Шахматни новини 1 юни 2017 г.

Държавно първенство по шахмат за хора със зрителни увреждания
29 май – 1 юни 2017 г., Дряново
ММ Расим Ахмед Низам, Венцислав Георгиев Георгиев и Илинка Георгиева
Дилкова са новите шампиони от Държавното първенство по шахмат за хора със зрителни
увреждания 2017 г.
От 29 май до 1 юни 2017 г. в п.с. "Поп Харитон", гр. Дряново се проведе
Държавното първенство за мъже и жени с нарушено зрение по шахмат. Шахматната
надпревара е част от държавния спортен календар на федерация "Спорт за хора със
зрителни увреждания".
Състезателите играят в 3 категории:
A – 28 участници; B – 58 участници; W – 15 шахматистки;
В група А (незрящи) ММ Расим Ахмед Низам (СКЛУ „Изгрев“ – Пловдив) отново
нямаше конкуренция. Той завоюва шампионската титла със 7,5 т. от 9 възможни.
Следват 4 състезатели с по 6 т.
Сребърният медал завоюва Александър Йорданов Тодоров (СКХЗУ Плевен).
Бронзът стана притежание на Петко Асенов Пътев (СК „Успех“- София).
В група Б (със значителни зрителни увреждания) двама състезатели завършиха с по
8 точки от 9 възможни.
Шампион за 2017 г. е Венсислав Георгиев Георгиев (СКХЗУ „Феникс“ - Монтана).
Сребърен медалист е Любомир Петков Иванов (СКЛУ „Изгрев“ – Пловдив).
Бронзов медалист е Борислав Георгиев Лазаров (СКХЗУ „Пауталия спорт 2005“ –
Кюстендил) с 6,5 т.
При жените Илинка Георгиева Дилкова (СКИ „Витоша“ – София е шампионка със 7
точки от 7 възможни.
Втора е Кънка Георгиева Витова (СКХЗУ „Пауталия спорт 2005“ – Кюстендил) с 6 т.
Трета е Недялка Желязкова Стойкова (СКС „Успех“ – Варна) с 5 т.
Първенството става възможно благодарение на годишната субсидия, която
Министерството на младежта и спорта, предоставя на ФСХЗУ, както и
финансовата подкрепа на Съюза на слепите в България.
Състезанието е генерална репетиция за българския национален отбор по шахмат,
който ще вземе участие в шахматната олимпиада за хора със зрителни проблеми, която ще
се състои от 18 до 29 юни 2017 г. в гр. Охрид, Македония.
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr282289.aspx?lan=24&art=1&rd=9&flag=30&wi=821

Европейско индивидуално първенство за мъже
30 май – 10 юни 2017 г., Беларус
Успешен старт на ГМ Иван Чепаринов!
ГМ Иван Чепаринов започна успешно участието си на Европейското индивидуално
първенство за мъже по класически шахмат с 3 точки от 3 възможни.
Класическият шампионат се провежда от 30 май до 10 юни 2017 г. в Беларуската
столица Минск в 11 кръга по Швейцарска система.

Освен призовете от паричния награден фонд в размер на 100 000 Евро, състезателите
се борят и за първите 22 места, които са квоти за Световната купа за мъже по класически
шахмат през 2017 година.
В шахматната надпревара участват 397 шахматисти от 38 държави.
Повече подробности:
http://www.chessresults.com/tnr280959.aspx?lan=11&art=1&rd=3&flag=30&wi=821&turdet=YES

БЪЛГАРСКО ШАХМАТНО ЛЯТО 2017 ГОДИНА
С началото на месец юни отново започва изпълнено с много и най-разнообразни
шахматни събития.

2ри шахматен блиц турнир на открито ЧесБомб тур
3 юни 2017 г., Пловдив
На 3 юни 2017 г. от 14 часа в Цар – Симеоновата градина в град Пловдив ще се
проведе вторият от веригата Блиц турнири – ЧесБомб Тур 2017 г., организирани от ШК
„ЧесБомб - Пловдив“ и шахматния портал ChessBomb.com.
Планирано е първият ход да направи министърът на културата г-н Боил Банов.
Отново състезателите ще играят в три турнира:
● турнир А – за шахматисти с международно ЕЛО >2100
● турнир Б – за шахматисти с международно ЕЛО < 2200
● турнир В – за деца до 16 години (родени след 01.01.2001 г.)
Шахматистите с международно ЕЛО между 2100-2200 могат да избират в
кой турнир да се включат.
Организаторите ще осигурят на гостите и участниците уникално мултимедийтно
шоу. Най-интересните партии ще бъдат показвани на видео екрани, а шахматният портал
ChessBomb.com, ще излъчва събитието на живо.
Предвиждат се и интересни срещи със световно известни шахматисти и коментар на
живо, както и много награди и изненади за участниците.
Подробности:
http://chess-results.com/tnr281983.aspx?lan=24
Повече подробности от първия турнир, проведен пред Народния театър София на адрес:
http://blog.chessbomb.com/2017/04/chessbomb-tour-2017-sofia.html

Държавни индивидуални първенства за момчета и момичета до 8 и до 10
години
4 – 11 юни 2017 г., Плевен
От 4 до 11 юни в хотел „Балкан“ град Плевен ще се проведат Държавните
индивидуални първенства за момчета и момичета до 8 и до 10 години за 2017 г.
Организатори са Община Пловдив, хотел „Балкан“, СКШ „Спартак Плевен ХХІ“ –
Плевен и Българска федерация по шахмат.
Надпреварите ще стартират с шампионатите в Стандартния шахмат, които ще се
състоят от 4 до 9 юни 2017 г.
На 9 юни ще се проведат състезанията в най-бързата шахматна контрола – Блиц.
На 10 и 11 юни малките шахматисти ще доказват уменията си в Ускорения шахмат.

Повече подробности:
8 години:
http://chess-results.com/tnr284873.aspx?lan=24
http://chess-results.com/tnr284883.aspx?lan=24
10 години:
http://chess-results.com/tnr284881.aspx?lan=24
http://chess-results.com/tnr284881.aspx?lan=24

67 Държавно отборно първенство за мъже
50 Държавно отборно първенства за жени
7-13 юни 2017 г., Приморско
От 7 до 13 юни 2017 година в Приморско ще се проведат отборните шампионати по
стандартен шахмат – 67мо за мъжете и 50то – за жените.
Отборните шампионати през 2017 година ще се проведат по нова система –
Швейцарска в 7 кръга при мъжете, а при жените – Швейцарска или Бергерова.
Съставът на отборите при мъжете е по 4 състезатели и 3 резерви, а при жените – по 3
състезателки и 2 резерви.
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr284532.aspx?lan=24&art=0&wi=821

Държавни индивидуални първенства по Блиц за мъже и жени
14 юни 2017 г., Приморско
Повече подробности:
http://chessbg.com/calendar_files/info/info_dip_b_men_women_2017.pdf

Държавни индивидуални първенства по Ускорен шахмат за мъже и жени
15 - 16 юни 2017 г., Приморско
Повече подробности:
http://chessbg.com/calendar_files/info/info_dip_r_men_women_2017.pdf

Шахматен фестивал Албена 2017
17-25 юни 2017 г., к.к. Албена
Повече подробности:
http://albena.chessbg.com

