Шахматни новини 7 юни 2017 г.

67 Държавно отборно първенство за мъже
50 Държавно отборно първенства за жени
7-13 юни 2017 г., Приморско
Във ваканционното селище „Приморско клуб“, разположено сред вековната дъбова
гора на Странджа планина на юг от град Приморско, стартираха 67мото Държавно отборно
първенство за мъже и 50тото Държавно отборно първенства за жени.
Отборните шампионати по стандартен шахмат се провеждат от 7 до 13 юни 2017 г.
Състезанията през 2017 година се провеждат по нова система – Швейцарска в 7
кръга при мъжете, а при жените – кръгова.
При мъжете участват 14 отбора, а при жените – 5.
Съставът на отборите при мъжете е по 4 състезатели и 3 резерви, а при жените – по 3
състезателки и 2 резерви.
В първия кръг при мъжете 6 двубои завършиха с отборен победител, а две – наравно.
Шампионът от 2016 година ШК „ЧесБомб“ – Пловдив стартира с „чиста“ победа, с 4:0,
срещу ШК „Тунджа 2009“ – Ямбол.
Първият кръг при жените завърши без изненади. Победи постигнаха шахматистките
на ШК „Локомотив“ – Пловдив срещу „Дебют“ – Оряхово с 3:0 и „Локомотив 2000“ –
Пловдив срещу „ЦСКА“ – София с 2,5:0,5. Състезателките на ШК „ЧесБомб“ – Пловдив
имаха почивен ден.
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr284532.aspx?lan=24&art=0&turdet=YES&wi=821

Европейско индивидуално първенство за мъже
30 май – 10 юни 2017 г., Беларус
ГМ Иван Чепаринов постигна поредна победа на Европейското индивидуално
първенство за мъже по класически шахмат.
В 8 кръг българинът се наложи над ГМ Иван Иванишевич (Сърбия).
ГМ Иван Чепаринов заема второ място с 6,5 т. Със същите точки е и ГМ Антон
Демченко (Русия).
На първа позиция със 7 т. е ГМ Давид Хоуел (Англия).
Следва група от 15 шахматисти с по 6 т.
В 9ти кръг ГМ Иван Чепаринов играе с белите фигури срещу Максим Матлаков
(Русия).
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=8&fed=RUS&flag=30&wi=821

Държавни индивидуални първенства за момчета и момичета до 8 и до 10
години

4 – 11 юни 2017 г., Плевен
В хотел „Балкан“ град Плевен продължават шахматните надпревари на Държавните
индивидуални първенства за момчета и момичета до 8 и до 10 години за 2017 г.
При момчета до 10 години участниците са 47 и играят в 9 кръга по Швейцарска
система.
След 6 кръг начело с 5,5 точки е Васил Кондов („Бургас 64“, Бургас). Следват 3ма
състезатели с по 5 т. – Лъчезар Ралчев („Елит“, София), Константин Георгиев („Юри
Бендерев 2012“, Перник) и Никола Канов („Елит“, София).
При момчетата до 8 години състезателите са 31 и играят в 9 кръга по Швейцарска
система.
При малките шахматисти начело на турнирната таблица след 6 кръг са 4 състезатели
с по 5 точки – Мартин Димитров („Веселин Топалов 2006“, Варна), Владимир Кононенко
(„Локомотив“, София), Димитър Хр. Димитров („Пловдив“, Пловдив) и Иван Т. Иванов
(„Бургас 64“, Бургас).
Състезателките при момичетата до 10 години са 24 и граят в 7 кръга по
Швейцарска система.
С 5 точки от 5 възможни лидер е Диляна Иванова („Пристис“, Русе).
Следват три момичета с по 4 точки – Петя Караиванова („Асеновец 2006“,
Асеновград), Калина Илиева („Плевен ХХІ“, Плевен) и Ангелика Николова („Рицар“,
София.
Момичетата до 8 години са 17, играят в 7 кръга по Швейцарска система.
С 5 точки от 5 възможни е Стефани Бижева („Етър“, Велико Търново).
С по 4 точки следват Елица Божилова („Асеневци“, Велико Търново) и Фабияна
Костадинова („Траяна 2011“, Стара Загора).
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.
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 състезанията в Ускорения шахмат.
Организатори са Община Плевен, хотел „Балкан“, СКШ „Спартак Плевен ХХІ“ –
Плевен и Българска федерация по шахмат.
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

Предстоящо:

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

