Шахматни новини 09 юли 2017 г.
СЕДМИЦА НА ШАХМАТА В ПЛОВДИВ
3-9 юли 2017 г., ПЛОВДИВ
Със закриването на турнир Б – ускорен шахмат за всички желаещи без ограничения в
ЕЛО и възраст в парк хотел „Санкт Петербург“ град Пловдив
приключи международната седмица на шахмата в Пловдив.
Победител с 5,5 т. е ММ Спас Кожухаров.
Също с 5,5 т., но по-малък трети допълнителен
показател, второ място завоюва ММ Веселин Пантев.
Любопитен факт за оспорваната конкуренция между
двамата победители е пълното равенство – и по точки и по петте
допълнителни показатели между двамата.
На трето място се класира пловдивската шахматна легенда – 81 годишният Любен
Попов (Бачката).
Трето – пето място заеха състезателите завършили с по 4,5 т.
Другите специални награди и красивите купи - дизайн и изработка на „Артлайн” –
Пловдив и ММ Веселин Пантев станаха притежание на:
• За сеньор (60+) - ММ Валентин Панбункчиян – 4,5 т., 5то място;
• За жена – Цвета Василева – 4т., 18то място;
• За момчетата до 14 год. – Иван Караджов – 3,5 т., 20то място;
• За момичетата до 14 год. – Яна Матеева - 2 т., 37мо място;
• За момчетата до 16 год. – Атанас Кулев – 4 т., 16то място;
• За момичетата до 16 год. – Елена Радулска – 2 т., 35то място;
• За момчетата до 18 год. – Калоян Тодоров – 4 т., 15то място;
• За момичетата до 18 год. – Дарина Димитрова – 3 т., 26то място.
Общият награден фонд за двата турнира беше 3000 лв.
В турнира по ускорен шахмат шахматистите играха 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.
По 6 партии от всеки кръг на двата турнира и от сеанса с ГМ Антоанета Стефанова бяха
предавани на живо на шахматния портал ChessBomb.com и на голям екран в залата за игра.
Седмицата на шахмата в Пловдив се проведе 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:
https://www.chessbomb.com/arena/2017-plovdiv-b
http://www.chess-results.com/tnr287921.aspx?lan=24&art=1&rd=6&wi=821

ХХІ Шахматен фестивал на училищните шампиони
Надежди на света
5-13 юли 2017 г., св.св. Константин и Елена
В хотел „Корал” на к.к. св.св. Константин и Елена шахматно лято във Варна
продължава изиграването на 5 кръг от ХХІ Шахматен фестивал на училищните шампиони
Надежди на света.
Шахматните прояви са за деца във възрастовите категории до 8, до 10, до 12, 14 и 16
години.
В групата до с 5 точки от 5 възможни води Глеб Касинцов от Русия.

Българин с най-челно място е Стефан Узунов -4то с 3 т.
При 10 годишните начело с 5 точки от 5 възможни и Симеон Тодев. С по 4 точки го
следват Никита Воскобойников от Русия и Мартин Димитров.
В смесената група до 12, 14 и 16 години с 5 точки от 5 възможни е Ивайло Кирилов. С
по 4 точки го следват Антон Назиров (Русия), Даниел Стоянов и Ярослав Докузов.
Фестивалът се провежда от 5 до 13 юли 2017 г. с организатори ШК „Веселин Топалов
2006” Варна, с подкрепата на Община Варна, под патронажа на г-н Иван Портних, кмет на
град Варна и мотото на Варна – европейска младежка столица 2017 г. Директор на фестивала
е г-н Борис Христов.
След приключване на шахматните дуели от стандартния шахмат ще се изиграе VІ
Международен турнир „Шах на Фишер” и Първа европейска купа на училищни/клубни
шахматни отбори.
Повече подробности:
http://www.chess-results.com/tnr290321.aspx?lan=24&art=1&rd=5&flag=30&wi=821
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”.
Широко коментирани сред домакините и социалните медии са победите на младите
ни и непрекъснато шахматно проспериращи Лючезар Йорданов и Гергана Пейчева над
сръбският гросмайстор Милош Павлович, съответно в 1вия и 2рия кръг.
В турнир „А” 132 шахматисти от 18 държави. В турнир „В” участниците са 149 от 15
държави. Общо14 са българските участници в А и Б турнири.
Повече подробности: http://www.chessresults.com/tnr276788.aspx?lan=24&art=25&fedb=BUL&turdet=YES&flag=30&wi=984

