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Трети турнир „Мемориал Юлиян Радулски” 2017
29.10.2017 г., Пловдив
На 29.10.2017 г. в парк-хотел „Империал" в гр. Пловдив се проведе Третият
турнир "Мемориал Юлиян Радулски", организиран от ШК ЧесБомб-Пловдив,
съвместно с шахматния портал ChessBomb.com и с подкрепата на ШК „Локомотив
2000" - Пловдив и Община Пловдив.
Събитието се проведе в изключително комфортните условия на зала
„Империал“, предоставена от любезните домакини от парк-хотел "Империал", в която
шахматните умения демонстрираха 95 участника в А и Б турнирите, с многобройната
публика, родители и треньори.
Състезанието се проведе в 9 кръга по Швейцарска система, с контрола за игра за
ускорен шахмат - по 10 минути на състезател за партията, с добавени по 5 секунди на
ход, считано от първия.
През цялото време 12 партии се излъчваха на живо на шахматния
портал ChessBomb.com, на интернет адрес - https\://www.chessbomb.com/arena/2017memorial-radulsky, а публиката в залата имаше възможност да наблюдава на живо найинтересните партии от всеки кръг на голям екран.
В турнир „Б“ - за деца до 12 години взеха участие 55 състезатели от цяла
България.
Купа, златен медал и 10-инчов таблет Asus заслужено спечели Пламен Стоянов представител на „Етър“ - Велико Търново, завършил с убедителния резултат 8 от 9
точки.
Второто място завоюва Есат Рамаданов от „Асеновец 2006“ - Асеновград със 7,5
т., а трети стана представителят на домакините „ЧесБомб“-Пловдив - Атанас Кулев със
7 точки.
Първите трима в категориите "момичета" и "момчета" до 8, 10 и 12 години
спечелиха купи, медали и чудесни предметни награди.
25 от останалите участници, след специална томбола, получиха допълнителни
награди от книжарници "Дивапо". Всички състезатели в „Б“ турнира получиха красиви
сертификати за участие.
В почивката след 4 кръг участници опитаха вкусните козуначени питки от
пекарна „Капана" – Пловдив.
ММ Веселин Пантев („Артлайн“ –Пловдив) - близък приятел на семейството на
ГМ Юлиян Радулски отново изработи чудесните купи и медали.
В турнира взе участие и дъщерята на Юлиян Радулски - Елена, която с 5 точки
спечели бронзов медал при момичета до 8 години.
В А турнира 40 шахматисти, между които 1 ГМ и 8 ММ се състезаваха за
наградния фонд 1500 лева, осигурен от община Пловдив.
В обстановка на „Фейър Плей“, но на оспорвана конкуренция трима състезатели
завършиха турнирната надпревара с по 7 точки от 9 възможни.
С по-добрия си допълнителен турнирен показател купата вдигна ГМ Александър
Делчев.
На второ място се класира Любомир Данов, а на 3то място - Радослав Димитров.
Четвърти остана Спас Кожухаров с 6,5 т., а с 6 т. финишира Виктория Радева от
"Локомотив 2000"- Пловдив.
Първа награда при жените спечели Елиф Мехмед (5 т.) („Ан Пасан“, София).
Най-добре класирал се в категория ЕЛО до 2000 стана председателя на клуб
"Локомотив 2000" - Пламен Моллов.
С наградата си за 1во място за състезатели под 2200 за София отпътува
Александър Стоянов.
Наградата за състезател с рейтинг до 1800 спечели Ярослав Докузов
(„Локомотив“, Пловдив).
Наградата за сеньори над 60 години заслужи ММ Валентин Панбучиян.

Повече подробности:http://chess-results.com/tnr306456.aspx?lan=24
III ОТКРИТ ТУРНИР ПО УСКОРЕН ШАХМАТ ТРОЯН 2017
28 октомври 2017 г., Троян
На 28 октомври 2017 г. в многофункционалната спортна зала град Троян се
проведе ІІІ Открит турнир по ускорен шахмат „Троян 2017 г.“
Турнирът се проведе от СШК „Кресим“ – Троян, под патронажа на кмета на
община Троян - Г-жа Донка Михайлова.
22-ма шахматисти играха в 7 кръга по Швейцарска система, с контрола за игра –
по 15 минути на състезател с добавени по 10 секунди на ход, считано от първия.
По време на състезателните битки доминираше шампионът на България за мъже
за 2017 г. – ГМ Мариан Петров. Той завоюва 1-вото място с резултат от 6,5 т. от 7
възможни.
Второ – четвърто място разделиха с по 5 т. съответно Деян Димитров, ММ
Йордан Иванов и Мартин Дяков.
Наградата за състезател над 60 години спечели Митко Ватковски с 3 т.
Най-добре представил се състезател до 14 години е Валентин Митев с 3,5 т.
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr301838.aspx?lan=24&art=1&rd=7&wi=821&turdet=YES
ХVІІІ Мемориал „Найден Войнов“
28-29 октомври 2017 г., Видин
Във Видин, На 28-29 октомври 2017 г. се проведе XVIII Мемориал „Найден
Войнов”, по случай духовния празник на града – Димитровден! Организатори на
проявата бяха ШК „Найден Войнов“ –Видин и ШК „Ан Пасан” – София.
На състезанието участваха 52 състезатели от цялата страна и източна Сърбия,
като най-младия участник бе само на 8, а най-възрастният на 82 години. Състезателите
играха в 9 кръга по Швейцарска система, с контрола за игра – по 20 минути на
състезател с добавени по 10 секунди на ход, считано от първия.
Турнирът спечели еднолично ММ и редовен участник в изданията на мемориала
– Сашо Николов!
Втори със 7 т. е Мирко Йович от Сърбия, а на трето място с 6,5 т. и най-добър
допълнителен турнирен показател се класира майстора на спорта и треньор в
шахматната школа Ивайло Тодоров.
Всички участници получиха предметни награди – шахматни раници от Георги
Павлов – председател на ШК „Ан Пасан” – София – клубът съ-организатор на ШК
„Найден Войнов“ –Видин за събитието, който осигурява половината награден фонд!
Събитието се проведе в дух на феърплей и активна борба.
От учениците награда за първо място до 12 клас взе възпитаника на ГПЧЕ –
Радостин Бушев, следван от Калоян Тодоров от Русе и Светослав Атанасов от ПМГ.
В групата до 8 клас най-силно се представи Георги Игнатов от Враца, на второ
място се класира Захари Виденов от ПМГ, трети - Алекс Ангелов от ОУ “Иван Вазов”.
При най-малките до 4-ти клас първо място завоюва 9 годишния Никола Кънов,
следван от второкласниците Емил Борисов и Цветана Обесникова от СОУ “Цар Симеон
Велики”, Видин.
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr308283.aspx?lan=24

