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Change your life. Make your Move. With Kasparov
Competiția de șah Superbet Chess Classic Romania 2021, prima etapă a Grand Chess Tour 2021 inaugurată azi la București cu participarea lui Garry Kasparov și a unor copii campioni
8 jucători de top din străinătate și cei mai buni 2 jucători români, printre care singurul junior din
concurs, se confruntă între 5-14 iunie

Turneul de șah Superbet Chess Classic Romania 2021, prima etapă a circuitului mondial Grand
Chess Tour 2021, a fost inaugurat astăzi la București printr-o ceremonie menită să inspire tinerii să
descopere șahul și să-și educe mintea, pentru a face față cu succes unor condiții dificile, precum
pandemia. Multiplul campion mondial Garry Kasparov și Președinta Senatului, Anca Dragu, au
făcut o primă mutare simbolică pe tabla de șah pentru a marca momentul.
Turneul propriu-zis va începe sâmbătă, 5 iunie 2021, la ora 15.00, iar primele mutări vor fi făcute
de Prim-Ministrul Florin Cîțu, și de fotbalistul Ilie Dumitrescu.
În cadrul evenimentului, a fost stabilită prin tragere la sorți ordinea intrării în concurs în runda 1:
Shakhriyar Mamedyarov - Wesley So
Alexander Grischuk - Maxime Vachier-Lagrave
Bogdan Deac – Anish Giri
Teimour Radjabov – Fabiano Caruano
Constantin Lupulescu – Levon Aronian
La ceremonia de deschidere au participat: multiplul campion mondial, Garry Kasparov; Anca Dragu,
Președinta Senatului; Michael Khodarkovsky, Director Executiv al Grand Chess Tour; Augusta Dragic,
Președinta Fundației Superbet, cei 10 jucători în turneu, copii medaliați în campionatele naționale,
invitați din diverse medii socio-profesionale și presă.
„Change your life. Make your Move. With Kasparov” a fost mesajul central al evenimentului de
deschidere, pentru a transmite tinerilor, iubitorilor șahului, sportivilor și publicului larg un mesaj
de încredere că, în ciuda șocului pandemiei, fiecare om are, în felul în care își educă mintea,
resursele de a se reînnoi și de a-și urma vocația în viață.
Marele Maestru Internațional Garry Kasparov și jucătorii în turneu au jucat partide demonstrative cu
copii campioni naționali de șah și invitați din diverse domenii socio-profesionale: Alexia Andreea
Iordache, campioană G12; Allesia-Mihaela, Ciolacu, Woman FIDE Master, campioană națională la
seniori 2021; Andrei Filip, campion B14; Andrei Negrean, campion B10; Ariana Badica, campioană
G10; Ema Obada, vice-campioană G16; Emma Crețescu, campionană U8; Ilinca-Petra Batagan,
campioană G16; Lia-Alexandra Maria, campioană G14; Maria Aldea, vice-campioană națională la

juniori în 2021; Matei-Andrei Coicev, campion B12; Nicodim Stepanencu, vice-campion B16; Vladimir
Sofronie, campion B8; Clotilde Armand (Primărița Sectorului 1); Grosan Silviu (pensionar); Dan
Nicușor (Primarul General al Capitalei); Ion Crăciunescu (arbitru fotbal); Andrei Diaconescu (ONE
United); Sacha Dragic (Superbet); Vlad Ardeleanu (Medima).
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Zece dintre cei mai buni jucători de șah ai momentului, printre care numărul doi la nivel mondial,
Fabiano Caruana, și cei mai buni doi șahiști ai României, Constantin Lupulescu și Bogdan Deac, se
confruntă la București, în cadrul primei etape a circuitului Grand Chess Tour 2021, Superbet Chess
Classic Romania 2021. Competiția, cu premii de 325.000 de dolari, se va desfășura între 5 și 14 iunie,
la Sheraton. Bogdan Deac este singurul junior din turneu.
Cei 10 jucători de șah din competiție sunt:














Fabiano Caruana (SUA) – al doilea jucător din lume și challenger al campionului mondial
Magnus Carlsen, devenit mare maestru la 14 ani.
Levon Aronian (Armenia) – Mare Maestru de la 18 ani, al cincilea jucător al lumii, a câștigat
Superbet Rapid&Blitz în 2019 la București.
Anish Giri (Olanda) – Mare Maestru de la 14 ani, se menține în top 10 la nivel mondial de
mai mulți ani.
Alexander Grischuk (Rusia) - Se află pe poziția a șaptea în clasamentul FIDE. Marele maestru
rus este triplu campion mondial de blitz și multiplu medaliat la Olimpiadele de șah.
Wesley So (SUA) - Al nouălea jucător al lumii. Din toamna lui 2019 și până în luna februarie a
acestui an, a reușit să-l învingă în trei finale pe marele maestru norvegian, Magnus Carlson.
Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaidjan) – Jucător abonat la top 10 mondial. Dublu campion
mondial de juniori, campion european alături de echipa azeră, campion mondial la șah-rapid,
medaliat cu aur la individual în cadrul Olimpiadei de la Istanbul.
Teimour Radjabov (Azerbaidjan) - Jucător „abonat” la top 10 mondial, la 12 ani a câștigat
Campionatul European destinat juniorilor sub 18 ani. În 2003 a reușit să învingă trei
campioni mondiali Kasparov, Anand și Ponomariov. În 2006 l-a învins și pe marele maestru
bulgar Veselin Topalov. În 2019 a câștigat finala Cupei Mondiale de șah.
Maxime Vachier-Lagrave (Franța) – Locul 14 mondial, a fost Campion European la șah-rapid,
vice-Campion Mondial la blitz și triplu Campion al Franței.
Constantin Lupulescu (România) - Cel mai bine cotat jucător român de șah, a reprezentat
România la șapte Olimpiade și opt Campionate Europene. În 2016, la Olimpiada de la Baku, a
făcut remiză împotriva campionului mondial, Magnus Carlsen, și astfel și-a ajutat echipa să
învingă Norvegia. Este beneficiarul unui wildcard la Superbet Chess Classic Romania 2021.
Bogdan Deac (România) - Al doilea jucător al României, a obținut titlul suprem în șah
înaintea împlinirii vârstei de 15 ani. A debutat în echipa națională de seniori la vârsta de 14
ani. La Olimpiada de la Baku din anul 2016 a reușit 7 puncte din cele 10 runde jucate. A intrat

ca jucător de rezervă, în locul lui Richard Rapport (Ungaria) și este singurul junior din
turneu.
Concurenții vor juca șah clasic, în sistem turneu, fiecare cu fiecare, iar câștigătorul va fi decis în urma
punctajului acumulat. Meciurile vor avea loc între 5 și 14 iunie, cu excepția zilei de 10 iunie. Ele vor
începe în fiecare zi la ora 15.00 și se vor încheia în jurul orei 20.00. În fiecare zi a turneului, invitați
speciali vor face prima mutare simbolică. Printre invitați se numără: Florin Cîțu, Prim-ministru al
României (5 iunie), Ilie Dumitrescu (5 iunie); Ciprian Teleman, Ministrul Cercetării, Inovării și
Digitalizării (6 iunie), Virgil Stănescu (6 iunie); Florin Răducioiu (7 iunie); Mihai Leu (8 iunie); Ana Maria Brânză (9 iunie); Gică Craioveanu (11 iunie); Cătălin Moroșanu (12 iunie); Daniel Pancu (13
iunie); Gică Popescu (14 iunie).
În România, competiția va fi transmisă în direct de postul de televiziune LookSport și va fi
comentată de Marii Maeștri Internaționali Alin Berescu (Căpitanul Echipei Naționale de Seniori) și
Andrei Murariu, precum și Maestrul Internațional Gabriel Grecescu. În online și în străinătate, va
putea fi urmărită pe https://grandchesstour.org/.

Accesul presei
Turneul nu este cu public și se desfășoară cu respectarea regulilor de protecție sanitară. Accesul
jurnaliștilor se face pe bază de acreditare și cu dovada vaccinării, a prezenței anticorpilor sar-cov-2,
sau a rezultatului negativ al unui test rapid, făcut la intrare. Spațiile sunt amenajate cu respectarea
distanței fizice dintre participanți. Masca este obligatorie în interior. Pentru a participa la prima
mutare, jurnaliștii sunt invitați să ajungă la eveniment începând cu ora 14.15, dacă nu au vaccin, și
începând cu 14.30, dacă au vaccin.
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