
Шахматни новини 24 август 2015 г. 

ІІІ –ти СУПЕР ТУРНИР ЗА КУПА „СИНКФИЛД“
23 август – 1 септември 2015, СЕЙНТ ЛУИС – САЩ

Веселин Топалов стартира с победа срещу световния шампион Магнус Карлсен!
Като „Дежавю“ ГМ Веселин Топалов постигна  нова победа  с  черните  фигури срещу

Магнус Карлсен  в първия кръг на ІІІ-тия Супер турнир за купа „Синкфилд“ в Сейнт Луис,
САЩ.

Разликата от първия турнир на веригата „Гранд Чес Тур“ 2015 г. в Ставангер, Норвегия,
че българинът спечели убедително срещу смятания за непобедим до скоро норвежец. С черните
фигури ГМ Веселин Топалов избра рядък вариант в Сицилианска защита. Световният шампион
отговори в агресивен стил с жертва на фигура. С изключително майсторство Веселин Топалов
отрази заплахите на Магнус Карлсен.

На пресконференцията  след края на партията  Веселин Топалов с видимо задоволство
коментира, че такива динамични партии са неговия любим стил – „харесвам такъв шахмат“.

Всички  партии  от  първия  кръг  завършиха  резултатно  с  победа,  което  е  статическа
рядкост за турнири от такъв ранг.

Във втория кръг Веселин Топалов играе срещу ГМ Хикару Накамура  (САЩ, 2814). В
първия кръг ГМ Хикару Накамура постигна победа срещу претендентът за световната титла ГМ
Вишванатан Ананд.

 Повече подробности:
http://www.chessbomb.com/arena/2015-sinquefield,
http://grandchesstour.com/2015-sinquefield-cup/2015-sinquefield-cup

БЪЛГАРСКО ШАХМАТНО ЛЯТО 2015

40-ти шахматен фестивал „Морско конче“
21-27 август, к.к. Златни пясъци, Варна

В  хотел  „Заря”,  разположен  в  южната  част  на  к.к.  „Златни  пясъци”  (в  близост  до
Варненски Свободен Университет) се провежда 40-тия шахматен фестивал за деца до 16 години
„Морско конче“. 

Шахматните надпревари се провеждат в седем турнира в различните групи:
- три турнира за момичета – до 8 и 10 години, до 12 години и до 14 и 16 години;
- четири турнира за момчетата – до 8, до 10, до 12 и смесен до 14 и 16 години.

Турнирите  се  провеждат  в  7  кръга  по  Швейцарска  система  –  отделно  за  момчета  и
момичета, с изключение на групата на момичетата до 12 години, които играят кръгов турнир.
Контрола за игра по 1 час и 30 минути на състезател за партията.

Турнирите на „Морско конче” са включени в системата  за точкуване на клубовете от
БФШ и Министерство на младежта и спорта.

Повече подробности:
http://www.chess-results.com/tnr184537.aspx?lan=24&art=1&wi=821

13-ти шампионат на Европейския съюз за деца от 8 до 14 години
19-27 август 2015 г., Каути над Дисни Чехия

В 13-тия шампионат на Европейския съюз за деца от 8 до 14 години в Каути над Дисни в
Чехия българските представители доминират.

След изиграването на партиите от 6-ти кръг в групата до 14 години Виктория Радева е
начело на турнирната таблица с 5 т.

http://www.chess-results.com/tnr184537.aspx?lan=24&art=1&wi=821
http://grandchesstour.com/2015-sinquefield-cup/2015-sinquefield-cup
http://www.chessbomb.com/arena/2015-sinquefield


В групата до 12 години Нургюл Салимова също с 5 точки води пред противниците си.
До 10 години Лъчезар Колев е начело във временната турнирна таблица с 5,5 т.
В  турнира  на  децата  до  8  години  Петя  Караиванова  е  с  4  т.  и  е  на  първо  място  в

класирането след 6-ти кръг при момичетата. 

Повече подробности:
http://www.chess-results.com/tnr178661.aspx?lan=24&art=1&rd=6&turdet=YES&wi=984

http://www.chess-results.com/tnr178661.aspx?lan=24&art=1&rd=6&turdet=YES&wi=984

