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ХХІ Шахматен фестивал на училищните шампиони
Надежди на света
5-13 юли 2017 г., св.св. Константин и Елена
В хотел „Корал” на к.к. св.св. Константин и Елена шахматно лято във Варна
продължава с ХХІ Шахматен фестивал на училищните шампиони Надежди на света.
Шахматните прояви са за деца във възрастовите категории до 8, до 10, до 12, 14 и 16
години.
Фестивалът се провежда от 5 до 13 юли 2017 г. с организатори ШК „Веселин
Топалов 2006” Варна, с подкрепата на Община Варна, под патронажа на г-н Иван Портних,
кмет на град Варна и мотото на Варна – европейска младежка столица 2017 г. Директор на
фестивала е г-н Борис Христов.
Във фестивалната програма са включени 3 турнира – до 8 години, до 10 години и
един общ в категориите до 12, до 14 и до 16 години.
В групата до 8 години малките шахматисти играят в 7 кръга по Швейцарска система,
а в другите групи – в кръга. Контролата за игра е по 90 минути на състезател с добавени по
30 секунди на ход.
След приключване на шахматните дуели от стандартния шахмат ще се изиграе VІ
Международен турнир „Шах на Фишер” и Първа европейска купа на училищни/клубни
шахматни отбори.

Повече подробности:
http://www.chess-results.com/tnr290321.aspx?lan=24&art=0&flag=30&wi=821

СЕДМИЦА НА ШАХМАТА В ПЛОВДИВ
3-9 юли 2017 г., ПЛОВДИВ
В парк хотел „Санкт Петербург“ град Пловдив
шахматните битки в Турнир А от Седмицата на шахмата са
пред своя финал.
След 5 кръг едноличен лидер във временната от
Асеновград турнирна таблица е Стоян Орлинов Стоянов. В 4
кръг той спечели двубоя си с Виктор Боев.
Водачът е следван от 4 състезатели с по 4 точки.
Първите 6 партии от всеки игрови кръг се предават на живо както на големия
екран в залата, така и на живо от шахматен портал ChessBomb.com.
Преди и след състезателните игри младите шахматисти
имат уникалната възможност да присъстват на шахматните
лекции на завеждащ катедра „Шахмат”в НСА „Васил Левски”,
София и председател на комисия „Шах в училище” д-р Радислав
Атанасов.
Турнирната надпревара в „А” турнира ще приключи с
последните два кръга на 7 юли 2017 г.
След награждаването на победителите на 07 юли 2017 г. от 16 часа участниците ще
имат уникална възможност да участват в сеанс на едновременна игра на 20 дъски с
шахматната прима Антоанета Стефанова.

На 08 и 09 юли 2017 година ще се изиграят шахматните партии от турнир Б –
състезание по правилата на Блица, за всички желаещи без ограничения в ЕЛО и възраст.
Шахматистите ще играят в 7 кръга по Швейцарска система, с контрола на игра - 10 минути
на състезател до края на партията с добавяне на 5 (пет) секунди преди всеки изигран ход,
считано от първия.
Техническата конференция за Блица е в събота, от 14 часа, а шахматните часовници
ще стартират в 14:30 часа.
Седмицата на шахмата в Пловдив се провежда от 3-ти до 9-ти юли 2017 г. от
Шахматен клуб „ЧесБомб - Пловдив“ и шахматен портал ChessBomb.com, със съдействието
на Община Пловдив, по прoект „Пловдив за младите“ и е финансиран от Община Пловдив.
Повече подробности:
http://www.chess-results.com/tnr287920.aspx?lan=24&art=1&rd=2&wi=821

