
   
 

Шахматни новини  24 юли 2016 г. 
 

Годишно отчетно Общо събрание на Българска федерация по шахмат 
 
 На 23.07.2016 г. (събота) от 15:00 ч. в зала "Пловдив" на Гранд хотел "Пловдив", гр. 
Пловдив се проведе годишното отчетно Общо събрание на Българска федерация по шахмат. От 
общо 83 членове на федерацията, с право на глас присъстваха делегатите на 42 спортни клубове 
по шахмат и управителния съвет в пълен състав. На събранието присъстваха още 15 гости и 
представители на всички комисии. 
 Събранието протече при дневен ред, предварително обявен и публикуван в бр. 40 от 
27.05.2016 г. на „Държавен вестник”.  
 Всички разисквания по заложените точки от дневния ред и изказвания на 
представителите на шахматните клубове бяха в рамките на добрия тон и взаимно уважение. 
 На събранието бяха изнесени редица данни и факти, свързани както с шахматния живот 
в страната, така и извън него в международен план. Делегатите на спортните клубове по 
шахмат упълномощиха президента на Българска федерация по шахмат, г-н Силвио Данаилов 
„да предприеме всички необходими действия за защита на авторитета на федерацията срещу 
неправомерните и злонамерени външни опити за нейната дискредитация и дестабилизация и 
заявяването на категорична подкрепа на действията на членовете на управителния съвет на 
Българска федерация по шахмат пред държавните институции и органи в България“. 
 
Повече подробности: http://chessbg.com 
 

Световна ФИДЕ младежка Олимпиада за шахматисти до 16 години 
21-30 юли 2016 г., Попрад-Татри, Словакия 

  
 В четвърти кръг от Световната ФИДЕ младежка Олимпиада за шахматисти до 16 години 
в Попрад, Словакия българският отбор регистрира „чиста“ победа с 4 на 0 срещу  отбора на 
Ирландия. 
 Българският отбор постигна победа с 3 на 1 в първия кръг срещу отбора на Южна 
Африка 2. Във втори и трети кръг младите български шахматисти загубиха двубоите си 
съответно срещу Гърция с 1,5:2,5 и Белгия с 2,5:1,5. 
 Представянето на българските състезатели до 4 кръг е както следва по дъски, започващи 
от първата: 
 Габриела Антова – 1 от 3; Матей Петков -1,5 от 3; Лъчезар Йорданов - 3 от 4; Нургюл 
Салимова – 2,5 от 3; Калоян Попвасилев – 2 от 3. 
 В пети кръг българският отбор играе срещу Германия 3.  
 
http://www.chess-results.com/tnr229224.aspx?lan=24&art=0&rd=4&turdet=YES&flag=30&wi=984 
 

1-во Европейско отборно първенство за хора със зрителни увреждания 
24 юли – 2 август 2016 г., Полша 

 
 От  24 юли до 2 август в полската столица Варшава се провежда 1-вото Европейско 
отборно първенство за хора със зрителни увреждания (IBCA).  
 Шампионатът се провежда в 9 кръга по Швейцарска система. Контролата за игра е 120 
минути на състезател за 40 хода с добавени по 60 минути до края на партията.  
 Участват 13 отбора. Всички партии се играят на „Брайлови шахматни дъски“. 
 Българският отбор е на 9 позиция в стартовия лист.  
 Представителите на България са: Расим Низам (капитан), Александър Тодоров, Йордан 
Кирилов Георгиев, 15-годишната Габриела Илиева и Георги Гергов (водач). Отборът беше 
определен с решение на Управителният съвет на федерация "Спорт за хора със зрителни 
увреждания". 
 Участието на българските шахматни национали е благодарение на 
субсидията на ФСХЗУ предоставена от Министерството на младежта и 



   
 

спорта и с решаващата финансова и логистична подкрепа на Съюза на 
слепите в България. 
 Българският отбор стартира със загуба в първи кръг срещу първия отбор на домакините. 
Във втори кръг играят срещу Великобритания.  
 

Повече подробности: 
http://www.chess-results.com/tnr231661.aspx?lan=24&art=3&rd=1&wi=821 
 


