Шахматни новини 5 юни 2017 г.

Държавни индивидуални първенства за момчета и момичета до 8 и до 10
години
4 – 11 юни 2017 г., Плевен
В хотел „Балкан“ град Плевен стартираха Държавните индивидуални първенства за
момчета и момичета до 8 и до 10 години за 2017 г.
Организатори са Община Плевен, хотел „Балкан“, СКШ „Спартак Плевен ХХІ“ –
Плевен и Българска федерация по шахмат.
Традиционно за град Плевен шампионатите бяха открити впечатляващо.
Официални гости на откриването бяха зам.-кмет на Община Пловдив „Младежки
дейности, спорт, туризъм“ г-н Иван Кюлджийски. Той поднесе поздрав и от кмета на град
Плевен г-н Георг Спартански. В приветствието си към участниците
г-н Иван Кюлджийски подчерта, че „децата са най-голяма ценност“
и че „бъдещето на България е в техни ръце“.
Директорът на турнира и президент на шахматния клуб
организатор СКШ „Спартак Плевен ХХІ“ – Плевен г-н Петьо
Маринов предаде за г-н Георг Спартански почетен плакет на
Българска федерация по шахмат за изключителния му принос към
развитието на българския шахмат.
Сладко лакомство – красиви торти за децата бяха подготвили
организаторите.
Държавните шампионати се провеждат от 4 до 11 юни 2017 г.
Състезанията по стандартен (класически) шахмат се провеждат 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 са надпреварите в Ускорения шахмат.
За шампионските титли в 4те категории и техните подгласници ще спорят 119 деца.
При момчета до 10 години участниците са 47 и играят в 9 кръга по Швейцарска
система.
При момчетата до 8 години състезателите са 31 и играят в 9 кръга по Швейцарска
система.
Състезателките при момичетата до 10 години са 24, които играят в 7 кръга по
Швейцарска система.
Момичетата до 8 години са 17 и играят в 7 кръга по Швейцарска система.
Контролата за игра в първенствата по стандартен шахмат е класическа - по 90
минути на състезател с добавени по 30 секунди преди всеки ход, считано от първия.

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/tnr284883.aspx?lan=24
http://chess-results.com/tnr284881.aspx?lan=24

Европейско индивидуално първенство за мъже
30 май – 10 юни 2017 г., Беларус
ГМ Иван Чепаринов е начело на турнирната таблица
на Европейското
индивидуално първенство за мъже по класически шахмат с 4,5 точки от 5 възможни.

Със същия точков актив са още 3ма шахматисти – ГМ Хрант Мелкумян, ГМ Юри
Козубов и ГМ Даниел Фридман.
След 5ти кръг състезателите имаха почивен ден. На 5 юни от 15.30 часа
шампионатът продължава без почивка до края. ГМ Иван Чепаринов играе в 6 кръг с ГМ ГМ
Хрант Мелкумян.
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://chess-results.com/tnr280959.aspx?lan=24&art=1&rd=5&flag=30&wi=821
Предстоящо:

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

