Шахматни новини 09 октомври 2017 г.
Осми открит международен турнир ШАБЛА - 2017
5-8 октомври 2017 г., ТЮЛЕНОВО
От 5 до 8 октомври 2017 г. в хотел „Тюленово“ в с. Тюленово, Община Шабла се
проведе Осмият открит международен турнир Шабла 2017, за състезатели с
международен рейтинг по класически (стандартен) шах до 2200.
Организатори на шахматната проява са СКШ „Хармония” Шабла, Община
Шабла, Българска федерация шахмат, под патронажа на г-н Мариян Жечев – кмет на
Община Шабла.
Турнирът се проведе в 9 кръга по Швейцарска система, с контрола за игра по 60
минути на състезател с добавени по 30 секунди на ход.
Купата на победителя завоюва Деян Димитров със 7 точки.
Със същия точков актив, но по-лош втори допълнителен показател, е и втория – Стоян
Орлинов Стоянов.
Трети с 6,5 т. е ММ Димитър Мархолев.
Цвета Галунова е най-добре представила се жена с 6,5 т. и 4то място.
От състезателите над 60 години най-високо класирал се е Михаил Чуклев с 6,5 т.
и 5то място.
От момчетата до 12 години Ефим Кан с 6 т. и 8мо място е най-високо в
турнирната табела.
Иво Владимиров е първи от състезателите с рейтинг до 2000 с 6 т. и 6то място.
В 8ми международен турнир Шабла 2017 участваха 44 шахматисти.
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr303209.aspx?lan=24&wi=821&turdet=YES
IІ Шахматен турнир „Нова Загора“
8 октомври 2017, Нова Загора
На 8 октомври 2017 г. във фоайето на НЧ „Д. П. Сивков 1870“ в град Нова
Загора се проведе ІІ шахматен турнир „Нова Загора“ 2017.
Организатори бяха Община Нова Загора и шахматна школа „Загорец“.
Право на участие имаха всички български и чуждестранни шахматисти с
индивидуален рейтинг не по – висок от 2300.
Турнирът се проведе по Швейцарската система в 7 кръга. Контрола за игра бе по
15 минути на състезател за завършване на партията с добавени по 5 секунди на ход.
Във ІІ-рия шахматен турнир „Нова Загора“ участваха 104 шахматисти.
Четирима състезатели завършиха с актив от по 6 точки.
Победител с най-добър допълнителен показател е Цветомир Ангелов от Бургас.
Втори е Минко Шишков (Каиса, Варна), трети – Любомир Мишев (МарицаИзток, Раднево), четвърти – Йордан Янев (Бургас 64, Бургас).
Николай Желев (Бургас 64, Бургас) е най-добре представил младеж, първи при
момчетата до 10 години, с 5 т. и 12то място.
Румен Костадинов е първи от сеньорите над 60 години с 5 т. и 14то място.
Есат Рамаданов е първи при момчетата до 12 години с 4,5 т. и 19то място.
До 14 години най-добре класирал се е Ивайло Кирилов (Пловдив, Пловдив) с 4 т.
и 29то място.
Радост Радкова (Асеневци, Велико Търново) е най-добре представило се момиче
(до 14 години) с 3,5 т. и 59то място.
Повече подробности:
http://chessresults.com/tnr301902.aspx?lan=24&art=1&rd=7&turdet=YES&flag=30&wi=821

