
Шахматни новини 22 септември 2016 г. 
 

СВЕТОВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПЪРВЕНСТВА 
 ЗА ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ  

до 14, 16 и 18 години 
21 септември – 4 октомври 2016 г.- Ханти-Мансийск, Русия 

 
 На 21 септември 2016 година в концертния и театрален център „Угра – Класик“ с 
пищна церемония официално бяха открити Световните индивидуални първенства за 
юноши и девойки до 14, до 16 и до 18 години по стандартен (класически) шахмат. 
Организаторите написаха на официалната си страница, че са присъствали повече от 1000 
души. 
 Управителят на Ханти–Мансийския автономен окръг г-жа Наталия Комарьола 
определи 2016 година като „Детско царство в Угра“. 
 Повече от 412 шахматисти от 61 държави участват в това шахматно събитие. 
 Поради големия брой участници на световните форуми, от 2016 година Световните 
индивидуални първенства за деца и младежи са разделение на две групи – до 14, 16 и 18 
години в Ханти-Мансийск, Русия (от 21 септември до 4 октомври 2016 г.) и до 8, до 10 и 
до 12 години – в Батуми, Грузия (от 18 до 31 октомври 2016 г.). 
 Първият кръг стартира на 22 септември 2016 година в 15 часа местно време (13 
часа българско време). 
 Всички шахматни кръгове, освен последния – 11ти, ще се играят от 15 ч. м.вр. (13 
ч.). Последният 11ти кръг се играе от 11 часа м.вр. на 3 октомври 2016 г. Състезателите 
имат почивен ден след 5ти кръг – на 27 септември. 
 Шампионатите се провеждат в 11 кръг по Швейцарска система, с контрола на игра 
по 90 минути за първите 40 хода, с добавени по 30 минути до край на партията за всеки 
състезател с добавени по 30 секунди на ход, считано от първия. 
 
 България е представена от 6 шахматисти – 3 юноши и 3 девойки -Тодор Георгиев,  
Лъчезар Йорданов, Владимир Върбанов, Габриела Антова, Виктория Радева и Доника 
Шивачева. Официален водач на групата е г-н Стефан Стойнов.  
 При девойките до 14 години сребърната медалистка от 26-тите Европейски 
индивидуални първенства до 14 години в Прага (17-28 август 2016 г.) Габриела Антова - 
2253 („Шах XXI“ – София) е  трета в стартовия лист. Втора е европейската шампионка от 
Прага - Александра Малцевска (2319) от Русия със 7,5 т. Първа е Елисавета Соложенкина 
(2320) от Русия. 
 Участват 71 шахматистки от 40 държави. 
  
 При девойките до 16 години Виктория Радева - 2143, ШК „Спартак“ – Пловдив е 
13-та в стартовия лист. 
 Водачка е Полина Шулавова - 2393 от Русия. 
 Участват 58 шахматистки от 40 държави. 
 
 При девойките до 18 години Доника Шивачева -2063, СШК „Тунджа 2009“ – 
Ямбол е 22-ра в стартовата турнирна таблица. 
 Начело е Нино Хомерики – 2357 от Грузия. 
 Участват 52 шахматистки от 37 държави. 
 
 При юношите до 14 години Владимир Върбанов – 1784 („Спартак Плевен ХХІ“ 
Плевен) e 60-ти в стартовия лист.  



 Лидер в стартовия лист е Адрей Асипенко – 2490 от Русия. 
 Участват 75 шахматисти от 43 държави. 
 
 При юношите до 16 години Лъчезар Йорданов - 2300 („Варна“- Варна) e 33-ти в 
стартовия лист.  
 Лидер в стартовия лист е Парам Магсудлуу – 2566 от Иран. 
 Участват 88 шахматисти от 47 държави. 
 
 При юношите до 18 години Тодор Георгиев - 2197 („ЧесБомб-Пловдив“ Пловдив) 
e 46-ти в стартовия лист.  
 Лидер в стартовия лист е ММ Ваксим Вувулин – 2582 от Русия. 
 Участват 65 шахматисти от 47 държави. 
 
 В ПЪРВИЯ КРЪГ българите играят: 

• Девойки до 14 години: 
Габриела Антова (2253) -  Симона Найрберг (1807) - САЩ 

• Девойки до 16 години: 
Виктория Радева (2143) - Людмила  Корцова (1794) – Чехия 

• Девойки до 18 години: 
Доника Шивачева (2063) - Лонг-Хин Тао Рачел (1649) – Канада 
 

• Юноши до 14 години: 
Алберт Томаси (2200), Франция -  Владимир Върбанов (1784) 

• Юноши до 16 години: 
Лъчезар Йорданов (2300)  - Даниел Мараис (1850), ЮАР 

• Юноши до 18 години: 
Тодор Георгиев (2197)  - Сайед Халил Моусави (2412), Иран 
 
Повече подробности: 
http://wy2016.fide.com/2016/09/21/the-world-youth-championships-is-declared-open/ 
http://chess-results.com/tnr239599.aspx?lan=0&art=0&flag=30&wi=821 
 
 

ПРИМОРСКО ОПЕН 
от 18 до 24 септемри, 2016 г. 

 
 В к.к.„Приморско клуб“, в хотел „Магнолиите“, продължават шахматните двубои 
от международният шахматен турнир „Приморско Опен“ 2016 г. 
 След 6ти кръг начело на временната турнирна таблица с по 4,5 точки са ГМ 
Мариян Петров, ГМ Петър Великов и ММ Владимир Сергеев Петров. 
 Следва група от 10 шахматисти с по 4 точки.  
 Международният турнир „Приморско Опен“ се провежда от 18 до 24 септември 
2016 г. Играе се в 9 кръга по Швейцарска система. 
  Организатори на шахматното мероприятие са Българска федерация по шахмат, к.к. 
„Албена“ и к.к. „Приморско клуб“. 
 
Повече подробности: 
http://chess-results.com/tnr232480.aspx?lan=24 
 


