Шахматни новини 2 август 2017 г.
МАЧА НА ХИЛЯДОЛЕТИЯТА
26-29 юли 2017 г., Сейнт Люис - САЩ
Отборът на света разгроми отбора на САЩ в Мача на хилядолетието за младежи до 17
години!
Световният отбор, съставен от младежи до 17 години и до 14 години, разгроми с 31,5
т. срещу 17,5 за съперниците си от САЩ в Мача на хилядолетието за младежи до 17 години!
В групата до 14 години, в която участваше българската шампионка Нургюл Салимова,
резултатът е 11,5 на 4,5 за света.
Великолепният български талант Нургюл Салимова завърши в последните 2 кръга с
победи с белите фигури срещу Карисса Йип и ФМ Марта Самадашвили.
На закриването младите състезатели бяха поздравени и наградени лично от бившия
световен шампион Вишванатан Ананд.
Мачът на хилядолетието за младежи до 17 години се проведе от 26 до 29 юли 2017 г. в
шахматния клуб и учебен център на Сейнт Луис, САЩ
Организатори са Шахматният клуб и учебен център в Сейт Люис (CCSCSL),
Шахматната Фондация на Каспаров (KCF), Шахматната федерация на САЩ, Световната
Шахматна Федерация (FIDE) и Треньорската Комисия при ФИДЕ.
Повече подробности:
http://uschesschamps.com/2017-match-millennials/results-standings

Първенство на Европейския съюз за младежи
2 – 18 август 2017 г., Мурек – Австрия
На 2 август 2017 г. в Мурек, Австрия стартира първото от двете първенства на
Европейския съюз за младежи.
Шампионатът се провежда от 2 до 18 август 2017 г., в Културния център на град
Мурек, Австрия. Играе се в 9 кръга по Швейцарска система, с класическа контрола за игра –
по 90 минути на състезател, с добавени по 30 секунди на ход, считано от първия.
България е представена от 9 шахматисти, като 4 от тях са поети са сметка на
организаторите във връзка с призовото си класиране на Държавните индивидуални
първенства за деца и младежи:
До 8 години - 17 състезатели от 9 държави:
o Мартин Димитров – стартов №2;
o Татяна Обесникова – стартов №14;
До 10 години – 25 състезатели от 14 държави:
o Диляна Иванова – стартов №3;
o Даниела Тодорова – стартов №24.
До 12 години - 26 състезатели от 15 държави:
o Момчил Петков – стартов № 1;
o Аспарух Генчев - стартов №23;
До 14 години - 25 състезатели от 13 държави:
o Ивайло Кирилов - стартов №6 ;
o Галя Читакова - стартов №13 ;
Опен 14-18 - 26 състезатели от 5 държави:

o Наталия Грабчева – стартов №4.
Да пожелаем успех на българските състезатели!
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr292046.aspx?lan=1

