Шахматни новини 8 април 2017 г.

Европейско индивидуално първенство за жени
10-23 април, Латвия
ГМ Антоанета Стефанова е 5-та в стартовия списък на Европейското индивидуално
първенство за жени в Рига.
Официалната церемония ще се състои на 10 април в 19 часа в конферентната зала
на 4-ри звездния хотел Радиссон Блу Латвия§ Спа Хотел в латвийската столица Рига.
Европейското индивидуално първенство за жени по стандартен (класически)
шахмат за жени ще се проведе от 10 до 23 април 2017 г.
146 състезателки от 33 държави ще се състезават в 11 кръга по Швейцарска
система.
Контролата за игра е 90 минути за 40 хода и 30 минути до края на партията, с
добавени по 30 секунди на ход, считано от първия.
Игровите дни са от 11 до 17 април и от 19 до 22 април 2017 г. На 18 април
състезателките ще имат почивен ден.
Стартовия списък се оглавява от Анна Музичук (2587), Мария Музичук (2546) –
двете от Украйна, Катерина Лахно (Русия, 2543), Нана Дзахнидце (Грузия, 2528) и
Антоанета Стефанова (2527).
Поради „политическата“ интрига между бившия президент на Европейския
шахматен г-н Силвио Данаилов и настоящото ръководство на организацията, санкциите
срещу Българската федерация по шахмат и съдебните дела, които се водят, ГМ Антоанета
Стефанова ще се състезава под флага на Европейския шахматен съюз (ECX).

Повече подробности:
http://www.ewcc2017.eu
http://chessresults.com/tnr269716.aspx?lan=1&art=9&fed=ECX&flag=30&wi=620&css=5&snr=5
Държавни индивидуални първенства за момчета и момичета, юноши и девойки
до 12, 14, 16, 18 и 20 години
от 10-ри до 17-ти април 2017 г., Пловдив
От 10 април до 17 април 2017 г. в залите „Париж“ и „Москва“ на Гранд хотел
Пловдив в град Пловдив ще се проведат индивидуалните шампионати за шахматисти в
групите до 12, 14, 16, 18 и 20 години.
Програмата включва състезания по трите вида шахмат:
• Стандартен (класически) шахмат – от 10 април до 15 април 2017 г.;
• Ускорен шахмат – 15 и 16 април 2017 г.
• Блиц – 17 април 2017 г.
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr273326.aspx?lan=24
http://chessbg.com/calendar_files/info/info_dip_c_1214161820_2017.pdf

Карпош Опен 2017
1-ви до 8-ми април 2017 г., Македония

ГМ Кирил Георгиев е начело във временното класиране със 7 тчоки преди
последния, 9ти кръг на големия и традиционен априлски македонски турнир „Карпош
Опен 2017“.
Българският гросмайстор ще защитава титлата си от 2016 година в последния кръг
срещу руския гросмайстор Владислав Артемиев.
В турнира играят 15 български шахматисти.

Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr262659.aspx?lan=24&art=2&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=984

