
Шахматни новини 25 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 Световните индивидуални първенства за юноши и девойки до 14, до 16 и до 18 
години по стандартен (класически) шахмат в Угра на 25 септември, неделя, се изиграха 
партиите от 4-ти кръг.  
   
 При девойките до 14 години Габриела Антова - 2253 („Шах XXI“ – София) е  с 3 
точки от 4 възможни. Втората от европейското първенство в  Прага е с победи от 1 и 4 
кръг и с две ремита – във 2ри и 3ти кръг. 
 При девойките до 16 години Виктория Радева - 2143, ШК „Спартак“ – Пловдив е с 
2 точки.  Виктория Радева има загуби в 1ви и 4ти кръг и две победи – във 2ри и 3ти кръг. 
 При девойките до 18 години Доника Шивачева -2063, СШК „Тунджа 2009“ – 
Ямбол е с 2 точки, след загуби във 2ри и 4ти кръг и победи в 1ви и 3ти кръг. 
 
 При юношите до 14 години Владимир Върбанов – 1784 („Спартак Плевен ХХІ“ 
Плевен) с 1,5 точки. Владимир Върбанов допусна загуби в 1ри и 2ри кръг, в 3ти кръг 
постигна победа, а в 4ти – завърши наравно.  
 При юношите до 16 години Лъчезар Йорданов - 2300 („Варна“- Варна) е с 2 точки, 
след загуби в 1ви и 4ти кръг и две победи – във 2ри и 3ти кръг.  
 При юношите до 18 години Тодор Георгиев - 2197 („ЧесБомб-Пловдив“ Пловдив) 
e с 1,5 точки, след загуби в 1ри и 2ри кръг, победа в 3ти кръг, а в 4ти – с реми.  
 
Повече подробности: 
http://chess-results.com/tnr239599.aspx?lan=0&art=25&fedb=BUL&flag=30&wi=821 
 
 

ПРИМОРСКО ОПЕН 
от 18 до 24 септември, 2016 г., Приморско 

 
 ГМ Момчил Николов спечели „Приморско Опен“ 2016 г. 
 В хотел „Магнолиите“ к.к.„Приморско клуб“ от 18 до 24 септември се направи 
стъпка за възстановяване на една любима за много шахматисти традиция – есенен турнир 
в Приморско. Много шахматисти от близкото и по-далечно минало носят топли спомени 
за прекрасни септемврийски дни в бившия Международен младежки център, Приморско. 
 Турнирът се проведе в дружеска атмосфера, но това не беше пречка шахматната 
надпревара да е за изключително оспорвана. 
 Доказателство е, че в крайната турнирна таблица 5 шахматисти завършиха с равен 
точков актив – 6,5 т. от 9 възможни. 
 Вторият допълнителен турнирен показател подреди челото на турнира: 
На първо място ГМ Момчил Николов; на второ място – ГМ Мариян Петров; на трето 
място - ГМ Петър Великов; на четвърто място –ГМ Васил Спасов; напето място – ФВ 
Тодор Галунов. 
 След лидерите следва група от 8 състезатели с по 5,5 точки. 
 Извън главното класиране бяха раздадени 10 специални награди. 



 В групата на състезателите с ФИДЕ ЕЛО от 2001-2200 Любомир Мишев е първи с 
5,5 т. и 12то място. Втори е турският състезател Гем Гундоган, също с 5,5 т. – 13то място. 
 При състезателите рейтинг до 2000 и без рейтинг Асен Анев е първи с 4,5 т. и 22ро 
място. 
 При жените първа е Цвета Галунова с 5 т. и 17то място. 
 Призьори извън осмицата в главното класиране при сеньорите са Петър Арнаудов и 
Петър Орев  с по 5 точки, съответно 16то и 18то място. 
 Наградата за юноши и девойки до 18 г. заслужи ММ Мартин Петров с 5,5 т. и 9то 
място.  
 За момчета и момичета до 14 г. на първите две най-високо класирани места са 
Антон Петров (28мо място) и Деян Самуил Костов (30то място) с по 4 т. 
 Организатори на шахматното мероприятие бяха Българска федерация по шахмат, 
к.к. „Албена“ и к.к. „Приморско клуб“. 
 
Повече подробности: 
http://chess-results.com/tnr232480.aspx?lan=24&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=821 

 
 

ІV Открит шахматен фестивал <2100 
23-25 септември, 2016 г. – Кнежа 

 
 В Общински социален комплекс в град Кнежа от 23 до 25 септември 2016 г. се 
проведе 4ти открит шахматен фестивал за шахматисти с международен рейтинг под и 
равно на 2100. 
 Организатори са Община Кнежа, ШК „Веселин Топалов“ - Кнежа и ШК „Ан 
Пасан“ – София. 
 Турнирът се проведе в 9 кръг по Швейцарска система с контрола на игра по 60 
минути на състезател. 
 Победител с 8 точки от 9 възможни е Михаил Гигов. 
 Второ и трето място разделиха шахматистите с по 6,5 точки, съответно Светослав 
Симеонов (над 60 г.) и Дарио Дерешки. 
 Христо Гетовски (над 60 г.) с 5,5 т. и 7мо място е най-добре представил се 
състезател от Кнежа. 
 В класацията за ветеран следва Петър Цаков с 5 т. и 9то място. 
 Лазар Насар е най-високо класирал се до 14 години с 4,5 т. и 14то място. 
 Нора Рашева е с най-много точки сред момичетата – с 3,5 т. и 20то място. 
 
 
Повече подробности: 
http://chess-results.com/tnr235523.aspx?lan=24&flag=30&wi=821&turdet=YES 
 

Втори открит турнир за купа „Марица“ 
22 септември 2016 г., Царацово 

 
 На 22 септември 2016 г.в Народно читалище „Дядо Иван Арабаджията – 1926“ в 
Царацово, община Марица се проведе Вторият открит турнир за купата на кмета на 
Община „Марица“ . 
 Организатори бяха Община Марица, Пловдив със съдействието на Народно 
читалище „Дядо Иван Арабаджията – 1926“ в Царацово, БФ Шахмат и ШК „Пловдив“ – 
Пловдив. 



 Турнирът се проведе в 7 кръга по Швейцарска система, с контрола на игра по 10 
минути на състезател с добавени по 10 секунди на ход, считано от първия. 
 Победител с 6 точки от 7 възможни е ММ Веселин Пантев. 
 Второ – пето място разделиха състезателите, финиширали с по 5,5 т., съответно – 
ММ Димитър Мархолев, Емил Стефанов, Кирил Бадев и Цветан Стоянов (до 12 г.). 
 След тях следват 7 шахматисти с по 5 т. 
 Наградата  за сеньор (над 60 години) спечели Боби Доросиев с 5 т. и 8мо място. 
 Галя Читакова заслужи приза за най-добра жена (момиче) с 4 т. и 21во място. 
 Наградата за неградиран състезател спечели Владимир Кононенко с 4,5 т. и 18то 
място. 
 Специалните награди до 14 години спечели Стоян Орлинов Стоянов с 5 т. и 10то 
място; до 12 години – Мартин Малинов с 4 т. и 22ро място; до 10 години – Есат Рамаданов 
с 4 т. и 24ро място; до 8 години – Симеон Тодев с 4,5 т. и 17то място. 
 Наградата  за местен шахматист заслужи Атанас Запрянов с 3 т. и 38мо място. 
 
Повече подробности: 
http://chess-results.com/tnr238462.aspx?lan=24&art=1&rd=7&turdet=YES&flag=30&wi=821 
 
 
 

Седми международен турнир купа „Средец“ <2200 
23-24 септември 2016 г., София 

 
 На 23 и 24 септември 2016 г. в Народно читалище „Средец 1926“ в София беше 
проведен седмия международен турнир за купа „Средец“. 
 Турнирът е за шахматисти с международен рейтинг по-малък от 2200 и е част от 
веригата ежемесечни турнири през 2016 години за купа „Средец“. 
 Шахматното мероприятие се организира от комисия детско-юношески шахмат към 
Българска федерация по шахмат, ШК „Елет“ – София, ШК „Левски“ – София, СКШ 
„Локомотив“ - София и ШК „Шах ХХІ“ – София. 
 Шахматистите играха в 6 кръга по Швейцарска система, с контрола на игра по 90 
минути на състезател до края на партията. 
 Победител с 5,5 т. е Мартин Метев. 
 Втори е Матей Петков с 5 т. Също с 5 т. е третият Яне Гелемеров. 
 Владимир Павлов е първи от децата до 12 години с 4 т. и 6-то място. 
 
Повече подробности: 
http://chess-results.com/tnr239828.aspx?lan=24&art=1&rd=6&wi=821&turdet=YES 
 
 


