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ОТБОРЕН ШАХМАТЕН ТУРНИР НА СЛЕПИТЕ 
13-14 НОЕМВРИ, 2014 г., ПЛЕВЕН 

Оборът на Плевен е победител в отборния шахматен турнир на слепите за 2014 г.  
Турнирът се проведе на 13-ти и 14-ти ноември 2014 г. и е по повод 15 ноември, денят на 
„Белия бастун“. Денят на белия бастун е провъзгласен в Париж през 1980 година на 
заседание на Световния съюз за благополучие на слепите. За първи път в света през 1931 г. 
френската графиня Гуили Хербемонт е подарила на незрящите хора в Париж 100 бели 
бастуна, с които да си служат за придвижване. с контрола на игра по 40 минути за 
състезател. 
 Отборът на Плевен завърши с 5 отборни победи от 5 възможни, 10 мач точки и 14,5 
точки на отделните дъски. Отборите в това състезание се състояха от по 3-ма състезателя. На 
първа дъска на победителите Илия Величков постигна 5 точки, на втора дъска – Иван 
Василев – 4,5 т., на трета – Павел Семерджиев – 5 точки. 
 Втори се класира отбора на „Феникс“ Монтана с 9,5 мач точки. 
 Трети в крайната таблица са шахматистите от „Изгрев“ Пловдив с 9 т.  
 
Подробности: 
http://chess-results.com/tnr151739.aspx?lan=24&art=46&turdet=YES&wi=821 
 
 

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

 
  В „България“ МОЛ, София се проведе  за ІV-ти път Турнир по 
ускорен шахмат за деца до 12 години. 
 ІV купа „България МОЛ“ се организира от ШК „Феникс“ София със 
съдействието на „България“ МОЛ и БФ Шахмата. 
 79 деца от 15 шахматни клуба играха за многобройните награди в 
турнира. Освен за генералното класиране и групата до 12 години младите 

състезатели се бориха при момчетата и момичетата до 6, до 8 и до 10 години. 
Победител със 7 от 7 възможни е Мартин Василев от ШК „Локомотив“ София. 

Освен купата и наградите за победителя той отнесе и специалния приз на организаторите за 
100% резултат. 
 Втори при момчетата до 12 години и трети в генералното класиране е Николай 
Чолаков с 5,5 т. 
 Трети до 12 години с 5 точки и 8-мо място е Иван Кочиев. Точковата група от 5 точки 
е от 8-мо до 14-то място. 
 Първи при момчетата до 10 години и на второ място в генералното класиране се 
класира Лъчезар Колев от „Ан Пасан“ София с 6 точки. 
 Втори и трети в групата до 10 години и класиране на 4-то и 5-то място с по 5,5 т. са 
съответно Георги Стоянов и Енчо Стоянов. 
 Първи при 8 годишните момчета е Денислав Гаджев от ШК „ЦСКА“ София с 5 т. и 
14-то място в класирането. 
 Втори и трети с по 4,5 т. са Лъчезар Ралчев и Валентин Генов (19, 20 място). 
 При най-малките, 6 годишните, първи е състезателят на „Локомотив“ София Светлен 
Иванов (22 място). Той, заедно с втория и третия са с по 4 точки. Втори съответно е Георги 
Занов (76) и брат му, близнак, Симеон Занов (77). 
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 При момичетата до 12 години първа е Галя Читакова с 5,5 т. от ШК „Пловдив“ 
Пловдив. Тя е шеста в генералното класиране. 
 Втора до 12 години с 5 т. и седмо място е Наталия Грабчева. Трета с 4 т. е Гергана 
Тагарева (36). 
 При 10 – годишните момичета победителка е Ралица Илиева от „Ан Пасан“ София с 
4 т. и 23-то място в главната таблица. 
 Втора също с 4 т. е Елена Величкова (33-то място).  
 Трето и четвърто място разделиха момичетата с по 3 точки. Третото място зае Радост 
Радкова (50-то място). 
 При 8 годишните момичета първа е Петя Караиванова от „Михаил Ботвиник“ София с 
4 точки и 27-мо място. 
 Втора с 3 т. е Ангелика Николова (48). 
 Трета, също с 3 т., е Виктория-Елизабет Миткова (51). 
 При най-малките момичета, до 6 години, победителка с 2 т. е Надежда Звелянкова от 
„Феникс“ София. 
 Второто място, също с 2 т., завоюва Милена Янакиева (70). Трета е Боряна 
Аршинкова с с 1,5 т. Двете деца са от 129-та целодневна детска градина, директорката на 
която активно съдейства за обучението на децата по шахмата. 
 
Повече подробности: 
http://chess-results.com/tnr151563.aspx?lan=24&art=1&rd=7&turdet=YES&wi=821 
 

ДЕТСКА КУПА ВАРНА – 8 г. – „ГРАНД МОЛ“ ВАРНА 
15.11.2014 г. 

 
 На 1 ет. на „Гранд МОЛ“ Варна на 15 ноември се проведе „Детска купа Варна“ за 8-
годишни шахматистчета. 
 Първи с 5 точки от 5 възможни е Виктор Илиев от ШК „Варна“. 
 Втори с 4 т. е Веселин Маркович, а трети – с 3 точки е Живомир Караджов. 
 На 23-ти ноември 2014 г. в „Гранд МОЛ“ Варна ще се проведе шахматната 
надпревара за Купа Варна 2014 г. 
 
Подробности: 
http://chess-results.com/tnr150761.aspx?lan=24&art=1&rd=5&turdet=YES&wi=821 
 

ВТОРИ ШАХМАТЕН ТУРНИР „КУПА ЕВРОИНС 2014" 
15-16 ноември, Плевен 

 
 В Плевен в шахматния клуб на СШК „Плевен ХХІ“  се проведе втория шахматен 
турнир „Купа Евроинс“ 2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на ЗПАД "Евроинс" – 
Плевен. 

Победител в „А“ турнира е Даян Нинова с 6 точки от 7 възможни.  
Второ място в турнирната таблица и първо при жените с 5 точки зае Цвета Галунова. Трети с 
5 точки, но по-лош втори турнирен показател, е Мартин Дяков. 
 В „Б“ турнира победител със 7 точки от 7 възможни е Данислав Гърков. 
Второ място и първо при момичетата с 5 точки зае Аделина Тодорова. След нея също с 5 
точки е Дария Георгиева (трета в генералното класиране). 
 Състезателите в „А“ турнира играха с игрова контрола по 60 минути за цялата партия. 
 В „Б“ турнира контролата за игра беше 30 минути на състезател за партията. 
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На 22 и 23-ти ноември 2014г. в хотел "Балкан" ще се проведе Първият турнир на ШК 
„Плевен ХХІ“ от веригата „Млад гросмайстор" за учебната 2014 - 2015 година. 

 
http://chess-results.com/tnr150774.aspx?lan=24&art=1&wi=821 
http://chess-results.com/tnr151996.aspx?lan=24 
 
 

ДЕТСКИ ШАХМАТЕН ПРАЗНИК В РАДНЕВО, 15.11.2014 г. 
 

 На 15-ти ноември 2014 г. в Раднево се проведе шахматен детски празник.  
Древната игра на 64 квадрата уважиха 43 деца от двата шахматни клуба в Раднево, София, 
Пловдив, Стара Загора, Казанлък, Димитровград, Свиленград и Любимец. 
 
Повече подробности: 
https://www.facebook.com/miroslav.mitev.50 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


