за прекрасните 

условия за игра и каза, че с удоволствие би се върнал отново в 

Пловдив. 

 Втори със 7,5 т. се класира Владислав Неведничи от 

Румъния.  

 3-то – 11-то място разделиха състезателите постигнали по 7 точки. 

 Трети по допълнителния турнирен показател се класира ГМ Красимир Русев, който е и 

най-добре представил се български състезател. 

 Призът за най-добре представила се жена завоюва ГМж Адриана Николова с 6,5 т. и 15-

то място. Втора, също с 6,5 т., е Габриела Антова (17-то място). Трета е ММж Елица Раева с 6 

т. (29-то място). 

 Наградите за сеньори (над 60 години) спечелиха ММ Срджан Цветкович от Сърбия с 

6,5 т. (24-то място), ММ Коста Ангелов с 6 т. (43-то място) и ММ Милан Мрджа от Хърватия с 

5,5 т. (48-мо място). 

 Наградата за най-добре представил се  юноша до 18 години спечели Михнеа Костачи 

(Румъния) с 6,5 т. (14-то място). Втори е Никола Валериев Христов с 6 т. (34-ти), трети е 

Георге-Данаиел Скрипсару (Румъния) с 6 т. (37-ми). 

 При девойките до 18 г. първа е Теодора Инйац (Сърбия) с 6 т. (41-ви), втора е Мария 

Васова (58-ма) и Виктория Радева ((64-та) с по 5,5 т. 

 При момчетата до 14 години първи е Мартин Вассилев с 6 т. (40-то място), втори е 

Давид Гаврилеску от Румъния с 5,5 т. (52-ри), трети Николаос Серпетсидакис от Гърция с 5т. 

(74-ти). 

 Надя Тончева е първа при момичетата до 14 години с 5 т. (90.та), втора е Белослава 

Кръстева (5 т.93-та), а трета Гергана Пейчева с 4,5 т. 

 С наградата до 12 години си тръгна Валентин Митев с 5 т. (81-во място).   

 Предметни награди и грамоти от името на кмета на Район Централен г-н Георги 

Стаменов връчиха  секретаря на район Централен на Община Пловдив – г-н Емил Саралийски 

и г-жа Димитринка Илиева (ст. Експерт ОКСМД) на Валентин Митев, Димо Терзиев и 

Момчил Петков – момчета до 12 години, Надя Тончева, Белослава Кръстева и Патрицие 

Найманова – момчита до 12 години, Атанас Кулев, Борислав Минков, Есат Рамаданов – 

момчета до 10 години, Петя Караиванова, Диляна Иванова и Виктория Стрендева – момичета 

до 10 години, Симеон Тодев, Светлен Иванов и Винсент Азманов – момчета до 8 години и 

Габриела Зънгарова – момичета до 8 години. 

  Изпълнителният директор на БФШ г-н Велчев поздрави българските участници на 

световното първенство за деца и младежи в Порто Карас, Гърция през 2015 г., завоювали 

второ място в комплексното класиране по нации, връчи награда смартфон на световната 

шампионка до 12 години Нургюл Салимова и специални поздрави на бронзовата медалистка 

до 8 години Диляна Иванова. 

  

Повече подробности: 

http://chess-

results.com/tnr199137.aspx?lan=24&art=1&rd=9&fed=BUL&turdet=YES&flag=30&wi=821 
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80-то Държавно индивидуално първенство за мъже – полуфинал 

65-то Държавно индивидуално първенство за жени – полуфинал 

8 до 14.02.2016 г., Пловдив 
 

 В залите на „Новотел“ Пловдив от 8-ми до 14-ти февруари 2016 г. продължават 

шахматните битки с полуфиналите за 80-тото Държавно индивидуално първенство за мъже и 

65-тото Държавно индивидуално първенство за жени.  

 Техническата конференция ще се проведе  на 8-ми февруари, понеделник от 13 часа.  

 Класиралите се на първите 4 места добиват право за участие на финалите, съответно за 

мъже и жени. 
 

 Повече подробности: http://chess-results.com/tnr205270.aspx?lan=24 
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