
   
 

Шахматни новини  26 юли 2016 г. 
 

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

  
 Български шахматни таланти спечелиха отборната среща срещу Германия 3 от пети кръг 
на Световната ФИДЕ младежка Олимпиада за шахматисти до 16 години в Попрад- Татри, 
Словакия. Българският отбор завърши с победа с 2,5 точки срещу 1,5 точки за германците. 
 Така българският отбор с три отборни победи и две отборни загуби заема 14-то място 
във временното класиране след пети кръг – 6 мач точки и 12,5 т. на отделните дъски. 
 В шести кръг българските шахматисти срещат първият отбор на домакините. 
 Представянето на българските състезатели до 5 кръг на отделните дъски, започващи от 
първата: 
 Габриела Антова – 2 от 4; Матей Петков -1,5 от 4; Лъчезар Йорданов – 3,5 от 5; Нургюл 
Салимова – 3,5 от 4; Калоян Попвасилев – 2 от 3. 
 На 26-ти юли 2016 г., след 5-ти кръг, състезателите на  Световната ФИДЕ младежка 
Олимпиада за шахматисти до 16 години имат почивен ден. 
 Световната ФИДЕ младежка Олимпиада за шахматисти до 16 години се провежда от 21 
до 31 юли в Попрад – Татри, Словакия. 
 
Повече подробности:  
http://www.chess-
results.com/tnr229224.aspx?lan=24&art=20&snr=22&turdet=YES&flag=30&wi=984 
 

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

 
 На 1-вото Европейско отборно първенство за хора със зрителни увреждания (IBCA) във 
Варшава, Полша българският отбор постигна отборни победи във втори и трети кръг срещу 
Великобритания (0:4) и Франция (3,5:0,5).   
 След трети кръг точковия актив на състезателите е както следва Расим Низам (капитан) -
2 от 3, Александър Тодоров - 2 от 3, Йордан Кирилов Георгиев - 2 от 3, Габриела Илиева – 1,5 
от 3. 
 След 3-ти кръг с 4 мач точки българите заемат 5-то място във временното класиране. 
 1-вото Европейско отборно първенство за хора със зрителни увреждания (IBCA) се 
провежда от 24-ти юли до 2 август във Варшава, Полша 
 

Повече подробности: 
http://www.chess-results.com/tnr231661.aspx?lan=24&art=3&rd=1&wi=821 
 
Открит турнир за любители за шахматисти с ЕЛО под 2100 - Хасковски 

минерални бани 
26 – 28 юли 2016 г. 

 
 В хотел „Изворите“ на Хасковски минерални бани на 26 юли 2016 г. стартира Открит 
турнир за любители за шахматисти с индивидуален шахматен рейтинг по-малък от 2100. 
 Турнирът се провежда от 26-ти до 28-ми юли 2016 г. в 9 кръга по Швейцарска система. 
Контролата за игра е по 60 минути на състезател с добавени по 30 секунди за всеки изигран ход, 
считано от първия. Организаторът е ШК „Димитровград“. 
 Шахматната инициатива е с цел популяризиране на шахматната игра за децата от 
Хасковски минерални бани, градиране и тренировка за децата от ШК „Димитровград, развиване 
на високо спортно майсторство и популяризиране на Хасковски минерални бани. 
 В шахматната надпревара се включиха 46 състезатели. 
  
 



   
 

Повече подробности:  
http://www.chess-
results.com/tnr229647.aspx?lan=24&art=1&rd=3&flag=30&wi=821&turdet=YES 
 
 

Купа Димитровград по ускорен шахмат – 2 
27 юли 2016 г., Хасковски минерални бани 

 
 На 27 юли 2016 г. от 8,30 часа в хотел „Изворите“ на Хасковски минерални бани ще се 
проведе вторият турнир от веригата турнири по ускорен шахмат – Купа Димитровград 2. 
 Надпреварата се провежда 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. 
 Веригата се състои от седем състезания. Те ще се проведат на различни контроли. 
Очаква се веригата да завърши на 02.09.2017 г. – празника на град Димитровград. Победителят 
печели купа „Димитровград” и парична премия. Организатори са ШК „Димитровград“. 
  
Повече подробности: 
http://www.chess-results.com/tnr229651.aspx?lan=24 
 
 
 
 


