Шахматни новини 10 ноември 2017 г.
Шампионска среща в Сейн Луис
9-14 ноември 2017 г., САЩ
В Сейнт Луис в САЩ на 9-ти ноември 2017 г. стартира уникалното шахматно
шоу „Шампионска среща 2017“ (2017 Champions Showdown) с българско участие в
лицето на ГМ Веселин Топалов.
Любимецът на много шахматисти по света, наричан с името „Топа“ загуби
първия си мини-мач от 4 партии срещу Хикаро Накамура, с резултат 2,5 на 1,5.
Първата партия завърши без победител, 2-рата беше за американеца, в 3-тата Топалов
изравни, но в 4-тата загуби отново.
В другите две срещи Фабиано Каруана завърши наравно 2:2 срещу Александър
Гришчук, а Лениер Домингес спечели срещу Уесли Со с 2,5:1,5.
Шахматистите играха с контрола по 30 минути за партията на състезател.На 10ти ноември следва вторият тур по ускорен шахмат – 6 партии по 20 минути. Другите
двубои завършиха както следва
След ускорения шахмат 3-те състезателни двойки ще играят по 12 партии с Блиц
контрола – по 5 минути.
Световният шампион Магнус Карлсен и китайският ГМ Динг Лирен ще започват
на 11 ноември от 13:00 часа на уникалното шахматно шоу от 9-14 ноември 2017 г.
Повече подробности:
https://www.uschesschamps.com/2017-champions-showdown/2017-champions-showdown
https://www.chessbomb.com/arena/-/2017-champions-showdown
ДЪРЖАВНО СТУДЕНТСКО ПЪРВЕНСТВО
1-5 НОЕМВРИ 2017 Г., СОФИЯ
В Националната спортна академия „Васил Левски“ – София завърши
Националният университетски шампионат (държавно студентско първенство или
Турнир на будителите), което се проведе от 01-ви до 05-ти ноември 2017 г. в
преподавателския стол. Организатор и директор на мероприятието е завеждащият
шахматната катедра д-р Радислав Атанасов , Национална спортна академия и
Студентски клуб Академик със спонсорството на Банка ДСК.
В академичния шампионат участваха 16 шахматисти от 5 Висши учебни
заведения.
По традиция студентският шампионат се провежда по нетрадиционна система с дирижиран жребий за първите 3 хода, които се избират на случаен принцип от
програмата Yanev Lots измежду 100 дебюта.
Допълнителните показатели бяха подредени също на случаен принцип едва след
завършване на партиите от последния кръг, чрез жребий изтеглен от участници.
Това решение беше взето на Техническата конференция чрез гласуване от
самите студенти.
Както всяка година от последните, беше пусната анкета, измерваща промяната
на нагласите към този тип турнири, известни в Испания като Neo Classical Chess.
Първият такъв турнир там е спечелен през 2014 г. от Иван Салгадо Лопез.
Интересното е, че първите двама в класирането на сегашния турнир и първите
двама в класирането на миналогодишния студентски шампионат, проведен по
традиционната система, са ЕДНИ И СЪЩИ:
1. Любомир Данов (НСА) и
2.Велизар Софранов (УНСС).
Еднакъв е и броят точки, с които двамата състезатели приключиха и двете
години участието си - съответно 6,0 т. и 5,5 т.
През настоящата година бронзовият медалист е нов - Дарио Дерешки от НСА
„Васил Левски“.

Студентска шампионка тази година е Кремена Ралева от УНСС -София.
В отборното класиране Университетски победител е УНСС - София, следван от
НСА „Васил Левски“ - Софи я и СУ „Св. Климент Охридски“ - София.
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr309981.aspx?lan=24&art=1&rd=7&wi=821
Предстоящо:
Световно първенство за юноши и девойки до 20 години
12-26 ноември 2017 г., Тарвизио – Италия
В Тарвизио в Северна Италия трима българи ще участват в Световното
първенство за юноши и девойки до 20 години.
ММ Мартин Петров ще се състезава под стартов №56 при юношите. Заявилите
участници са 152 от 61 държави.
При девойките България, под флага на FIDE, ще бъде представена от Габриела
Антова (стартов №21) и Симонета Иванова (стартов №41). Участниците са 90 от 48
държави.
Повече подробности:
http://www.fideacademy.com/wjcc2017/
http://chess-results.com/tnr306061.aspx?lan=24

