Шахматни новини 10 април 2017 г.
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
В залите „Париж“ и „Москва“ на Гранд хотел Пловдив в град Пловдив стартираха
Държавните индивидуални първенства за момчета и момичета, юноши и девойки до 12, до
14, до 16, до 18 и до 20 години за 2017 година в стандартния шахмат.
Шампионатите ще се проведат от 10 април до 17 април 2017 г.
Програмата на първенствата 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.
Организатори са Българска федерация по шахмат и Шахматен клуб „Локомотив“ –
Пловдив, със съдействието на Гранд хотел Пловдив.
Директорът на турнира и президент на СКШ „Локомотив“ – Пловдив г-н
Харалампи Ванев поздрави участниците и даде старт на състезанията. На откриването
присъства и изпълнителният директор на Българска федерация по шахмат г-н Николай
Велчев.
223 състезатели ще демонстрират шахматните си познания в 10-те групи.
Шампионите и вице - шампионите ще получат визи за Световните и европейските
индивидуални първенства в съответната група.
Контролата за игра в стандартния шахмат е по 90 минути на състезател до края на
партията с добавени по 30 секунди на ход, считано от първия.
В 9 кръга по Швейцарска система играят момчетата до 12 и до 14 години,
момичетата до 12 години.
Юношите до 16 и до 18 години, както и момичетата до 14 играят в 7 кръга по
Швейцарска система.
Девойките до 16 години играят в 6 кръга по Швейцарска система.
Девойките до 18 години играят в 9 кръга по Бергер системата, а юношите до 20
години - в 7 кръга всеки срещу всеки.
Участничките до 20 години ще играят по две партии всяка срещу всяка.

•
•
•
•
•

Състезателите в отделните групи са както следва:
момчетата до 12 години 71 шахматисти;
момчета до 14 години –
37 шахматисти;
юноши до 16 години –
17 шахматисти;
юноши до 18 години –
13 шахматисти;
юноши до 20 години –
8 шахматисти;






момичетата до 12 години –
момичета до 14 години –
девойки до 16 години –
девойки до 18 години –
девойки до 20 години –

32 шахматистки;
13 шахматистки;
12 шахматистки;
9 шахматистки;
3 шахматистки;

Водачи в стартовите листи на турнирните таблици по отделните групи са:
• момчетата до 12 години – Момчил Петков;
• момчета до 14 години – Цветан Стоянов;
• юноши до 16 години – Лъчезар Йорданов;

• юноши до 18 години – Тодор Георгиев;
• юноши до 20 години – ММ Мартин Петров;






момичетата до 12 години – Патрицие Найманова;
момичета до 14 години – Нургюл Салимова;
девойки до 16 години – Виктория Радева;
девойки до 18 години – Доника Шивачева;
девойки до 20 години – Симонета Иванова;

Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr273326.aspx?lan=24&art=1&turdet=YES&wi=821

Европейско индивидуално първенство за жени
10-23 април, Латвия
В Рита, Латвия с официална церемония в 19 часа на 10 април 2017 година в
конферентната зала на 4-ри звездния хотел Радиссон Блу Латвия§ Спа Хотел стартира
Европейското индивидуално първенство за жени по стандартен шахмат.
146 състезателки от 33 държави са регистрираните шахматистки. Българските
шахматистки са две.
ГМ Антоанета Стефанова е 5-та в стартовия списък.
Габриела Антова е 58-ма .
Европейското индивидуално първенство за жени по стандартен (класически)
шахмат за жени ще се проведе от 10 до 23 април 2017 г.
Първият кръг стартира на 11 април от 15 часа местно време.

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

Карпош Опен 2017
1-ви до 8-ми април 2017 г., Македония
ГМ Кирил Георгиев се класира на второ място със 7,5 точки традиционен априлски
македонски турнир „Карпош Опен 2017“.
Българският гросмайстор завърши наравно в последния кръг с руския гросмайстор
Владислав Артемиев. 4 шахматисти приключиха шахматната надпревара с по 7,5 точки и
допълнителният показател определи разпределението на призовите 4 места.
Втора в класирането при жените с 5,5 т. и 44-то място е Виктория Радева.
В турнира играха 197 шахматисти от 30 държави, 15 от които българи.
Повече подробности:
http://chessresults.com/tnr262659.aspx?lan=24&art=1&rd=9&fedb=BUL&turdet=YES&flag=30&wi=984
Предстоящо:

„Сблъсък на поколенията „16 - срещу 61+”

11 април 2017 г., Пловдив
На 11 април 2017 г. от 10 – 12 часа в двора на административната сграда на район
„Централен”, град Пловдив ще се проведе второто издание на шахматния празник
„Сблъсък на поколенията „16 - срещу 61+”.
Участниците са:
„Поколението 16-” - ученици до 16 годишна възраст от общинските училища на район
„Централен” - Пловдив и от ДДЛРГ „Олга Скобелева”, град Пловдив
„Поколението 61+” – представители на пенсионерските клубове в район „Централен” –
Пловдив.
Празникът включва:
- по 2 партии шах на съперниците, определени с жребий,
- сеанс на едновременна игра на всички желаещи деца срещу международния майстор по
шахмат Ружка Генова.
- първи уроци по шах за начинаещи - на „градински шах”
- обявяване на поколението-победител и награждаване на всички участници. Специални
награди за най-младия и най-възрастния участник.

