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1 Campeonato Europeu de Veteranos 2014 – Semi-Rápidas 

 
Temos um Vice-Campão Europeu de Veteranos 2014 – Semi-Rápidas, António Fernandes conquista o 
2º lugar. 
 
Depois de realizado o Campeonato Europeu de Veteranos 2014, de partidas Lentas, tendo tido lugar 
de 9 a 17 de março, realizou-se de 19 a 20 de março teremos o Campeonato Europeu de Veteranos 
2014 - Semi-Rápidas. Este campeonato teve no total a presença de 45 jogadores, divididos em dois 
escalões diferentes, 65+ e 50+, estando as jogadoras femininas incluídas na competição absoluta. Foi 
jogado em 9 Rondas, com 5 no 1º dia e 4 no 2º dia. 
 
Participaram 45 jogadores, de 13 países diferentes (28 no escalão 65+ e 15 no escalão 50+), na sua 
grande maioria repetentes dos torneios de lentas. Dos 4 Campeões Europeus consagrados no dia 17 
de março, 3 marcaram presença neste Campeonato Europeu para tentarem repetir o feito alcançado 
nas provas de Lentas. 
 
Os portugueses aderiram mais uma vez em grande número, estando um total de 8 jogadores 
presentes, 5 no escalão 65+ e 3 no escalão 50+. 
 
Ambos os torneios revelaram-se bastante intensos e ativos, com um equilíbrio muito grande nos 
vários jogos, com a presença de 21 jogadores titulados, quase 50% dos inscritos. 
 
No escalão de 65+ o Campeão Europeu é o romeno Mihai Suba, com um excelente torneio com 8 
pontos em 9 possíveis, sem dar grandes oportunidades aos adversários. O lituano Algimantas 
Butnorious conquistou o 2º lugar no pódio, tendo ficado à frente da georgiana Nona Gaprindashvili, 
que durante quase todo o campeonato andou nos lugares do pódio, acumulando o 3º lugar Absoluto 
com o 1º lugar feminino. Seguem-lhe a também georgiana Tamar Khmiadashvili e a russa Valentina 
Kozlovskaya, ambas com 5 pontos em 9 possíveis. 
 
 Absoluto: 
 1º Mihai Suba, Roménia - 8,0 em 9 
 2º Algimantas Butnorius, Lituânia - 7,0 
 3º Nona Gaprindashvili, Geórgia - 6,5 
 (…) 
 
 Feminino: 
 1ª Nona Gaprindashvili, Geórgia - 6,5 em 9 
 2ª Tamar Khmiadashvili, Geórgia - 5,0 
 3ª Valentina Kozlovskaya, Rússia - 5,0 
 (…) 
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No escalão de 50+, o russo Evegenij Kalegin, depois do 2º lugar na prova de Lentas, 
conquista o título de Campeão Europeu de Semi-Rápidas, conquistando 7,5 pontos em 9 possíveis, 
numa prova muito consistente. Em 2º lugar ficou o António Fernandes, um dos melhores jogadores 
portugueses, com 7 pontos, os mesmos que o georgiano Zurab Sturua que conquistou o mesmo lugar 
da prova de Lentas. A classificação feminina fica composta pela georgiana Tsiala Kasoshvili com 5,5 
pontos em 9 possíveis, que depois do 2º lugar na prova de Lentas conquista o título de Campeã 
Europeia, seguida da Nino Gurieli e da Tatiana Bogumil, com 5 e 4,5 pontos respetivamente. 
 

Absoluto: 
1º Evgenij Kalegin, Rússia - 7,5 em 9 
2º António Fernandes, Portugal - 7,0 
3º Zurab Sturua, Geórgia - 7,0 

 (…) 
  

Feminino: 
1ª Tsiala Kasoshvili, Geórgia - 5,5 em 9 
2ª Nino Gurieli, Geórgia - 5,0 
3ª Tatiana Bogumil, Rússia - 4,5 
(…) 
 

Todos os resultados e classificações no site oficial do evento em http://escc2014.fpx.pt.  
 

2 Campeonato Europeu de Veteranos 2014 – Rápidas 

 
Amanhã, para terminar estes 12 dias de xadrez, será realizado o Campeonato Europeu de Veteranos 
2014 – Rápidas, com a presença de 38 jogadores, igualmente dividido em 2 escalões diferentes, 65+ 
(21 jogadores) e 50+ (17 jogadores). Serão 9 rondas novamente, sendo esperado mais um torneio 
muito mexido e novamente com um nível bastante elevado. Estão representados 10 países 
diferentes, novamente com um número elevado de titulados num total de 20, onde voltam a 
participar 8 jogadores portugueses, 4 em cada escalão. 
 
Os jogos decorrem durante a tarde de dia 21. Os jogos e resultados em direto podem ser 
acompanhado no site oficial do evento em http://escc2014.fpx.pt/index.php/media-
communication/live-games-streaming. 
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