Шахматни новини 7 август 2017 г.
Четвърти фестивал от веригата открити турнири по блиц шахмат
Чес Бомб Тур 2017
5 август 2017 г., Бургас

На 5 август 2017 година в сенчестите алеи на морската градина в Бургас, близо до
център „Флора“ се проведе атрактивно шахматно събитие - четвърти фестивал от веригата
открити турнири по Блиц.
След София и Пловдив шахматното шоу на открито се проведе и
в Бургас.
Организатори на шахматната верига Блиц турнири – ЧесБомб
Тур са шахматният портал Chessbomb.com и ШК ЧесБомб – Пловдив,
подкрепата на общините: София, Пловдив, Бургас и Видин.
В Бургаската морска градина любителите на древната игра се
състезаваха в 2 групи – АБ4 – за всички желаещи, В4 – за деца до 16 години.
Победители в Бургас са ГМ Васил Спасов и Роман Гаврилин! Те станаха носители
на красивите купи, дизайн и изработка от „АртЛайн“ и ММ Веселин Пантев.
Шахматистите играха в 9 кръга по Швейцарска система, с контрола за игра – по 5
минути за партията с добавени по 30 секунди на ход.
В „АБ4“ турнир участваха 53 шахматисти от 6 държави.
Със 7,5 точки от 9 възможни ГМ Васил Спасов еднолично спечели етапа от веригата
ЧесБомб Тур 2017.
Следват 3 шахматисти с по 7 точки.
Допълнителният показател ги подреди в следния ред – Вячислав Тиличеев, Николай
Ставрев и ГМ Красимир Русев.
Победител на шахматистите с ЕЛО под 2200 е ММ Мартин Петров с 6 т. и 7мо място
в генералното класиране.
Най-добре представила се жена е ММж Елица Раева с 6 т. и 10то място, но поради
награда от генералното класиране специалния приз за жени получи Виктория Бухтеева с 4,5
т. и 32ро място.
Най-добре представил се състезател над 60 години е бургазлията Ангел Ангелов с 5 т.
и 20то място.
Във „В“ турнир участваха 32 деца от България и Русия.
Едноличен победител със 7,5 точки от 9 възможни и носител
на купата и първата награда - таблет стана Роман Гаврилин.
Шампионът беше победен в последния кръг от Антон Петров
и с това българският шахматист завоюва второто място и наградата
– смартфон със 7 точки.
Третата награда – камера спечели Станислав Ботев с 6,5 т.
Освен победителите медали и предметни награди получиха победителите в отделни
категории:
До 14 години:
1 място – Ивайло Генов
6,5 точки
4 място
2 място – Кристиан Димитров
5 точки
7 място
3 място – Магдалена Миронова
5 точки
9 място
До 12 години:
1 място – Явор Николов
2 място – Никола Димов
3 място – Александър Евров

5,5 точки
5,5 точки
5 точки

5 място
6 място
13 място

До 10 години:
1 място – Николай Желев
2 място – Кристиян Алексиев
3 място – Христо Младенов

5 точки
5 точки
4,5 точки

8 място
11 място
17 място

До 8 години:
1 място – Иван Т. Иванов
2 място – Радмил Георгиев
3 място – Александър Федосов

4,5 точки
3,5 точки
3 точки

15 място
21 място
22 място

Всички участвали в шахматния турнир деца, които не получиха призове, си избраха
утешителни предметни награди.
Първите 12 партии на АБ турнир се предаваха он-лайн на шахматния портал
Chessbomb.com.
През цялото време най-интересната партия от кръга бе прожектирана на живо на
голям екран. На него и ГМ Александър Делчев коментираше между партиите найинтересното от кръга.
Повече подробности:
http://chessresults.com/tnr294113.aspx?lan=24&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=821

Първенство на Европейския съюз за младежи
2 – 10 август 2017 г., Мурек – Австрия
В Културния център на град Мурек, Австрия се изиграха партиите от 5 кръг на
първото първенство на Европейския съюз за младежи.
Българите Диляна Иванова и Мартин Димитров са с пълен точков актив – от по 5
точки в своите групи, съответно момичета до 10 години и момчета до 8 години.
Момчил Петков при момчетата до 12 години е с 3,5 точки и е на 3та временна
позиция.
Шампионатът се провежда от 2 до 10 август 2017 г..
България е представена от 9 шахматисти.
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr292046.aspx?lan=24&art=25&fedb=BUL&wi=821&turdet=YES

