
Шахматни новини 26 юли 2015 г. 

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

принцеса”
20-26 юли 2015 г., Враца

Маргарита Войска е „Тракийска принцеса 2015“
25-тият открит шампионат на България за жени  и 10-ти турнир „Тракийска принцеса

2015“ е история. С приключването на партиите от 9-тия кръг крайната турнирна таблица получи
своя окончателен вид.

Единадесет кратната шампионка на България гросмайстор Маргарита Войска има своята
поредна  титла  –  „Тракийска принцеса  2015“.  ГМжени Маргарита  Войска оглави турнирната
таблица със 7 точки от 9 възможни. В последния 9-ти кръг тя се наложи над ММжени Елица
Раева.

Второ – четвърто място се раздели от шахматистките набрали актив от 6,5 точки.
По  допълнителен  показател  втора  е  Елена-Луминита  Козма  от  Румъния.  Трета  е

Анастасия  Аврамиду  от  Гърция.  Гръцката  състезателка  си  тръгна  за  дома  и  с  норма  за
международен майстор за жени.

Четвърто място зае младата ни шахматна надежда Габриела Антова, която в последния
кръг  спечели  Виктория  Буктеева  от  Русия.  Само  няколко  точки  от  средния  рейтинг  на
противничките не достигнаха на младата ни състезателка да покрие норма за международен
майстор.

Юбилейният 25-тия открит шампионат на България за жени  и 10-ти турнир „Тракийска
принцеса 2015“  се проведе от 20-ти до 27-ми юли 2015 г. в Общински Младежки дом - Враца. 

Шампионатът беше втората проява на шахматно лято Враца 2015 г. 

Повече подробности: 
http://chess-results.com/tnr177492.aspx?
lan=1&art=1&rd=9&fed=BUL&turdet=YES&flag=30&wi=984

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

ГМ жени Емилия Джингарова спечели купата, а ГМ Александър Делчев дели второ 
място.

ГМ жени Емилия Джингарова спечели трофея за жени в 8-мия международен турнир 
Палеофора 2015 г., който се проведе от 17-ти до 24-ти юли 2015 г. на гръцкия остров Крит. Тя 
набра общ точков актив от 6 точки и 24-то място в главното класиране и с този резултат спечели 
приза за жени.

Отлично е представянето и на ГМ Александър Делчев.
Със 7 т. от 9 възможни той раздели 2-ро – 9-то място в крайното класиране.
Победител със 7,5 г. стана ГМ Владислав Боровиков.
В турнира участваха 210 шахматисти от 26 държави.

Българските  шахматисти  продължават  гръцкото  си  шахматно  лято  в  11-тия
Международен шахматен турнир Гази-Ираклион 2015 г. .

Той се провежда от 25-ти юли до 1 август 2015 г. в конферентния център на хотел Арония
Бийч Рисорт & Спа до Амудара Гази в критския град Ираклион.

ГМ Александър Делчев е първи в стартовия лист на турнира.
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr180882.aspx?lan=1&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=984
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http://chess-results.com/tnr177486.aspx?lan=1&wi=821&turdet=YES

Открит турнир „Рапид Шумен 2015“
25 юли 2015 г., Шумен

Тодор Галунов е носител на купата „Рапид Шумен 2015“.
Майсторът на спорта Тодор Галунов с 6,5 т. от 7 възможни еднолично спечели открития 

турнир по ускорен шахмат „Рапид Шумен 2015“. 
Втори с 6 т. е гросмайстор Васил Спасов. Трети с 5,5 т. е Василис Бунис.
Турнирът се проведе на 25 юли 2015 г. в залата на шахматен клуб „Шумен 2005“.
Организатори са ШК „Шумен 2005“ със съдействието на Община Шумен и Общински 

младежки дом – Шумен.
Турнирът се проведе в 7 кръга по Швейцарска система с контрола за игра по 20 минути 

на състезател за партията. В турнира взеха участие 48 шахматисти.
Освен в главното класиране бяха раздадени и много специални награди.
Първият при сеньорите над 60 години е Василис Бунис, а втори с 5 т. – Иво Владимиров 

(10-то място).
Най-добре представила се жена и първа до 12 години е Нургюл Салимова с 5 т. (8-мо 

място).
Борис Иванов е победител до 16 години с 5 т. и 6-то място.
До 14 г. победител също с 5 т. (9-то място) е Лъчезар Йорданов.
Организаторите раздадоха още специални награди за местните шахматисти.

Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr181706.aspx?lan=1&art=1&wi=821&turdet=YES
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