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СЕДМИЦА НА ШАХМАТА В ПЛОВДИВ
3-9 юли 2017 г., ПЛОВДИВ
Стоян Орлинов Стоянов е победител в Турнир А от седмицата на шахмата в Пловдив.
В парк хотел „Санкт Петербург“ град Пловдив завърши Турнир А по стандартен шахмат за шахматисти с международно ЕЛО < 2200.
След драматичен обрат и мат в центъра на шахматното табло в
последната партия Стоян Орл. Стоянов завоюва победата в партията си
срещу Иван Кочиев и с резултат 6 точки от 7 възможни спечели първото
място в състезанието.
Второ – четвърто място разделиха състезателите постигнали по 5,5
т., съответно съгласно втория допълнителен показател – Виктор Боев,
Иван Караджов и Любомир Иванов.
След тях трима шахматисти финишираха с по 5 точки. Специалната награда за найдобре представил се шахматист до 35 години спечели Петър Христов, който е на 5то позиция
в крайната турнирната табела.
Другите специални награди са както следва:
• За сеньор (60+) – Анджело Тимев – 4 т., 12 място;
• За жена – Цвета Василава – 3 т., 23то място;
• За най-малък участник – Яна Матеева - 2 т., 33то място;
• За момчетата до 8 год. – Исая Терзийски - 3 т., 28мо
място;
• За момичетата до 8 год. – Ива Фезова – 2 т., 35то място;
• За момчетата до 10 год. – Георги Седмаков – 3 т., 25то място;
• За момичетата до 10 год. – Габриела Зънгарова – 2 т., 34то място;
• За момчетата до 12 год. – Атанас Кулев – 4 т., 14то място;
• За момичетата до 14 год. – Пея Карова – 3 т., 22ро място;
• За момчетата до 16 год. – Иван Кочиев – 4,5 т., 9то място.
На награждаването на победителите присъства и ГМ Иван Чепаринов.
Купите за награди са дизайн и изработка на „Артлайн” – Пловдив и ММ Веселин
Пантев.
След закриването 20 шахматисти имаха уникална възможност да участват в сеанс на
едновременна игра на 20 дъски с шахматната прима Антоанета Стефанова. Преди първия си
шахматен ход изключителната българка даде автограф на участниците на специално
подготвени от организаторите картички с нейни фотографии и значими успехи.
Във втората половина за сеанса за повече динамика и интерес се включи и ГМ Иван
Чепаринов. Двамата именити български гросмайстори се редуваха в ходовете едни след друг.
С ремита срещу именитите се поздравиха Калоян Тодоров, Виктор Боев и Елиф
Мехмед.
Първите 6 партии от сеанса с ГМ Антоанета Стефанова, както и от всеки игрови кръг
се предаваха на живо както на големия екран в залата, така и на живо от шахматен портал
ChessBomb.com.
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. Закриването е в неделя от 12:30 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=7&fed=BUL&wi=821
https://www.chessbomb.com/arena/2017-chess-week-plovdiv-a
https://www.chessbomb.com/arena/2017-world-champion-grandmaster-antoaneta-stefanovasimultaneous-exhibition
Международен турнир „Парачин 2017”
07-14 юли 2017 г., Сърбия
От 7 до 14 юли 2017 г. в хотел „Парачин” в Парачин – Сърбия се провежда 10
международен шахматен фестивал „Сръбско лято”, част от който е международния турнир
„Парачин 2017”.
В турнир „А” 132 шахматисти от 18 държави. В турнир В участниците са 149 от 15
държави.
За редица български шахматни таланти това е важна част от подготовката им за
предстоящите световни и индивидуални първенства за деца и младежи.
ММ Мартин Петров, ГМ Владимир Петров, Лъчезар Йорданов, ММ Димитър
Мархолев, Гергана Пейчева, Валентин Митев, Стефан Райков, Мартин Вассилиев и
Белослава Кръстева са участници в турнир А.
Български представители в турнир Б са: Грийн Мория, Надя Тончева, Кристина
Йорданова, Стилиан Ангелов и Кристиан Ангелов.

Повече подробности:
http://www.chess-results.com/tnr276788.aspx?lan=24

