
Шахматни новини 20 юли 2015 г. 

20 юли – международен ден на шахмата

На 20 юли  е международен ден на шахмата. 
В  Париж,  на  20  юли  1924  г.,  по  време  на  осмите  летни  олимпийски  игри,  под

ръководството на Пиер дьо Кубертен е основана международната шахматна федерация – FIDE. 
Международният ден на шахматната игра започва да се отбелязва от 1966 г.
В Международната шахматна федерация –  FIDE членуват над 170 страни. Освен това, на

всеки континент има континентален шахматен съюз.
Във връзка с големия брой участници по време на шахматна олимпиада, международната

шахматна федерация (ФИДЕ) сама пожелава олимпийската надпревара да се провежда отделно
от  официалните  олимпийски  игри  –  на  друго  място  и  по  друго  време.  Сега  шахматната
олимпиада се провежда на всеки две години.

В момента се водят активни преговори шахматната олимпиада да се завърне в голямото
семейство на Зимните олимпийски игри.

ШАХМАТНО ЛЯТО ВРАЦА 2015,  
• II-ри шахматен фестивал за деца КУПА „Малкия принц – 2015“

18 – 19 юли 2015 г., Враца

Николай Чолаков е носител на втората купа „Малкия принц– 2015“.
Във Враца на 18 и 19 юли 2015 г.  в синята зала на Общинския Младежки дом се проведе

ІІ-рия шахматен фестивал за деца -  Купа „Малкият принц – 2015”.
Турнирът по стандартен шахмат се проведе в 7 кръга по Швейцарска система, с контрола

на игра по 50 минути на състезател за партията с добавени по 10 секунди на ход. В състезанието
взеха участие 29 деца, родени след 01.01.2003 г.  

Носителят на купата беше определен след като първите четирима в основното класиране
играха  финален  блиц-турнир.   Шахматистите   играха  по  кръговата  система  с  жребий  за
номерата от компютър.

Първи в главната турнирна таблица с 6 т. стана Милко Бакалов. Второ – трето място си
поделиха с по 5,5 т. Николай Чолаков и Георги Игнатов. Четвърти, с 5 т. и най-добър втори
турнирен показател сред трима състезателя, се класира Владимир Павлов.

Николай Чолаков, състезател на ШК „Ан Пасан“ София, се наложи над противниците си
във финалния Блиц турнир с резултат 3,5 т. и завоюва трофея купа „Малкия принц – 2015“.

Георги  Колев  с  5  т.  и  6-то  място  в  крайното  класиране  спечели  приза  за  най-добър
шахматист до 10 години. Денислав Гърков с 3 т. (22-ро място) спечели приза до 8 години.

Наградата за най-добро момиче до 10 години спечели Патрицие Найманова с 3 т. и 19-то
място.

Най-малка участничка – до 8 години беше Нора Рашева, завършила с 2 т.
Организатори  на  турнира  са  СКШ  „Враца”  и  Община  Враца,  със  съдействието  на

Българска федерация по шахмат. 
Директорът  на  турнира  Красимир  Бочев  изказа  впечатлението  си  от  коректността  на

състезателите по време на партиите и безукорното им поведение по време на целия турнир. 

Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr177684.aspx?lan=24&art=1&rd=7&wi=821

• 25-ти Открит шампионат на България жени и 10-ти турнир„Тракийска
принцеса”

http://chess-results.com/tnr177684.aspx?lan=24&art=1&rd=7&wi=821


20-26 юли 2015 г., Враца

На официално откриване, кметът на град Враца инж. Николай Иванов даде старт на 
юбилейния 25-ти Открит шампионат на България за жени  и 10-ти турнир „Тракийска принцеса 
2015“.

През  2015  г. за  купата  на  „Тракийската  принцеса“  и  разпределението  на  медалите  и
наградите ще се състезават 21 шахматистки от 6 държави. 9 от тях са с международно звание, от
които 5 гросмайсторки. 

Първа в стартовия лист е шампионката  от миналата  година гросмайсторката  Адриана
Николова. Втора е румънската гросмайсторка и победителка от 2012 г. Елена-Луминита Козма.
Победителката от 2011 г. гросмайстор Маргарита Войска е трета в началната турнирна таблица.
Международната майсторка Елица Раева, която е със стартов номер 5, е победителката от 2010 г.

Турнирът се провежда в 9 кръга по Швейцарска система, с контрола за игра по 90 минути
за цялата партия на състезателка, с допълнителни 30 секунди на ход, считано от първия.

Организатори  са  Спортен  клуб  по  шахмат  “Враца”  –  Враца  и  Община  Враца,  със
съдействието на Българска Федерация Шахмат.

Втората проява на шахматно лято Враца 2015 г. се провежда в синята зала на Общинския
Младежки дом във Враца. 

Всички партии се предават на живо на официалния сайт на организаторите. 
В същата зала на Общинския Младежки дом ще се проведе на 1 и 2 август и третата

проява  на  Шахматно  лято  Враца  2015  –  Международния  турнир  по  ускорен  шахмат  за
състезатели с рейтинг по-малък от 2250 – купа „Вратцата 2015“.

Повече подробности: 
http://openwomen2015.chessvr.com/, http://vratsata2015.chessvr.com/
http://chess-results.com/tnr177492.aspx?lan=24&art=0&wi=821

ОТКРИТ ШАМПИОНАТ НА ИЗТОЧНА ЕВРОПА
за шахматисти с рейтинг под 2200

17-19 юли 2015 г., Бургас

От 17-ти до 19-ти юли 2015 г. в залата на петзвездния хотел
„Гранд  хотел  Приморец“  в  град  Бургас  се  проведе  Открит
шампионат  на  източна  Европа,  за  шахматисти  с  индивидуален
шахматен рейтинг по-малък от 2200.

В турнира участваха пълния капацитет за залата състезатели
– 96 от 6 държави.

Купата спечели Виктория Бухтеева от Русия с 6 т.
Също с 6 т.,  но по-лош втори турнирен показател е българската  шахматна надежда и

най-титулуван състезател на школата на организаторите от ШК „Бургас 64“ – Цветан Стоянов
(12 г.). 

Трето-шесто място разделиха състезателите с по 5,5 т. С най-добър втори показател и
трето място е Валентин Вълев.

Състезателите  играха  в  7  кръга  по Швейцарска система,  с  контрола  за  игра  –  по 60
минути на състезател за партията, с добавени по 30 секунди на ход.

Турнирът се проведе от шахматен клуб „Бургас 64“ и Община Бургас.
Валери Стоянов и Момчил Петков с по 5 т., заели в генералното класиране 7-мо и  16-то

място са наградените участници с рейтинг по-малък от 1900.

Повече подробности:

http://chess-results.com/tnr177492.aspx?lan=24&art=0&wi=821
http://vratsata2015.chessvr.com/
http://openwomen2015.chessvr.com/


http://chess-results.com/tnr164370.aspx?lan=24&art=4&turdet=YES&wi=821

http://chess-results.com/tnr164370.aspx?lan=24&art=4&turdet=YES&wi=821

