
Шахматни новини 13 септември 2016 г. 
 

42-ра СВЕТОВНА ШАХМАТНА ОЛИМПИАДА 2016 
1 до 14 септември 2016 г., Баку, Азербайджан 

 
 Отлично представяне на жените на 42рата световна шахматна олимпиада в Баку, 
Азербайджан! 
 Българският женски олимпийски отбор се класира на 15-то място! 
 Българските шахматистки загубиха в последния кръг с 3 на 1 мача си срещу 
бронзовите медалистки от Украйна.  
 С краен резултат от 15 мач-точки, българките разделиха 10то – 18то място,  в 
компанията на водещи шахматни държави – Грузия, Иран, Литва, Сърбия, Франция, 
Унгария, Беларус и Куба. Допълнителният показател им отреди 15-то място. 
 Представянето по дъски е както следва: ГМ Антоанета Стефанова е  6 т. от 9, ММ 
Ива Виденова – 5,5 т. от 10,  ГМжени Адриана Николова с 6 т. от 10, с ММжени Елица 
Раева – с 6,5 т. от 10, ГМжени Маргарита Войска – 3 т. от 5 възможни. 
 Убедителни шампионки с 20 мач-точки станаха шахматистките от Китай.  
 Второ място зае отбора на Полша, а трето – на Украйна с по 17 мач-точки. 
 Следват отборите на Русия, Индия, САЩ, Виетнам, Азербайджан и Израел с по 16 
мач-точки. 
 
 Мъжкият шахматен олимпийски отбор зае  66то място с 12 мач-точки. Българският 
отбор, без своя лидер ГМ Веселин Топалов, загуби и последната си среща срещу 
шахматистите от Израел с 0,5 на 3,5 т. 
 Резултатът на българските шахматисти след 11 кръг е: ГМ Веселин Топалов – 3 т. 
от 5 възможни, ГМ Момчил Николов –5 т. от 11, ГМ Валентин Йотов – 5,5 т. от 10, ГМ 
Красимир Русев – 6,5 от 11, ММ Мартин Петров – 1,5 т. от 7 възможни.  
 Първо и второ място разделиха с по 20 мач-точки отборите на САЩ и Украйна. 
 По-добрият допълнителен показател определи за шампион отборът без загуба – на 
САЩ.  
 Сребърните медалисти завършиха участието си с 10 отборни победи и 1 загуба от 
шампионите от САЩ. 
 42рата световна шахматна олимпиада се провежде в 11 кръг от 1 до 13 септември, в 
Баку, Азербайджан. 
 
 Повече подробности: 
 http://chess-results.com/tnr232875.aspx?lan=24&art=0&rd=11&turdet=YES&flag=30&wi=821 
 и на официалния сайт на организаторите 
http://www1.bakuchessolympiad.com 
 
 

15 – ти Международен шахматен фестивал  
„Мемориал  Кесаровски – Станчев“ 

Черно море Гранд При 
05 - 13 септември 2016, к.к. Слънчев бряг 

 
На 13 септември 2016 г. в Парк-хотел „Континентал“ на к.к. Слънчев бряг 

приключи 15тият Международен шахматен фестивал „Мемориал Кесаровски – Станчев“.  
Владислав Тиличеев от Русия е победител със 7 т. от 9 възможни в „А“  турнир, за 

шахматисти с индивидуален шахматен рейтинг над  2300. 



С по 6,5 т. на второ и трето място са съответно ГМ Владислав Неведничи от 
Румъния и Йохан Саломон от Норвегия. 

Най-добре представил се български шахматист е класиралият се на 12 място с 5 т. 
ММ Владимир Сергеев Петров. 

 
Победител в „Б“  турнир, за състезатели с ЕЛО от 2000 до 2299, със 7 точки е 

Ахмет Олкум от Турци. 
Следват 4 шахматисти с по 6,5 точки, съответно Даян Нинов, Кирил Красовский от 

Русия, Александър Монев и Тодор Бонев. 
 
В „Ц“  турнир, за състезатели с международен рейтинг до 1999 и без рейтинг, 

победител със 7 точки и по-добър втори показател е  Цветомир Ангелов. 
Втори със същия точков актив е Светослав Станчев. 
Трето-десето място се разделиха от шахматистите приключили участието си с по 

6,5 т. Трети по допълнителен показател се класира Дилян Дочев. 
 
 
 
На 10 септември 2016 година се проведе Блиц турнир, в 7 кръга по Швейцарска 

система, с контрола за игра по 3 минути на състезател, с добавени по 2 секунди на ход, 
считано от първия. 

Първо-четвърто място се раздели от състезателите с по 6 точки. 
Допълнителният турнирен показател подреди четворката както следва: първи – 

Себастиян Михайлов от Норвегия, Лъчезар Йорданов, Егор Богданов от Украйна и ГМ 
Семен Агдейщен от Норвегия. 

 
В турнира на сеньорите победител със 5,5 т. от 7 възможни е Александър А. 

Якименко от Русия. Румен Костадинов е втори с 4 т.  
 
15тия Международен шахматен фестивал „Мемориал Кесаровски – Станчев“ се 

провежда от 5-ти до 13–ти септември 2016 г. в Парк-хотел „Континентал“ на к.к. Слънчев 
бряг. Шахматното събитие се провежда в памет на бургаските шахматисти Стефан 
Кесаровски и Здравко Станчев.  
 
 
Повече подробности: 
http://chess-results.com/tnr233226.aspx?lan=24&art=1&rd=7&flag=30&wi=821 
http://chess-results.com/tnr238122.aspx?lan=24&art=1&rd=7&wi=821&turdet=YES 
http://chess-results.com/tnr237499.aspx?lan=24&art=4&wi=821 
 
 
 


