
Шахматни новини 14 октомври 2016 г. 
 

Международен турнир за младежи до 18 години „Ласкер 2016“ 
8 – 11 октомври 2016 г., Охрид – Македония 

 
 Успех на млади български шахматисти в Македония! 
 На силния международен турнир за младежи до 18 години „Ласкер 2016“  в Охрид 
– Македония крайната турнирна таблица се оглави от български шахматисти, които заеха 
първите две места с по 6 точки от 7 възможни. 
 12-годишният състезател на ШК „Етър“  - Велико Търново Димо Терзиев с по-
добър допълнителен показател завоюва трофея на победителя! 
 Втори е Виктор Павлов от „Ан Пасан“ - София.  
 Трето – пето място се раздели от състезателите, постигнали по 5,5 точки, като 
бронзовият медал заслужи Ристе Йовчев от Македония. 
 Като победители в генералното класиране българските шахматисти бяха 
определени и за победители в най-голямата възрастова категория – до 18 години. 
Класация беше извършена и за категориите до 8, до 10, до 12 и до 14 и до 18 години.  
 Общо 63 състезатели от Македония, България, Сърбия, Турция и Албания взеха 
участие в международния турнир.  
 България беше представена от 8 състезатели. Патрицие Найманова завърши 
участието си с 4,5 т.; Пламен Стоянов – с 3,5 т.;  Слав Чамурков – с 3 т., Радост Радкова, 
Веселин Чамурков и Андрей Иванов –с по 2 т. 
 
Повече подробности: 
http://www.chess-
results.com/tnr238171.aspx?lan=21&art=25&fedb=BUL&turdet=YES&flag=30&wi=984 
 
  
 
 

НАЦИОНАЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ КУПИ НА БЪЛГАРИЯ „РИЛА” - 2016 г. 
за МЪЖЕ и ЖЕНИ по Блиц и Ускорен шахмат 

15-16 октомври 2016 г., Дупница 
 
 В сградата на община Дупница на 15 и 16 октомври 2016 г. се провеждат 
Националните индивидуални купи на България „Рила – 2016 г.“ за мъже и жени по Блиц и 
ускорен шахмат. 
 Организатори на шахматната проява са Българска федерация по шахмат, Шахматен 
клуб „Капабланка 97“ – Дупница и Община Дупница. 
 Турнирите са със статут и на държавни отборни първенства по ускорен шах и блиц 
за мъже и жени за 2016 г. и важат за оценяване спортната дейност на шахматните клубове 
към БФ Шахмат за 2016 г. 
 На 15 октомври 2016 г. се провеждат шахматните битки на Блиц турнира. 
Състезанието ще се проведе в 11 кръга по Швейцарска система с контрола на игра по 3 
минути на състезател с добавени по 2 секунди на ход, считано от първия.  
 Регистрацията за турнирите е от 12 до 13,45 часа,техническата конференция  е от 
13,45 часа, а часовниците за първия кръг ще се пуснат в 14 часа. Награждаването на 
победителите е планирано за 17,30 часа. 
  
 На 16 октомври 2016 г. се провежда Национална купа по ускорен шахмат.  



 Тя се провежда в 9 кръга по Швейцарска система, с контрола на игра по 12 минути 
на състезател с добавени по 4 секунди за всеки изигран ход, считано от първия. 
 Регистрацията за Национална купа за мъже и жени „Рила 2016“ по ускорен шахмат 
стартира от 9 часа, а техническата конференция е в 10 часа. Първият кръг е планиран за10 
часа , а награждаването и закриването на състезанията – в 18 часа. 
 
 
Повече подробности: 
http://chess-results.com/tnr240594.aspx?lan=24 
http://chess-results.com/tnr240595.aspx?lan=24 
 
 

Световни индивидуални първенства за момчета и момичета  
до 8, до 10 и до 12 години 

от 18 до 31 октомври 2016 г. в Батуми, Грузия 
 
Повече подробности: http://www.e2e4.ge 
 


