Шахматни новини 3 май 2017 г.
Международен шахматен фестивал „Дунавски вълни“
28 април – 1 май 2017 г., Румъния
Успех на Надя Тончева в Румъния!
Шампионката на България за момичета до 12 години Надя Тончева постигна
поредния си шахматен успех. Тя спечели турнира на състезатели с индивидуален рейтинг
под 1800 в VІ-тия Международен шахматен фестивал „Дунавски вълни“.
Фестивалът се проведе от 28 април до 1 май 2017 г. в хотел „Континентал“ в град
Дробета Турну – Северин.
Шахматистите играха по правилата на стандартния шахмат в 6 кръга по Швейцарска
система.
Състезателката на ШК „Левски“ – София завоюва прекрасния трофей с 5,5 т. от 6
възможни.
Добрата игра на Надя Тончева добави 125,2 точки към индивидуалния и шахматен
рейтинг.
Повече подробности:
http://www.chess-results.com/tnr254169.aspx?lan=1&art=1&rd=6&wi=821
ПЪРВИ ОТКРИТ МЕЖДУНАРОДЕН ШАХМАТЕН ТУРНИР „КУПА БОРИНО –
2017“
от 29 април до 1 май 2017 г., с. Борино
В с. Борино, Смолянско от 29 април до 1 май 2017 г. се проведе Първия открит
международен шахматен турнир „Купа Борино 2017“.
Шахматното събитие се проведе с цел популяризиране на шахматния спорт в
Община Борино и повишаване на майсторството на участващите състезатели.
Състезателите играха в 9 кръга по Швейцарска система по правилата на ускорения
шахмат. Контролата за игра бе по 25 минути на състезател за партия, с добавка от 10
секунди на ход, считано от първия.
Организатори на проявата са Община Борино, хотел „Дейзи“ и БФШахмат
Шахматистите се състезаваха в един турнир в различни групи:
• I група: над 2250
• II група – от 2000 до 2249
• III група – от 1750 до 1999
• IV група: до 1749 и без Ело.
Победител в турнира е Мартин Петров със 7,5 т. от 9 възможни.
Втори със същия точков актив е Дарио Дерешки.
На трето място със 7 т. се класира Виктория Радева .
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr278778.aspx?lan=24&art=1&wi=821
1 -ви турнир по класически ШАХМАТ за купа „Русе”
29 Април - 1 Май 2017 г. гр. Русе
От 29 април до 1 май 2017 г. в хотел „Теодора Палас” в гр. Русе се проведе 1-вия
турнир по стандартен (класически) шахмат за купа „Русе“.
Право на участие имаха всички шахматисти с ЕЛО < 2200,
Турнирът се проведе с цел популяризирането на шахматната игра.

Системата на игра беше Швейцарска в 7 кръга.
Участниците се състезаваха с контрола на времето за игра - по 60 минути
състезател за завършване на партия с добавени по 30 секунди на ход.

на

Победител с 5,5 т. от 7 възможни е Емил Митрев, който освен обявената парична
награда получи златен медал и купа „Русе“.
На второ място също с 5,5 т. е Калоян Тодоров.
С 5,5 т. е и третият Мартин Дяков.
Иво Владимиров е първи на състезателите с ЕЛО < 2000 с 5 т. и 4то място.
Пламен Иванов (без рейтинг) с 4 т. и 15то място е първи при състезателите с EЛО <
1600.
Елиф Мехмед е най-добре представила се девойка.
Иван Йорданов е щастливият класирал се на 29то място.
В турнира участваха 44 шахматисти.
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr269574.aspx?lan=24&art=1&rd=7&flag=30&wi=821

Предстоящо:

В ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ - ИНТЕРЕСЕН ШАХМАТЕН УИКЕНД
• В София ще се проведат две интересни и новаторски шахматни събития, които
взаимно се допълват. Допълването на две шахматни събития е срещана в
международен план практика, която позволява на шахматистите да участват в
състезания от различен ранг.
Верига открити турнири по блиц шахмат ChessBomb Tour 2017
ШАХМАТЕН ГРАН ПРИ ПО БЛИЦ НА ОТКРИТО България 2017
6 май 2017 г., София
На празничния 6ти май в градинката пред Народния театър ще се проведе на
открито първият открит турнир по Блиц, част от верига от 4 фестивала.
Фестивалът е разделен в три групи.
Организатори на проявата са шахматният портал Chessbomb.com и ШК „ЧесБомб“ –
Пловдив.
Веригата се осъществява с подкрепата на общините: София, Пловдив, Варна и
Бургас.
Записването на участниците е от 10 часа до 13 часа. Откриването на фестивала е в 14
часа.
Награждаване и закриване на турнири А1 и Б1 е предвидено за 20:30 часа, а за
турнир В1 – 18 часа.
Повече подробности:
http://chessbg.com/calendar_files/info/info_blitsfestival_2017.pdf
Шахматен фестивал на генерациите
КУПА „СРЕДЕЦ“
6 - 8 МАЙ 2017 г.

На 6ти май 2017 ч. от 9 часа в стола на Национална спортна академия „Васил Левски“
– София в Студентски град стартира турнир по стандартен (класически) шахмат –
Шахматен фестивал на генерациите Купа „Средец“.
Шахматната проява се провежда от 6 до 8 май 2017 година с организатори ШК
„Левски“ – София и НСА „Васил Левски“ – София.
Целите и задачите на шахматни турнир „Изграждане на социална мрежа между
генерациите с цел предаване на опита и знанията от утвърдените шахматисти към младото
поколение“.
Състезателите ще играят по 90 минути на състезател до края на партията.
Участие ще вземат и 20 шахматни педагози и изявени майстори като лектори – с
персонална покана от организаторите.
Повече подробности:
http://chessbg.com/calendar_files/info/info_festivalsredets_2017.pdf
ЧЕТВЪРТИ ОТКРИТ ТУРНИР ПО ШАХМАТ ПАНАГЮРИЩЕ
06-07.05.2017 г., Панагюрище
В зала „Арена Асарел“ – Панагюрище на 6 и 7 май 2017 година ще се проведе
Четвърти открит турнир по стандартен шахмат Панагюрище 2017, за състезатели с рейтинг
по- малък от 2200.
Организатори на проявата са ШС „Асарел – Медет“ и ШК „Оборище“-Панагюрище,
със съдействието на Община Панагюрище, Асоциация на спортните клубове, БФ Шахмат.
Турнирът ще се проведе в 6 кръга по Швейцарска система. Всеки състезател ще има по 60
минути за завършване на партията с 30 секунди добавено време на ход.
Записване на участниците е до 9:40 часа на 6 ти май, а закриването и награждаването
е планирано за 18:30 часа на 7 май 2017 г.
Повече подробности:
http://chessbg.com/calendar_files/info/info_panagiurishte_2017.pdf
VI МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ШАХМАТЕН ТУРНИР „СЛЪНЦАТА НА ТРЯВНА“
От 7 до 8 май 2017 г., Трявна
На 7 и 8 май 2017 година в хотел „Сезони“ в град Трявна ще се проведе VІтия
Международен детски шахматен турнир „Слънцата на Трявна.
Право на участие имат деца, родени на и след 2003 година и с рейтинг по-малък от
2200.
Децата ще се състезават в групи за момчета и момичета до 8, до 10, до 12 и до 14
години.
Организатори са ШК "Трявна-2001", със съорганизатори - ШК "Етър", Велико
Търново и ШК „Орловец 1997", Габрово.
Контролата за игра е 60 минути на състезател с добавени по 30 секунди на ход.
Повече подробности:
http://chessbg.com/calendar_files/info/info_slantsatanatryavna_2017.pdf

