
  

13 ноември 2014 г. 

Успехи на български шахматисти! 
 

• 2-ри МЕЖДУНАРОДЕН ОТКРИТ ТУРНИР ДЮРЕС 2014 
01 – 08 НОЕМВРИ 2014 Г., АЛБАНИЯ 

 Кирил Георгиев спечели малката купа! 
 Гросмайстор Кирил Георгиев раздели първо-второ място на 2-рия Международния 
открит турнир Дюрес 2014. 

Шахматният турнир се проведе в 4-звездния хотел „Блерт” близо до албанския град 
Дюрес от 1-ви до 8-ми ноември 2014 г. ГМ Кирил Георгиев постигна 7,5 точки от 9 
възможни заедно с хърватския гросмайстор Зденко Кожул. Европейският шампион от 2009 г. 
обаче беше с по-добър втори турнирен показател е спечели първото място. Българинът 
завоюва второто място. 

Първото място в класацията при жените спечели шампионката на България за жени ГМ 
(ж) Ива Виденова. Тя завърши с 5,5 т., което и донесе поредния бал за Международен 
майстор за мъже. 

 На 4-тия президентски борд на Международната федерация по шахмат в Сочи, Русия на 
Ива Виденова беше присъдено условно званието международен майстор по шахмат за мъже. 
След достигане на индивидуален рейтинг от 2400 българската шахматистка автоматично ще 
придобие званието. 

 
Повече подробности: 
http://chess-results.com/tnr150333.aspx?lan=24&art=1&rd=9&wi=821 
 

• СВЕТОВНО ПРИЗНАНИЕ ЗА АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА 
 
Българската шахматна прима Антоанета Стефанова получи поредното шахматно 

признание от международната шахматна федерация ФИДЕ.   
Десет години след като на 5 юни 2004 година ГМ Антоанета Стефанова спечели 

световната шахматна корона при жените световната шахматна федерация уважи българката, 
след като я покани  да е един от специалните гости на официалното откриване на мача за 
световното първенство за мъже между Магнус Карлсен и Вишванатан Ананд в Сочи, Русия. 
Шахматният сблъсък между „титаните” се провежда от 7 до 28-ми ноември. 

 
Подробности: http://www.sochi2014.fide.com/ 
http://www.chessdom.com/carlsen-anand-2014-live-games/ 
 
• РАДИ ДАНОВ Е СТУДЕНТСКИ ДЪРЖАВЕН ШАМПИОН ПО БЛИЦ 

Шампионатът за студентите по най-бързата шахматна контрола се проведе на 9-ти ноември в 
НСА „Васил Левски” София. Ради Данов спечели титлата с 6,5 т. от 7 възможни, 
изпреварвайки противниците си с цели 2 точки. 
 Второ – четвърто място разделиха с по  4,5 точки съответно Дайн Нинов, шампионите 
по класически шахмат Иван Стоянов и Ани Крумова. 
 
Подробности: 
http://chess-results.com/tnr151312.aspx?lan=24&art=1&wi=821&turdet=YES 
 

• В Плевен се провежда Отборен Шахматен турнир на слепите. Участват 6 
отбора, които играят по кръговата система.  
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       Състезанието се провежда на 13-ти и 14-ти ноември 2014 г. с контрола на игра по 40 
минути за състезател. 
 
Подробности: 
http://chess-results.com/tnr151739.aspx?lan=24&wi=821&turdet=YES 
 
Предстоящо: 

IV КУПА "БЪЛГАРИЯ МОЛ" - Турнир по ускорен шахмат за деца до 
12 год. София, 15.11.2014 г. 

 
http://chess-results.com/tnr151739.aspx?lan=24&wi=821&turdet=YES 
 
 

 
Ивис Плюс шампионат на София -  19-27.11.2014 г.  
 
Подробности: http://chess-results.com/tnr151510.aspx?lan=24&wi=821&turdet=YES 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повече подробности: 
 http://chess-results.com/tnr150333.aspx?lan=24&art=1&rd=9&wi=821  
 


