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FOR IMMEDIATE RELEASE

Top Chess Grandmasters to Compete in Thailand Open
Some of the world’s most brilliant chess Grandmasters are on their way to Thailand to compete in the 
prestigious Thailand Open Chess Championship 2011, to be hosted at the luxurious Dusit Thani, Pattaya.

The Thailand Chess Association and the Bangkok Chess Club have created an event that is bringing 
over 250 participants from more than 40 countries. While there will be players of all levels, juniors, 
club players and professionals alike, the tournament is also attracting some of the world’s elite with 16 
Grandmasters registered including two former World Junior Champions. Grandmaster Nigel Short, who 
has been British Champion countless times and vied with Garry Kasparov for the world title enjoys 
visiting Thailand for what he has called “the best organised tournament in Asia”.

“Players love to come to our tournaments,” said Kai Tuorila, President of the Bangkok Chess Club, “and not 
only because this is the strongest Open tournament in Asia – we do our utmost to make the tournament enjoyable 
as well as competitive, and we have regular visitors who take time to enjoy the local culture as well as stimulate 
their minds”.

The Tourism Authority of Thailand are enthusiastic sponsors, as they say it is a great opportunity to 
promote the diversity of Thailand around the world. This year we also have major support from PYN 
Fund Management, a Finnish company with large investments in Thai equities. 2C2P, a local company 
growing rapidly worldwide with their banking payment solutions, is also a strong supporter of chess in 
Thailand.

The weeklong Championships are taking place over the Songkran holidays, 11-17 April 2011. Games 
will be watched live by chess lovers all around the world via the Internet, and spectators are more than 
welcome to see games in progress - provided they remember to keep their mobile phones on silent so 
as not to disturb the deep concentration of the participants.

Details can be found at www.BangkokChess.com

A Press Conference will be held at the Bangrak Room of the Dusit Thani, Bangkok, on Wednesday 30th March 
2011 from 10:30 to 12:00 am. A press pack and refreshments will be available.

http://bangkokchess.com/events-calendar/11th-bcc-thailand-open-2011
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GM Nigel Short, many times 
British Champion, and World 
Title Candidate.

Danish GM Sune Berg 
Hansen, current Thailand 
Champion.

GM Francisco Vallejo Pons, 
former World under-18 
Champion.

WGM Vera Nebolsina, former 
World under-20 Champion.
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ข่าวประชาสัมพันธ์

นักหมากรุกสากลชั้นนำาของโลกร่วมแข่งขันหมากรุกสากลรายการไทยแลนด์โอเพ่น
นักหมากรุกสากลระดับแนวหน้าของโลกหลายท่านจะเดินทางมาแข่งขันหมากรุกสากลในรายการไทยแลนด์โอเพ่นเชส
แชมป์เปี้ยนชิพ 2011 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ในเดือนเมษายนนี้

สมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับ Bangkok Chess Club ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันหมากรุกสากลขึ้น โดย
มีผู้เข้าร่วมแข่งขันในปีนี้มากกว่า 250 คนจาก 40 ประเทศทั่วโลก  นอกจากจะมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกระดับ เช่น ระดับ
เยาวชน ระดับสโมสร และระดับอาชีพแล้ว ยังมีนักหมากรุกชั้นนำาของโลกเข้าร่วมแข่งขันอีกถึง 16 ท่านด้วยกัน ซึ่งรวม
ถึงอดีตแชมป์เยาวชนโลก 2 คนด้วย  สำาหรับการจัดการแข่งขันหมากรุกสากลซึ่งจัดโดยสมาคมหมากรุกสากลแห่ง
ประเทศไทยร่วมกับ Bangkok Chess Club นี้ นักหมากรุกชั้นแนวหน้าของโลก คือ แกรนด์มาสเต้อร์ ไนเจล ชอร์ท 
อดีตแชมป์ประเทศอังกฤษหลายสมัย และเป็นผู้ท่ีเคยเข้าชิงแชมป์โลกกับอดีตแชมป์โลกมือฉกาจ แกรนด์มาสเต้อร์ แกร่ี 
แคสปารอฟ มาแล้วนั้น ได้กล่าวว่าเขาชอบที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเสมอ และรายการนี้เป็น “รายการแข่งขัน
หมากรุกสากลที่จัดได้ดีที่สุดในเอเซีย” 

“นักหมากรุกต่างชาติต่างชอบที่จะมาแข่งขันในรายการของเรา” มร. ไก ตูโอรีลา ประธาน Bangkok Chess Club 
กล่าวในระหว่างการให้สัมภาษณ์  “และที่พวกเขามาแข่งขันหมากรุกในประเทศไทยนั้น ไม่ใช่เพียงเพราะรายการ
นี้เป็นการแข่งขันโอเพ่นที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเซียเท่านั้น หากแต่เป็นเพราะพวกเขาจะได้มีโอกาสซึมซับและสัมผัส
วัฒนธรรมไทยไปด้วยในขณะเดียวกัน และเราได้พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะจัดให้รายการนี้เป็นการแข่งขันที่เปี่ยมไป
ด้วยความสนุกสนานสะดวกสบาย เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันรู้สึกผ่อนคลาย แม้ว่าจะต้องต่อสู้กันในเกมหมากกระดานที่ซับ
ซ้อนเป็นอย่างมากก็ตาม”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการนี้มาโดยตลอด ด้วยเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีใน
การส่งเสริมความหลากหลายของประเทศไทยไปทั่วโลก  ในปีนี้นั้น เรายังได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้การสนับสนุน
หลัก คือ PYN Fund Management ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศฟินแลนด์ที่มีการลงทุนเป็นจำานวนมากในทรัพย์สินใน
ประเทศไทย และบริษัท 2C2P ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในโลกด้วยการเสนอวิธีการ
แก้ไขปัญหาการชำาระเงินทางธนาคารที่มีประสิทธิภาพ และเป็นบริษัทที่ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมหมากรุกสากลใน
ประเทศไทยมาอย่างต่อเนี่อง

การแข่งขันหมากรุกสากลรายการนี้จะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ. 2554 โดย
จะมีการถ่ายทอดสดให้ผู้สนใจทั่วโลกติดตามชมได้ทางอินเตอร์เน็ต  และผู้สนใจยังสามารถเข้าชมการแข่งขันรายการนี้
ได้ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โดยไม่มีการเก็บค่าผ่านประตูแต่อย่างใด แต่ขอได้โปรดปิดเครื่องมือ
สื่อสารขณะอยู่ในห้องแข่งขัน เพื่อมิให้เป็นการรบกวนผู้เล่นที่กำาลังทำาการแข่งขันกันอยู่ในขณะนั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.BangkokChess.com 

งานแถลงข่าวได้จัดให้มีขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ห้องบางรัก ในวันพุธที่ 30 มีนาคม ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 
12.00 น.  เราได้จัดสื่อประชาสัมพันธ์และอาหารว่างไว้ต้อนรับนักข่าวและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านในวันดังกล่าว
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แกรนด์มาสเต้อร์ ไนเจล  
ชอร์ท อดีตแชมป์ประเทศ
อังกฤษหลายสมัย และเคยเข้า
ชิงแชมป์โลกมาแล้ว

แกรนด์มาสเต้อร์ ซุน เบิร์ก 
แฮนเซน จากเดนมาร์ค  
แชมป์รายการนี้คนล่าสุด

แกรนด์มาสเต้อร์ ฟรานซิสโก้ 
วัลเลโฮ พอนส์ อดีตแชมป์โลก
เยาวชนประเภทอายุต่ำากว่า 
18 ปี

แกรนด์มาสเต้อร์ เวร่า  
เนโบลสิน่า อดีตแชมป์โลก
เยาวชนหญิงประเภทอายุต่ำา
กว่า 20 ปี
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Grandmaster Nigel Short

British Chess Grandmaster born in Leigh, Lancashire, England. 

Nigel became a Grandmaster at age 19, and challenged for the World Chess Championship against 
Garry Kasparov at London’s Savoy Theatre in 1993. Still active, Short continues to enjoy international 
success and a chess fan’s favourite due to his warm and friendly disposition off the board and a sharp 
attacking style over the board. He is also a chess columnist, coach and commentator.

* * * *

A chess prodigy, Short qualified for the British Men’s Chess Championship three days before his 
twelfth birthday. Participating in four World Junior Championships (1980-1983), he finished second 
to Kasparov in 1980. Short won the British Chess Championship in 1984, 1987, and 1998 and the 
English Championship in 1991. One of Short’s best tournament results came at the Amsterdam VSB 
tournament in 1991 when he tied for first place with Valery Salov ahead of both Kasparov and Karpov.

In 1993 he played Garry Kasparov for the Professional Chess Association World Chess Championship, 
losing 12.5–7.5. He had won matches against former world champion Anatoly Karpov and Jan Timman 
on his way to meeting Kasparov.

In 2001, Short was in the news as the story broke that he’d been secretly playing the reclusive former 
chess champion Bobby Fischer online in speed chess matches. It was never confirmed that Short’s 
opponent was in fact Bobby Fischer, and Fischer himself denied it.

In April 2003 he won the Hunguest Hotels Super Chess Tournament held in Budapest ahead of Boris 
Gelfand, Judit Polgr and P ter Lk among others (Polgar and Lk were in the world’s top ten at the time). 
In 2004 he won the Commonwealth Chess Championship and the Gibraltar Chess Congress as well as 
a tournament in Taiyuan, China.

Short reached his peak ELO rating of 2712 in 
April 2004. In the April 2005 FIDE rating list, 
Short was ranked number 28 in the world with 
an Elo rating of 2673, making him England’s 
number two behind Michael Adams.

This will be his third attempt at the Thailand 
Open crown, having placed third and second in 
2009 and 2010 respectively.

More details can be found at Wikipedia

Interrviews can be arranged during the 
tournament

http://en.wikipedia.org/wiki/Nigel_Short


THAILAND OPEN CHESS CHAMPIONSHIP 2011

GM Francisco Vallejo Pons

Spanish Chess Grandmaster born in Es Castell, Minorca, Spain. 

He was a chess prodigy, achieving the grandmaster title at the age of 16 years and 9 months, which 
makes him the 20th youngest player to ever become a grandmaster.[1] He won the under-18 World 
Chess Youth Championship in 2000, and the Spanish Championships in 2009

His fans often refer to him as Paco, a common nickname for Francisco in Spanish.

WGM Vera Nebolsina

Russian Woman Grandmaster born in Novosibirsk, Russia. 

Ms. Vera Nebolsina lives in Novosibirsk, Russia and is fluent in English. Her mother Tatiana taught her 
the basic moves at the age of four and by the time she was twelve years old, Nebolsina was playing the 
Russian Women’s 1st league, a very high standard of competition. In her most valuable victory to date, 
she won the World Junior Championship for Girls 
(under 20) at Yerevan in 2007 (aged only 17). This 
result qualified her for the WGM title; previously, 
she had become a Woman International Master 
(WIM) in 2004. Vera has been playing regularly at 
International Chess. In November 2010, Nebolsina 
played in the Russian Women Super Final 
Tournament at Moscow. She has a FIDE rating of 
2377.  Her father Valery was a Chess Master and 
University Teacher. He had played a pivotal role in 
her chess career. She, practices Chess with Super 
Grand Master Vladimir Belov who has a rating of 
2641!
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GM Jan Gustafsson 

German Grandmaster born in Hamburg, Germany.

He started playing in the chess club Hamburg SK, where he still continues to be a member. As a young 
chess player he soon became successful, and won the German team championship in the age group U13 
in 1992. Two years later he won the German championship in the age group U15, and 1996 both the 
individual championship in the age group U17 and the team championship in the age group U20. He 
plays in the German Chess Bundesliga since 1997. In year 1999 he was appointed FIDE International 
Master, and earned the title grandmaster in 2003. He was nominated to the German national team in 
2002, due to merits gained in a match with Greece, and in 2004 he represented Germany in the chess 
Olympiad at Calvià. Gustafsson is one of the strongest German chess players, and finished second in the 
2004 and 2005 German championships. He is also considered a very strong blitz chess player, winning 
the German blitz championship in 2001.

His top Elo rating is 2627, recorded in April 2005. He occasionally plays a lot of poker, and has written 
a book on poker together with Dutch professional poker player Marcel Lüske.
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Gold Sponsors
PYN Fund Management Ltd

PYN Fund Management Ltd is a fund management company licensed by 
the Finnish Government to engage in mutual fund activity and which is 
entered in the Finnish Trade Register. PYN Fund Management Ltd is an 
independent fund management company owned by the company’s executive 
management.

PYN Fund Management Ltd manages two mutual funds, Elite and Populus, 
both of which are non-UCITS funds.

Website: www.PYN.fi

The Tourism Authority of Thailand

The Tourism Authority of Thailand (TAT) was established on the 18th March 
1960. TAT was the first organization in Thailand to be specifically responsible 
for the promotion of tourism. 

TAT supplies information and data on tourist areas to the public, publicizes 
Thailand with the intention of encouraging both Thai and international tourists 
to travel in and around Thailand, conducts studies to set development plans 
for tourist destinations, and co-operates with and supports the production 
and development of personnel in the field of tourism. 

Since the inception of the first local office of TAT in Chiang Mai in 1968, there 
are now 35 regional offices throughout Thailand. TAT has also established 
many overseas offices the first being in New York, which was opened in 
1965. During the past 30 years, TAT has since established 15 more offices in 
different parts of the world.

www.PYN.fi
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Gold Sponsors
Dusit Thani, Pattaya

Dusit International has gained more than 60 years’ experience in the 
hotel and hospitality field. Founded in 1949 by Honorary Chairperson, 
Thanpuying Chanut Piyaoui, whose first hotel was the Princess on Bangkok’s 
New Road; Dusit has since acquired a unique portfolio of deluxe hotels, 
building upon Thai culture and tradition to create a personalised welcome 
for all guests, made distinctive under the Dusit brand promise: the delivery of 
an ‘experience that enlivens the individual spirit no matter what the journey.’

‘Using the gifts of heaven to create Heaven on Earth.’

Website: www.dusit.com

Pattaya Chess School

Grandmaster Gerhard Schebler has settled in Pattaya, and aims to raise 
the standards of chess in Thailand to the point where there sill be new 
grandmasters developing,

Contact Nopparat Schebler: caissas_erbe@yahoo.de

www.dusit.com
mailto:caissas_erbe@yahoo.de
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Silver Sponsors
2C2P Credit Card Payment Processor

Leading e-commerce payment provider in Asia-Pacific

2C2P PTE. LTD. is a Singapore-based company that operates through its 
four subsidiary companies 2C2P Thailand, SinaptIQ, DCC and 123. Since its 
founding, 2C2P has been at the forefront of e-commerce payment innovation 
in Asia-Pacific. 2C2P is one of the first payment providers in Asia-Pacific to 
be in compliance with the Payment Card Industry Data Security Standard 
(PCIDSS) and certified by VISA, MasterCard and JCB for “Verified by Visa”, 
“SecureCode” and “J/Secure” products under the 3-D Secure system, the 
latest in e-commerce security for credit card issuers and acquirers.

Website: www.2C2P.com

Chess4Thai

Chess promoter, orgaiser and school, ecouraging the development of chess 
in Thailand especialy in young people.

Website: www.chess4thai.info/

JCA – Jirapak Chess Academy

A brand new School opening in Bangkok by current Thailand Champion, 
FIDE Master Jirapak Pitirotjirathon.

www.2C2P.com

