
Шахматни новини 23 юли 2015 г. 

Борис Чаталбашев спечели 19-ти Мемориал „Пирц Опен Марибор 2015“

Гросмайстор  Борис Чаталбашев спечели  „А“ турнира на  19-тия мемориал в  памет на
Пирц Уфимцев с 8 точки от 9 възможни.

Шахматното събитие е част се проведе в Марибор, Словакия от 25-ти юни 2015 г. до 2
юли 2015 г. То е част от програмата за летните събития на река Драва в Словакия. 

Българският гросмайстор завоюва трофеят на Марибор за 2015 г. с цяла точка преднина
пред следващия го ММ Игор Йелен от Словакия. Трети е Огнян Цвитан от Хърватия.

Повече подробности:
http://www.chess-results.com/tnr165824.aspx?lan=1&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=984

ШАХМАТНО ЛЯТО ВРАЦА 2015,  
• 25-ти Открит шампионат на България жени и 10-ти турнир„Тракийска

принцеса”
20-26 юли 2015 г., Враца

25-тият открит шампионат на България за жени  и 10-ти турнир „Тракийска принцеса
2015“ е в разгара на шахматните битки. Изиграха се партиите от 5-ти кръг, а с това се премина и
във втората половина на турнира от 9 кръга по Швейцарска система.

Във временното класиране води гръцката шахматистка Анастасия Аврамиду с 4,5 т.
Второ-трето място  с по 4 т. си разделят Елена-Луминита Козма от Румъния и Виктория

Буктеева от Русия.
Четири  шахматистки  са  с  по  3,5  т.  –  съответно  гросмайсторките  Маргарита  Войска,

Ирина Йонеску, Адриана Николова и младата ни шахматна надежда Габриела Антова.
Втората проява на шахматно лято Враца 2015 г. се провежда от 20-ти до 27-ми юли 2015

г. в синята зала на Общинския Младежки дом във Враца. 
Всички партии се предават на живо на официалния сайт на организаторите. 

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

8-ми международен турнир  Палеочора 2015
17-24 юли 2015 г. , Крит – Гърция

ГМ Александър Делчев е във челната точкова група във временната таблица кръг преди
края на 8-мия международен турнир  Палеочора 2015, Крит – Гърция.

Българският гросмайстор е 6,5 точки от 8 възможни и дели 1-во – 7-мо място.
В турнира участват още 3-ма българи.
ГМ жени Емилия Джингарова е първа във временното класиране от участващите жени с

5,5 т. и 24-то място.
Поредната проява от наситеното с шахматни събития гръцко лято се провежда на остров

Крит от 17-ти до 24-ти юли 2014 г.
В турнира участват 210 шахматисти от 26 държави.

Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr180882.aspx?lan=1&art=13&turdet=YES&flag=30&wi=984
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