
Шахматни новини 29 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 

 
 Световните индивидуални първенства за юноши и девойки до 14, до 16 и до 18 
години по стандартен (класически) шахмат в Угра навлиза в решителната, финална фаза. 
 Изиграха се партиите от 7 кръг и на състезателите им остават да играят още по 4 
партии. 
 При девойките до 14 години Габриела Антова - 2253 („Шах XXI“ – София) е  с 5 
точки от 7 възможни.  
 В 6 кръг българската шахматистка загуби срещу водачката в турнирната таблица  - 
китайката Зжу Йинер (Zhu Jiner), а в 7 кръг спечели  срещу канадката Майли-Джаде  
Оуллет от Канада. 
 Габриела Антова заема 5-то място във временното класиране, като дели 3то-13то 
място. 
  
 При девойките до 16 години Виктория Радева - 2143, ШК „Спартак“ – Пловдив е с 
4,5 точки. Виктория Радева постигна 1,5 след почивния ден, съответно в 6 и 7 кръг – 
победа срещу Сузан Маммадова (Азербайджан) и реми срещу Олена Мартинкова от 
Украйна. 
 Виктория Радева заема 14 позиция във временното класиране (дели 11то-16то 
място). 
 
 При девойките до 18 години Доника Шивачева -2063, СШК „Тунджа 2009“ – 
Ямбол е с 3,5 точки.  След почивния ден Доника постигна 1,5 точки, съответно победа в 6-
ти кръг и реми в 7мата си партия. 
 Доника Шивачева заема 27ма позиция след 7ми кръг – дели 21ро – 32ро място. 
 
 При юношите до 18 години Тодор Георгиев - 2197 („ЧесБомб-Пловдив“ Пловдив) 
също постигна 1,5 точки след почивния ден – реми в 6ти кръг и победа в 7ми. 
 Със 4 точки Тодор Георгиев заема 27мо място като дели 17то – 30то място. 
  
 При юношите до 16 години Лъчезар Йорданов - 2300 („Варна“- Варна) е с 3,5 
точки – в 6ти кръг допусна загуба, а в 7ми – завърши наравно. 
 Във временното класиране след 7ми кръг Лъчезар Йорданов заема 48мо място, след 
като дели 41во-51во място. 
 
  При юношите до 14 години Владимир Върбанов – 1784 („Спартак Плевен ХХІ“ 
Плевен) с 2,5 точки – точка в 6ти кръг и загуба в 7мия.  
 Владимир Върбанов заема 63то място – дели 58мо-65то място. 
   
 Световните индивидуални първенства за юноши и девойки до 14, до 16 и до 18 
години по стандартен (класически) шахмат се провеждат в Ханти-Мансийск, Русия от 21 
септември до 4 октомври 2016 г. 
 
Повече подробности: 
http://chess-results.com/tnr239599.aspx?lan=0&art=25&fedb=BUL&flag=30&wi=821 


