
14 декември 2014 г. 

ДЕТСКА ШАХМАТНА ОЛИМПИАДА ДО 16 ГОДИНИ, 
12 – 22 ДЕКЕМВРИ 2014 г., УНГАРИЯ 

Българският отбор започна своето участие в Детската шахматна олимпиада до 16 
години в Гьор, Унгария.  Шахматният празник за младите шахматисти се провежда от 
12 – 22 декември 2014 г. в 10 кръга по Швейцарска система, с контрола на игра по 90 
минути на състезател за партията, с добавени по 30 секунди на ход. 256 шахматисти ще 
представляват 37 отбора.  

 България участва за пръв път в този формат. Българският отбор е съставен от: 
Мартин Петров, Емил Стефанов, Владимир Сергеев Петров и Мария Васова. Капитан 
на отбора е Радислав Атанасов. 

В стартовия лист българските шахматисти са под №28. В първия кръг българите 
играха с отбор №2 – Германия и претърпяха загуба с 4-0. Във втория кръг нашият отбор 
се поздрави с победа срещу шахматистите от Шри Ланка с резултат 3,5 на 0,5.  

В третия кръг нашите играят срещу шахматистите от Турция. 
В стартовия лист южните ни съседи са 11-ти.  

 
Подробности: 
http://wyco2014.chess.hu/Info 
 

ДЕТСКА ВЕРИГА „МЛАД ГРОСМАЙСТОР” 
13 - 14 декември, Пловдив 

В Пловдив на 13 и 14 декември се проведе вторият турнир за Пловдив за деца за 
учебната 2014/2015 г. Организатори е шахматен клуб „Пловдив” Пловдив. 

В „А“ турнира се състезаваха шахматистите, борещи се в класирането до 16 години, 
до 12 години и до 10 години. 

Победител в главния турнир и пръв до 16 години отново е Тодор Георгиев с 6 точки 
от 6 възможни.  

Втори в основната таблица и пръв до 12 години с 5,5 т. е Стоян Ор. Стоянов. 
Трети в турнира и втори до 12 години е Ивайло Кирилов с 4,5 т. 
Георги Колев е четвърти, но победител до 10 години с 4 точки. 
В класирането с по 4 точки  следват: Иван Караджов (3 м. -12 г.), Виктор Боев (2 м. 

– 16 г.), Елена Чобанкова (3 м. - 16 г.). 
В „Б“ турнирът участваха малките шахматисти до 8 години. 
Победител с 4 точки от 5 възможни е Симеон Тодев. Също с 4 точки на 2-ро място е 

Момчил Дуков. С по 3,5 следват Драгомир Вълчев и Преслав Минев. 
 
Подробности: 
http://chess-results.com/tnr150195.aspx?lan=24&art=1&turdet=YES&wi=821 
http://chess-results.com/tnr150499.aspx?lan=24&art=1&wi=821 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ТУРНИР „ВАРНЕНСКА КОЛЕДА“ 
14 ДЕКЕМВРИ 2014 Г., ВАРНА 

 
Във Варна, в ДКС, зала 20 се проведе благотворителен шахматен турнир 

„Варненска коледа“ 2014 г..  
Организатори от Шахматен клуб „Варна“ бяха подпомогнати от Община Варна, г-н 

Иван Портних, г-н Стоян Пасев, г-н Иван Луков.  
Победител с 6,5 точки от 7 възможни е Станислав Стоянов. 
Второ и трето място разделиха по 5 точки Емил Буюклиев и ММ Тихомир Янев. 
 

Подробности: http://chess-results.com/tnr155441.aspx?lan=24&art=1&wi=821 



4-та „Спортна среща на световните интелектуални игри“, 
Пекин 2014 

 
ГМ Антоанета Стефанова участва за четвърти път в  „Спортната среща на 

световните интелектуални игри“ в китайската столица Пекин (Beijing) 
„Worldmindgames“. Това е четвъртото издание на това атрактивно състезание, а 
признание за нашата шахматистка е поканата за участие във всички издания. През тази 
година се отбелязаха 10 години от спечелването и на световната корона при жените в 
класическия шахмат. 

И тази година в турнирите участват по 16 мъже и 16 жени. 
Състезанието започна с турнир по ускорен шахмат. Шахматната надпревара се 

проведе в 7 кръга по Швейцарска система. 
ГМ Антоанета Стефанова се класира на 9-то място в крайното класиране с 3,5 

точки. 
Първа с 5,5 точки е европейската шампионка от Пловдив 2014 г. Валентина 

Гунина (Русия). 
Втора с 5 точки е световната шампионка Хоу Ифан (Китай).  
На 13, 14 и 15 2014 г.  декември се провежда турнирът в най-бързата контрола – 

Блица. 
След 20-тия кръг българката е на 5-та позиция с 11,5 т. след световната 

шампионка за жени Хоу Ифан (Китай) – 15,5 т., Валентина Гунина (Русия) – 14 т., Анна 
Мизучук (Украйна) – 12 т., Александра Костенюк (Русия) с 11,5 т. . 

Участват още Нана Дзагнидзе от Грузия – 11 т., Чжао  Сюе (Китай), Харика 
Дронавали (Индия) – 10,5 т., Хампи Конеру от Индия – 10,5 т., Цзюй Венцзюн от Китай 
– 9,5 т., Татяна Косинцева (Русия), Анна Ушенина (Украйна) – по 9 т., Елизабет Петц 
от Германия – 8,5 т., Мария Мизучук (Украйна) – 7 т., Бела Хотенашвили (Грузия) – 6,5 
т., Пиа Крамлинг (Швеция) – 3 т. 

Повече подробности: 

http://www.worldmindgames.net/en/results-schedule/ 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


