Шахматни новини 5 февруари 2017 г.

Международен шахматен турнир „Мемориал Георги Трингов“ –
39-ти Открит Шампионат на България
29 януари - 5 февруари 2017 г., Пловдив
Вячислав Теличеев е победител в „А“ турнира на „Мемориал Георги Трингов“ и
39-ти Открит шампионат на България.
Победител в „Б“ турнира е Деян Димитров.
На 5 февруари, 2017 г. в 14,30 часа официално беше закрит Международния
шахматен турнир „Мемориал Георги Трингов“ 39ти Открит шампионат на България.
На официалното закриване присъстваха Президентът на Българска федерация по
шахмат Г-н Силвио Данаилов, Зам.-кметът „Спорт, младежки дейности и социална
политика“ в Община Пловдив, Секретарят при Район „Централен“ на Община Пловдив гн Емил Саралийски, Изпълнителният директор на БФШ г-н Николай Велчев, Директорът
на турнира Г-н Харалампи Ванев, Ст. Експ. ОКСМД при район „Централен“ г-жа
Димитринка Илиева, заслужили деятели на шахматната игра, общественици, любители,
състезатели и техните придружители.
Преди главният съдия г-н Румен Ангелов да оповести наградените, приветствие
към участниците отправиха г-н Георги Титюков, г-н Силвио Данаилов и г-н Харалампи
Ванев.
Г-н Силвио Данаилов отбеляза, че 39 години - това е цяла история и той лично
знае само за два големи и значими международни турнири с такава продължителност.
Всички присъстващи си спомниха за шахматното величие и човешкия чар на ГМ
Георги Трингов. Турнирът е 15ти Мемориал в негова чест.
Организаторите от ШК „Локомотив“ – Пловдив с президент Харалампи Ванев, с
помощта на Община Пловдив и съдействието на Българска федерация по шахмат бяха
осигурили 67 награди за участниците в двата турнира на Мемориал Георги Трингов 39-ти
Открит шампионат на България.
Предметни и красиви грамоти от „Район Централен“ на Община Пловдив получиха
първите трима класирали се в групите на момчета и момичета до 8, до 10 и до 12 години в
„Б“ турнира.
Специални парични награди за най-добре представили се състезатели на
организаторите от ШК „Локомотив“ – Пловдив получиха в „А“ турнира – ГМж Маргарита
Войска, а в „Б“ турнира – Цвета Василева. Книга за Георги Трингов получиха Момчил
Дуков и най-малкия състезател, роденият на 5 февруари 2011 година Алекс Енев.
Г-н Харалампи Ванев благодари за съдействието, ангажираността и помощта на г-н
Георги Титюков и му връчи картина за награда от личния му архив с произведения на
водещи български художници.
Г-н Силвио Данаилов поздрави Директора на турнира Харалампи Ванев за борбата
му за честна шахматна игра и спазване на етичните правила в отношенията между
шахматистите и му връчи Специална поздравителна грамота.
В отговор, Харалампи Ванев благодари и поиска съдействието му като мениджър
на Веселин Топалов и президент на БФШ при организирането на 40тото издание на
турнира през 2018 година, две неща – благотворителен сеанс на ГМ Веселин Топалов по
време на турнира и финансова помощ.
С усмивка, „че няма нищо безплатно“, г-н Силвио Данаилов припомни, че от тази
година работи фондация „Веселин Топалов“ с цел подпомагане на децата-шахматисти в
България и Европа и обеща за съдействието за сеанс на ГМ Веселин Топалов, съобразно
със състезателната му заетост и лично финансово подпомагане в размер на 5000 лв.
Турнир „А“, за шахматисти с международен рейтинг над 2000 към 01.01.2017 г.:

В състезанието в 9 кръга по Швейцарска система играха 83
шахматисти от 12 държави – България, Хърватия, Германия, Гърция,
Италия, Латвия, Македония, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и
Украйна.
Потвърждение за оспорвания характер на шахматната
надпревара говори фактът, че трима състезатели завършиха с равен
точков актив – по 7 точки.
Допълнителният шахматен показател определи победител в
турнира да е руският шахматист Вячислав Тиличеев, който получи първа парична награда
и акварел от Мартин Мартинов. Състезателят и треньора на „Бургас 64“ – Бургас покри и
бал за международен майстор и получи сертификат от главния съдия.
Втори в „А“ турнира е ММ Ивайло Енчев, а трети – ГМ Тибериу-Мариан
Георгеску (Русия).
ММ Елица Раева е най-добре представила се жена. С резултат 5,5 т. тя получи
18тата награда в главното класиране. Специалните награди за най-добре представили се
жени получиха съответно ГМж Адриана Николова и ГМж Маргарита Войска.
Специалните награди за сеньори получиха Зоран Илич (Сърбия) и Милан Мърджа
от Хърватия.
 Турнир „Б“ - за шахматисти с международен рейтинг до 2000 и неградирани.
В турнир „Б“, за шахматисти с международен рейтинг до 2000 и неградирани,
участваха 136 състезатели от 5 държави – България, Германия, Гърция, Сърбия и
Турция.
Двама състезатели завършиха с актив от по 7,5 точки от 9 възможни.
Третият допълнителен турнирен показател определи за победител Деян
Димитров.
Втори е Александър Станчев.
Трето-пето място се раздели от шахматистите, завършили с по 7 точки,
съответно Цецко Тодоров, Емил Младенов и ММж Емилия Златанова.
Най-добре представила се жена със 7-мо място в генералното класиране е
Доника Шивачева, ветеран – Цецко Тодоров (3-то място), шахматисти до 14
години – Ивайло Кирилов (8мо място) и Стоян Орл. Стоянов (9то място).
Специалните награди получиха както следва:
За жени:
1. Патрицие Найманова –
6 т., 24то място;
2. Димитринка Братимирова 5,5 т., 33то място;
За ветерани:
1. Христо Петков
2. Вельо Колев

-

6 т., 14то място;
5,5 т., 28мо място;

Деца до 14 години:
1. Иван Караджов
2. Симеон Тодев
3. Антон Петров
-

6 т., 20то място;
5,5 т., 26то място;
5,5 т., 34то място;

Момчета до 8 години:
1. Владимир Кононенко
2. Димитър Траков
3. Димитър Хр. Димитров
Момичета до 8 години:

1. Галя Динкова
2. Елена Радулска
3. Яна Матеева
Момчета до 10 години:
1. Симеон Тодев
2. Светлен Иванов
3. Васил Кондов
Момичета до 10 години:
1. Петя Караиванова
2. Габриела Зънгарова
3. Елица Стефанова
Момчета до 12 години:
1. Астериос Папагианнис
2. Атанас Кулев
3. Явор Николов
Момчета до 12 години:
1. Патрицие Найманова
2. Надя Тончева
3. Евангелиа Апостолакаки
„Мемориал Георги Трингов“ 39-ти Открит шампионат на България се проведе от 29
януари до 5 февруари 2017 година в залите „Москва“ и „Париж“ на хотел „Гранд хотел
Пловдив“ и също така е Национална купа на България за мъже и жени за 2017 година.
Организатори на шахматното мероприятие са шахматен клуб „Локомотив“ Пловдив и Българска федерация по шахмат, със съдействието на Българска федерация по
шахмат и е под патронажа на Кмета на града и за наградите на Община – Пловдив.
Повече информация:
http://chess-results.com/tnr253731.aspx?lan=24&art=1&rd=9&flag=30&wi=821
http://chess-results.com/tnr253736.aspx?lan=24&art=1&rd=9&flag=30&wi=821&turdet=YES
Предстоящо:

81-во Държавно индивидуално първенство за мъже – полуфинал
66-то Държавно индивидуално първенство за жени – полуфинал
6 до 12.02.2016 г., Пловдив
От 6ти до 12ти февруари в залите „Москва“ и „Париж“ на хотел „Гранд хотел
Пловдив“ шахматните страсти продължават с полуфиналите за 81-во Държавно
индивидуално първенство за мъже и 66-то Държавно индивидуално първенство за жени.
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr259639.aspx?lan=24
http://chess-results.com/tnr259638.aspx?lan=24&art=0&turdet=YES&wi=984

