
Шахматни новини 17 октомври 2016 г. 
 

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 
 
 В 5-звездният хотел „Шератон Батуми“ в Батуми, Грузия започнаха да пристигнат 
участниците  в Световните индивидуални първенства за момчета и момичета до 8, до 10 и 
до12 години. Шампионатите се провеждат от 18 до 31 октомври 2016 г. 
 Техническата конференция ще се състои от 10 часа на 19 октомври 2016 г., а 
часовниците ще бъдат стартирани от 15 часа м.вр. (16 ч. българско време). 
 Шампионатите се провеждат в 11 кръга по Швейцарска система с контрола за игра 
на състезател по 90 минути на състезател за 40 хода, плюс 30 минути до край на партията, 
с добавени по 30 секунди на ход. 
 На 25 октомври, след 6ти кръг шахматистите ще имат почивен ден. 
 Последният кръг и церемонията по закриването ще се състоят на 30 октомври. 
 Световното индивидуално първенство за деца до 8 години се провежда от 2006 
година, тези до 10 и 12 години – от 1985 година. 
 ГМ Антоанета Стефанова е световна шампионка от ІVтото Световно първенство 
през 1989 г. в Порто Рико. 
 През 2015 година в Порто Карас, Гърция Нургюл Салимова завоюва Световната 
титла при момичетата до 12 години. Диляна Иванова спечели бронзовия медал в групата 
на момичета до 8 години. 
 През 2016 година за първа година Световните индивидуални първенства по 
стандартен (класически) шахмат за младежи се разделиха на две:  

- от 21 септември до 4 октомври 2016 г. в Ханти-Мансийск, Русия се проведоха 
световните шампионати за юноши и девойки до 14, до 16 и до 18 години; 

- от 18 до 31 октомври 2016 година в Батуми, Грузия се провеждат световните 
шампионати за момчета и момичета до 8, до 10 и до 12 години. 

 
 
 През 2016 г. в Батуми българските представители и техните предварителни 
стартови номера са: 

- Момчета до 8 години – заявени 137 участници от 48 държави: 
Светлен Иванов, СКШ „Локомотив“ – София  – стартов №3; 
 

- Момчета до 10 години - заявени 147 участници от 48 държави: 
Деян Самуил Костов, ШК „Левски“  - София  – стартов №31; 
 

- Момчета до 12 години - заявени 138 участници от 51 държави: 
Момчил Петков, ШК „Енергия 21“ – Добрич  – стартов №34 
Валентин Митов, СКШ „Плевен ХХІ“ – Плевен  – стартов №42; 
 

- Момичета до 8 години - заявени 84 участнички от 38 държави: 
Нора Рашева,  СКШ „Плевен ХХІ“ – Плевен  – стартов №20 
Ивелина Христова,  ШК „Енергия 21“ – Добрич - стартов №27; 
 

- Момичета до 10 години - заявени 111 участнички от 45 държави: 
Иванина Андонова, ШК „Одесос“ – Варна  - стартов №9 
Диляна Иванова, ШК „Пристис“ – Русе   - стартов №24; 



 
- Момичета до 12 години - заявени 99 участнички от 45 държави: 

Елиф Мехмед, ШК „Ан Пасан“ – София   - стартов №17. 
  
Повече подробности: http://www.e2e4.ge;  
http://www.chess-results.com/tnr238131.aspx?lan=1&art=0&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 
 
 Тодор Бонев и Марио Вутов са носителите на националните индивидуални купи 
„Рила 2016“ съответно по Блиц и Ускорен шахмат.  
 В сградата на община Дупница на 15 и 16 октомври 2016 г. се проведоха 
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. проведоха шахматните битки на Блиц турнира, в 11 кръга 
по Швейцарска система и с контрола на игра по 3 минути на състезател с добавени по 2 
секунди на ход, считано от първия.  
 Тодор Бонев от „Виктори“, Благоевград е едноличен победител в Блица с 10 точки. 
 Втори е Любомир Данов с 9 т., а трети – брат му Ради с 8,5 т. („Юри Бендерев -
1912“, Перник). 
 Четвърти е Марио Вутов от „Виктори“, Благоевград с 8 т. Следват 3ма с по 7,5 т., 
съответно – Георги Филев („ЦСКА“, София), Светломир Стоянов („Капабланка 97“, 
Дупница) и ММ Коста Ангелов („Георги Даскалов“, Варна). 
 При жените първа е ММжени Стефи Бедникова – Стоянова („Капабланка 97“, 
Дупница), а втора е Виктория Цекова („Виктори“, Благоевград) и двете с по 7 т., заели 
съответно 9 и 11 място в генералното класиране. 
 Трета е Емилия Георгиева с 5 т. (32 място)- 
 В Блиц турнира взеха участие 58 състезатели. 
   
 На 16 октомври 2016 г. се проведе Национална купа по ускорен шахмат.  
 Шахматистите играха 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. 
 Марио Вутов от „Виктори“, Благоевград спечели еднолично турнира с 8 точки.  
 Тук братята размениха местата си от Блиц надпреварата. Втори е Ради Данов със 7 
т., а трети – Любомир Данов с 6,5 т. Двамата са представители на „Юри Бендерев -1912“, 
Перник. 
 Още трима шахматисти приключиха участието си с по 6,5 точки, като поседващото 
класиране в шестицата е както следва: ММ Коста Ангелов („Георги Даскалов“, Варна), 
Тодор Бонев от „Виктори“, Благоевград и Марио Оков от „Капабланка 97“, Дупница.  
 В класацията при жените първа е Виктория Цекова от „Виктори“, Благоевград с 6 т. 
и 8мо място. 
 Втора е Емилия Георгиева от „Дебют“, Оряхово с с 5 т. и 18то място. Също с 5 т. е 
третата Стефани Костова от „Виктори“, Благоевград (18то място). 



 В Рапида участваха 50 шахматисти. 
 
Повече подробности: 
http://chess-results.com/tnr240594.aspx?lan=24&art=1&wi=821 
 http://chess-results.com/tnr240595.aspx?lan=24&art=1&wi=821 
 
 
 


