
Шахматни новини 18 септември 2016 г. 
 

ПРИМОРСКО ОПЕН 
от 18 до 24 СЕПТЕМРИ, 2016 г. 

 
 На 18 септември в к.к.„Приморско клуб“ стартира международният шахматен 
турнир „Приморско Опен“ 2016 г. 
 Участниците могат да се възползват от отличните условия предложени от хотел 
„Магнолиите“. 
 Организатори на шахматното мероприятие са Българска федерация по шахмат, к.к. 
„Албена“ и к.к. „Приморско клуб“. 
 Турнирът е валиден за международен рейтинг и  за международни звания. 
 41 участници се борят за осигурените от организаторите 18 награди – 8 - в главното 
класиране, 2 – за състезатели с ФИДЕ ЕЛО от 2001-2200, 2 – за рейтинг до 2000 и без 
рейтинг, 2 – за сеньори (родени преди 31.12.1956 г.), за жени, 2 – за юноши и девойки до 
14 г. и 1 – за юноши и девойки до 18 г. 
 Международният турнир „Приморско Опен“ се провежда в 9 кръга по Швейцарска 
система, с контрола на игра по 90 минути на състезател с добавени по 30 секунди на ход, 
считано от първия. 
 Шахматното събитие се провежда от 18 до 24 септември 2016 г. 
 
Повече подробности: 
http://chess-results.com/tnr232480.aspx?lan=24 
 

ІV МЕМОРИАЛ „ИВАН ДОБРЕВ“ 
18 септември 2016 г., Белослав 

 
 В читалище „Съзнание“ в Белослав на 18 септември 2016 г. се проведе ІV 
Мемориал „Иван Добрев“.  
 Турнирът се проведе под девиз „Най-добрата тренировка е състезанието“. 56 
шахматисти играха в 9 кръг по Швейцарска система, с контрола на игра по 10 минути на 
състезател с добавени по 5 секунди на ход, считано от първия 
 Победител с 8 точки от 9 възможни е Павел Янев. 
 Втори със 7,5 т. е ММ Валентин Памбукчиян, трети със същия точков актив, но с 
по-лош втори турнирен показател е Христо Ивелинов. 
 Извън първите 8 от генералното класиране, наградата за най-добре представил се 
сеньор заслужи Димитър Карапчански с 6 точки и 7-мо място. 
 Григорий Смирнов е първи при момчетата до 10 години с 5,5 т. и 16-то място. 
 Първи до 14 години е Даниел Стоянов с 5 т. и 21-во място. 
 Организатори на шахматната проява са шахматен клуб „Гебедже“, община 
Белослав, със съорганизатор Българска федерация по шахмат. 
 
Повече подробности: 
http://chess-results.com/tnr238488.aspx?lan=24&art=1&rd=9&wi=821 
 
Предстоящо: 

Световно индивидуално първенство за юноши и девойки до 14, 16 и 18 години 
20 септември – 4 октомври 2016 г., Ханти-Мансийск- Русия 

 



 191 девойки и 221 юноши от 57 държави, ще вземат участие в предстоящото 
Световно индивидуално първенство за юноши и девойки до 14, 16 и 18 години в Ханти-
Мансийск, Русия от 20 септември до 4 октомври 2016 г.  
 България е  с 6 заявени представители – Тодор Георгиев,  Лъчезар Йорданов, 
Владимир Върбанов, Габриела Антова, Виктория Радева и Доника Шивачева. 
 
Повече подробности: 
http://chess.ugramegasport.ru/participants/ 
 
 
 
 
 


