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БЪЛГАРСКО ШАХМАТНО ЛЯТО 2015

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

В  хотел  „Заря”  на  к.к.  „Златни  пясъци”  приключи  емблематичния  40-ти  шахматен
фестивал „Морско конче“, който се проведе от 21 до 27 август 2015 г. 

Победителите от 2015 година са Николай Желев, Бурак Алк Исик, Ивайло Генов, Лъчезар
Йорданов  и  Виктор  Боев,  Диляна  Иванова  и  Патрисия  Найманова,  Галя  Читакова,  Дарина
Димитрова и Лилия Петкова.

Шахматните  надпревари  се  проведоха  в  седем  кръга  в  седем  турнира  за  различните
групи:

- четири турнира за момчетата – до 8, до 10, до 12 и смесен до 14 и 16 години;
- три турнира за момичета – до 8 и 10 години, до 12 години и до 14 и 16 години.

*При момчетата до 8 години Николай Желев от ШК „Бургас 64“ Бургас и Симеон Тодев
от ШК „Пловдив“ Пловдив през целия турнир бяха окупирали челото на временната турнирна
таблица. След 9-ти кръг Николай Желев спечели титлата със 6,5 т., а Симеон Тодев е втори с 6 т.
Трето – пето място разделят състезателите  с  по 5 т. –  Преслав  Минев,  Кристияно  Амато и
Семеон Занов.

*При момчетата до 10 години представителя на Турция Бурак Алк Исик спечели турнира
с 6 т. Алекс Костев от ШК „Виктори“ Благоевград е втори с 5,5 т.  Трети е Виктор Илиев от
„Варна“ Варна с 5 т.

*В групата на момчетата до 12 години Ивайло Генов от ШК „Каиса“ Варна е победител с
6 т. Втори и трети с по 5 точки са Димитър Ген. Димитров, ШК „Енергия 21“ Добрич и Даниел
Стоянов от ШК „Веселин Топалов“ Варна.

*Момчетата  до  14  и  16  години  играха  в  един  турнир.  Победител  с  6,5  т. е  Лъчезар
Йорданов от ШК „Варна“ Варна, който е състезател до 16 години.

Виктор Боев от ШК „Пловдив“ Пловдив е втори в генералното класиране с 5 т. и първи в
класирането до 14 години.

Трети в главното класиране и втори до 14 години е Иван Николов от ШК „ЦСКА“ София
с 4,5 т. 

*В турнира на момичетата до 8 и до 10 години победителка с 6 т. е  Диляна Иванова от
ШК „Пристис“ Русе, която е първа и до 8 години.

Второ  и  трето  място  в  основната  турнирна  таблица,  но  първо  и  второ  място  в
класирането на момичетата до 10 години с по 5,5 т. заеха съответно Патрисия Найманова от ШК
„Михаил Тал“ Червен бряг и Велина Суруджон от ШК „Каиса“ Варна.

*Момичетата до 12 години играха в турнир по кръговата система – всеки срещу всеки. С
пълен  точков  актив,  7  точки  от  7  възможни,  завърши  победителката  Галя  Читакова  от  ШК
„Пловдив“ Пловдив. Втора с 5,5 т. е Стефани Костева от ШК „Виктори“ Благоевград. Трета с 4,5
т. е Мария Петрова от ШК „Рицар“ София.

*При момичетата до 14 и 16 години Дарина Димитрова от ШК„Одесос“ Варна е първа в
турнира и до 16 години с 6 т. Втора е Ралица Маркова (16 години) от ШК „ЦСКА“ София с 5,5
т., трета е Габриела Илиева (16 години) от ШК „Михаил Тал“ Червен бряг с  5 т.

Победителка до 14 години е  Лилия Петкова от ШК „Марица – Изток“ Раднево с 4,5 т.,
4-та в основното класиране.

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/tnr184540.aspx?lan=24&art=1&rd=7&wi=821

13-ти шампионат на Европейския съюз за деца от 8 до 14 години

http://www.chess-results.com/tnr184540.aspx?lan=24&art=1&rd=7&wi=821


19-27 август 2015 г., Каути над Дисни, Чехия

Виктория Радева и Нургюл Салимова са шампиони в групата до 14 и 12 години.
Петя Караиванова е първа при момичетата до 8 години, а Лъчезар Колев е втори до 10

години.
С изиграването на партиите от 9-ти кръг приключи чешкия вариант на 13-тия шампионат

на Европейския съюз за деца от 8 до 14 години в Каути над Дисни, който се проведе от 19-ти до
27 август.

Турнирните надпревари се проведоха в 4 турнира – до 8, до 10, до 12 и до 14 години.
Отделно се прави класиране и съответно за момчета и момичета във възрастовата категория.

Виктория Радева и Нургюл Салимова са еднолични победители в главното класиране на
турнирите до 14 и 12 години.

В турнира до 14 години Виктория Радева е първа със 7 точки. Втори с 6,5 т. е Томаз
Ариза от Франция. Второто момиче – Марика Костеска от Полша е с 5,5 т.

В  състезанието  до  12  години  Нургюл Салимова  спечели  турнира  със  7,5  т.  Втори  е
Аугустин Гусада от Литва със 7 т.

Второ момиче е Дария Вандаутиус от Белгия с 5,5 т.
При  децата  до  10  години  Лъчезар  Колев  спечели  сребърния  медал  със  7  т.  Томас

Повилиатис от Литва е първи със 7,5 г. 
В турнира на децата до 8 години Петя Караиванова е първа при момичетата с 5,5 т. и пето

място в генералното класиране.

Повече подробности:
http://www.chess-results.com/tnr178664.aspx?lan=24&art=1&rd=9&turdet=YES&wi=984ІІІ –ти 

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

Веселин  Топалов  завърши  наравно  в  третия  и  четвърти  кръг  съответно  срещу  ГМ
Вишванатан Ананд (Индия) и ГМ Александър Грисшчук (Русия).

След  четвърти  кръг  начело  на  турнирната  таблица  на  ІІІ-тия  Супер  турнир  за  купа
„Синкфилд“ в Сейнт Луис, САЩ с участието на 10-те водещи в света шахматни гросмайстори
са ГМ Веселин Топалови и ГМ Левон Аронян (Армения) с по 3 т. Следват Магнус Карлсен
(Норвегия) и ГМ Аниш Гири, (Холандия, 2765).

В пети кръг Веселин Топалов играе с белите фигури срещу ГМ Фабиано Каруана, който
вече е състезател на САЩ.

След 5-тия кръг, на 28-ти август 2015 г., шахматистите имат почивен ден.

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

Предстоящи турнири:
БЪЛГАРСКО ШАХМАТНО ЛЯТО 2015

Държавно отборно първенство за момичета и момчета до 12 и до 16 години
31 август – 4 септември 2015 г., к.к. Златни пясъци, Варна

В Европейският дом на шахмата в к.к. Златни пясъци от 31 август до 4 септември 2015 г.
ще се проведат Държавните отборни първенства за юноши и девойки младша възраст до 16
години и момчета и момичета до 12 години.

http://grandchesstour.com/2015-sinquefield-cup/2015-sinquefield-cup
http://www.chessbomb.com/arena/2015-sinquefield
http://www.chess-results.com/tnr178664.aspx?lan=24&art=1&rd=9&turdet=YES&wi=984


Съставите при юношите младша възраст до 16 години  и момчета до 12 години са по 4
състезателя и една резерва.

При  девойките  младша  възраст  и  момичетата  отборите  са  от  3  шахматистки  и  една
резерва.

Повече подробности:
http://chessbg.com/calendar_files/info/info_dop_12_16_2015.pdf

14 – ти  Международен шахматен турнир
„Мемориал  Кесаровски – Станчев“,

05 - 13 септември 2015, к.к. Слънчев бряг

В Парк-хотел Континентал на к.к. Слънчев бряг за четиринадесети път Международният
шахматен турнир „Мемориал Кесаровски – Станчев“ 2015. 

Шахматният фестивал ще се проведе от 5-ти до 13 –ти септември 2015 г.. Шахматното
събитие се провежда в памет на бургаските шахматисти Стефан Кесаровски и Здравко Станчев. 

За втора година турнирът е  разделен на три части -   „А“ турнир -   за  шахматисти с
индивидуален шахматен рейтинг над  2300, „B“ турнир – за състезатели с ЕЛО от 2000 до 2299
и „C“ турнир – за всички останали състезатели.

Повече подробности:
http://chessbg.com/calendar_files/info/info_kesarovski_stanchev_2015.pdf
http://www.chess-results.com/tnr181303.aspx?lan=24

Виваком Опен 2015
14 – 20 септември 2015 г. к.к. Албена, Варна

От 14-ти до 20-ти септември 2015 г. в к.к. Албена ще се проведе Международният открит
шахматен турнир Виваком Опен 2015.

Турнирът ще се  проведе в 9 кръга по Швейцарска система с контрола за игра  по 90
минути на състезател с добавени 30 секунди преди всеки ход.

Турнирът е валиден за международен рейтинг и международни звания.

Повече подробности:
http://chessbg.com/calendar_files/info/info_vivacom_2015.pdf
http://www.chess-results.com/tnr180971.aspx?lan=24

Държавни индивидуални първенства по Блиц и ускорен шахмат 
за мъже и жени

20-23 септември 2015 г., к.к. Албена, Варна

На 20 септември 2015 г. в  спортната  зала  на к.к.Албена ще се  проведат Държавните
индивидуални първенство по шахмат за мъже и жени. Контролата за игра ще бъде по 3 минути
на състезател за партията с добавени по 3 секунди на ход.

На 21 и 22-ри септември ще се играят Държавните индивидуални първенства по шахмат
по ускорен шахмат за мъже и жени.

Контролата  за  игра  ще  бъде  по  20  минути  на  състезател  за  партия  с  добавени  по  5
секунди преди всеки изигран ход на състезател.
Повече подробности:
http://chessbg.com/calendar_files/info/info_dip_b_2015.pdf

http://chessbg.com/calendar_files/info/info_dip_b_2015.pdf
http://www.chess-results.com/tnr180971.aspx?lan=24
http://chessbg.com/calendar_files/info/info_vivacom_2015.pdf
http://www.chess-results.com/tnr181303.aspx?lan=24
http://chessbg.com/calendar_files/info/info_kesarovski_stanchev_2015.pdf
http://chessbg.com/calendar_files/info/info_dop_12_16_2015.pdf


http://chessbg.com/calendar_files/info/info_dip_r_2015.pdf

http://chessbg.com/calendar_files/info/info_dip_r_2015.pdf

