Шахматни новини 8 май 2017 г.
Верига открити турнири по блиц шахмат ChessBomb Tour 2017
ШАХМАТЕН ГРАН ПРИ ПО БЛИЦ НА ОТКРИТО България 2017
6 май 2017 г., София
Великолепно шахматно събитие
се състоя на 6ти май 2017 г. в градинката
пред Народния театър в центъра на
град София – първият от 4те фестивала
на „ЧесБомб Тур“ 2017.
Иновативната инициатива на
шахматния портал Chessbomb.com и ШК
„ЧесБомб“ – Пловдив е верига открити
турнири по Блиц, които да се проведат
на открито в централните градини на София, Пловдив, Варна и Бургас.
На Гергьовден, в Деня на храбростта и Българската армия след официалния парад
последва грандиозно шахматно шоу.
143 шахматисти и участваха в трите турнира от шахматния фестивал, а още толкова
или повече родители, треньори, придружители и любители на шахматната игра
наблюдаваха и се вълнуваха:
Турнир А1 – „гросмайсторски“, за шахматисти с шахматен рейтинг по-голям от 2100;
Турнир Б1 – „любителски“, за шахматисти с шахматен рейтинг по-малък от 2200;
Турнир В1 – за шахматисти до 16 години.
Освен от организаторите, приветствие към шахматистите поднесе най-младата
депутатка Теодора Халачева. Приятни емоции донесе присъствието на шахматната прима
ГМ Антоанета Стефанова. Тя не отказа снимка на никой и донесе незабравима радост на
много деца и шахматни любители.
Трите красиви купи, изработени от фирма „Арт лайн“ ЕООД - Пловдив и
международния майстор Васил Пантев станаха притежание на ММ Радослав Димитров, на
ММ Мартин Петров и на Матей Петков.
Шахматната надпревара се проведе в 9 кръга по Швейцарска система с контрола за
игра по 5 минути на състезател, с добавени по 3 секунди на ход.
Наградният фонд беше внушителен за състезание от такъв формат – 6000 лв.
Освен това състезателите получаваха постоянно минерална вода и шахматни
лакомства, осигурени от спонсори на мероприятието. По време на почивката на томбола
бяха раздадени подаръчни козметични комплекти.
Професионален артист и ММ Радослав Атанасов постоянно коментираха
случващото се и забавляваха присъстващите.
Времето беше благосклонно и дъждът пощади шахматистите и организаторите,
въпреки „смрачаването“ на определени моменти.
Любовта към шахматната игра и доброжелателството бяха доминиращи по време на
цялата проява.
Шахматисти и съдии получиха подкрепа от присъединилите от паралелно
провеждащия се шахматен турнир по стандартен шахмат – Шахматен фестивал на
генерациите Купа „Средец“.
• В „гросмайсторския“ турнир А1 участваха 22 шахматисти.
Партиите на водещите гросмайстори предизвикаха най-голям интерес. За улеснение
на наблюдаващите, двубоите на първите дъски бяха прожектирани на монтираните екрани.
Първите две места се заеха от състезателите, завършили с по 7,5 точки. Поради
победата в личната среща ММ Радослав Димитров спечели турнирната победа и купата.
На второ място се класира ГМ Кирил Димитров. Трети е ГМ Александър Делчев с
6,5 т.

Първа специална награда за сеньор спечели ГМ Петър Великов с 4,5 т.
Първа награда за състезател до 20 години спечели Владимир Сергеев Петров с 4,5 т.
• В турнир Б1 – за шахматисти с Блиц рейтинг до 2200 участваха 72
шахматисти.
В най-многобройната група първите две места също се окупираха от състезателите
завършили с по 7,5 т.
Победител по втория допълнителен показател стана ММ Мартин Петров.
Втори е Росен Илчов.
Трети и четвърти с по 7 точки станаха съответно Горан Кръстев и Цецко Тодоров.
Поради четвъртото място на Цецко Тодоров, специалната награда за първи място
„сеньор“ спечели Емил Иванов. Приз получи „доайенът“ в градинката – 82 годишния Лазар
Цветков.
При жените първа награда с 6 т. спечели Габриела Антова. Втора е Виктория
Букхтеева с 5,5 т.
Първа награда за шахматисти с рейтинг по-малък от 1800 спечели Николай Чолаков.
Втора бе за Калоян Тодоров.
• В турнир В1 – за деца под 16 години състезателите бяха 49.
В най-емоционалната група на децата до 16 години убедителен победител с 8 точки е
Матей Петков. Той си тръгна с наградата – лаптоп.
Второ място и смартфон със 7 т. спечели Стоян Орл. Стоянов (14 г.).
Трето място с 6,5 т. и най-добър турнирен показател от 5-те шахматисти със същия
точков актив спечели Виктория Радева.
Най-добре представила се шахматистка до 14 години бе Елиф Мехмед с 6 т.
Лъчезар Колев е първи в групата до 12 години.
В групата до 10 години победител е Светлен Иванов с 5,5 т.
Всички състезатели, които завършиха с 5,5 или повече точки получиха предметни
награди.
Веригата турнири по блиц шахмат ChessBomb Tour 2017 се осъществява от
шахматния портал Chessbomb.com и ШК „ЧесБомб“ – Пловдив, с подкрепата на спонсори и
общините: София, Пловдив, Варна и Бургас.
Останалите прояви са предвидени за:
Пловдив 3 юни 2017 г.
Варна 1 юли 2017 г.
Бургас –
5 август 2017 г.
Финален турнир: на 9 и 10.09.2017 г. в гр. Пловдив.
Във финалния турнир право на участие получават 20-те шахматисти, класирали се:
● на първите три места в турнирите от А1 до А4 – 12 финалисти;
● на първо място в турнирите от Б1 до Б4 – 4 финалисти;
● на първо място в турнирите от В1 до В4 – 4 финалисти.
Във финалния турнир ще участват още 10 участника, поканени от организаторите.
Това ще са десет от най-добрите играчи в световния шахматен елит. Те ще се срещнат с
участниците във финалния турнир. Всички 30 участници от финалния турнир ще бъдат
наградени.
Повече подробности:
A1 - http://www.chess-results.com/tnr279752.aspx?lan=24&art=1&rd=9&wi=821&turdet=YES
Б1 - http://chess-results.com/tnr279803.aspx?lan=24&art=1&wi=821
В1 - До 16 години –
http://chess-results.com/tnr277443.aspx?lan=24&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=984

Шахматен Фестивал на генерациите Купа "СРЕДЕЦ"
От 6ти до 8ми май 2017 в НСА „Васил Левски“ в гр. София се проведе силен турнир
по шахмат. Събитието беше замислено като фестивал на генерациите, тъй като в него
известни шахматни педагози и гросмайстори премериха сили с млади таланти. След
оспорвана борба Купа „СРЕДЕЦ“ спечели IM Мартин Петров - вероятно следващият
български гросмайстор. Той завърши с равни точки с FM Вячеслав Тиличеев от Русия, но с
по-добри допълнителни показатели. Стана известно, че Вячеслав Тиличеев ще
кандидатства за българско гражданство и по този начин ще разполагаме с още едно силно
попълнение за националния ни отбор.
В отделните категории победители станаха: в групата с FIDE ELO над 2000 –
Стефан Райков (ШК „Асеневци“, Велико Търново), в групата с FIDE ELO между 1751 и
2000 – Кирил Цонев (ШК „Асеневци“, Павликени), в групата с FIDE ELO между 1501 и
1750 – Надя Тончева (ШК „Левски“, София) и в групата с FIDE ELOпод 1501 – Кристиян
Найденов (СКШ „Локомотив“, София).
Организатори на шахматната проява бяха ШК „Левски“ - София и НСА „Васил
Левски“.Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за
развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в
подкрепа на инициативата «София - Европейска столица на спорта през 2018 г.».
ЧЕТВЪРТИ ОТКРИТ ТУРНИР ПО ШАХМАТ ПАНАГЮРИЩЕ
06-07.05.2017 г., Панагюрище

В зала „Арена Асарел“ – Панагюрище на 6 и 7 май 2017 година се проведе
Четвъртият открит турнир по стандартен шахмат Панагюрище 2017, за състезатели с
рейтинг по- малък от 2200.
Организатори на проявата бяха ШС „Асарел – Медет“ и ШК „Оборище“Панагюрище, със съдействието на Община Панагюрище, Асоциация на спортните клубове,
БФ Шахмат.
Турнирът се проведе в 6 кръга по Швейцарска система с контрола на игра по 60
минути за завършване на партията с 30 секунди добавено време на ход, считано от първия.
В шахматното събитие участваха 55 шахматисти.
Конкуренцията беше изключително оспорвана. Трима състезатели завършиха на
първите три места с равен брой точки – по 6.
Вторият допълнителен турнирен показател подреди състезателите в първата тройка.
Победител и носител на купата стана Борис Иванов.
Втора е Нона Мирчева, а трети – Мирослав Митев.
Специални награди спечелиха:
• Чуждестранен играч – Нектариус Папанастасиус – с 4 т.;
• Жени I място – Мария Петрова с 4 т. (14 г.);
• Местен състезател – Николай Немигенчев с 4 т.;
•
Сеньори над 60 години – Емил Тодоров с 4,5 т.;
• Момчета до 14 години – Мартин Малинов с 4 т.;
• Момичета до 14 години – Пея Карова с 2,5 т.;
•
Деца до 10 години – Лъчезар Ралчев с 3,5 т.;
• Неградирани – Иван Смилянов с 3,5 т.
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr276518.aspx?lan=24&art=1&rd=6&flag=30&wi=821

VI МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ШАХМАТЕН ТУРНИР „СЛЪНЦАТА НА ТРЯВНА“
От 7 до 8 май 2017 г., Трявна
На 7 и 8 май 2017 година в хотел „Сезони“ в град Трявна се проведе VІ тия
Международен детски шахматен турнир „Слънцата на Трявна“.
Право на участие имаха деца, родени на и след 2003 година и с рейтинг по-малък от
2200.
Децата се състезават в групи за момчета и момичета до 8, до 10, до 12 и до 14
години.
Състезателите играха в 6 кръга по Швейцарска система с контролата за игра по 60
минути на състезател, с добавени по 30 секунди на ход.
Организатори на шахматната проява бяха ШК "Трявна-2001", със съорганизатори ШК "Етър", Велико Търново и ШК „Орловец 1997", Габрово.
Победител с пълен точков актив – 6 точки от 6 възможни е Явор Николов. Той е
състезател до 12 години.
Втори с 5 т. и първи до 14 години е Калоян Стоянов.
Трети в генералното класиране и втори до 12 години с 4,5 точки е Стилиан Ангелов.
Победител до 10 години и 4ти в таблицата с 4,5 т. е Николай Желев. В същата
категория, със същия точков актив втори е 5тият Никола Канов.
Владимир Кононенко е първи до 8 години с 4,5 т. и 9то място.

Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr275733.aspx?lan=24&art=1&rd=6&wi=821

