Шахматни новини 12 април 2017 г.

Европейско индивидуално първенство за жени
10-23 април 2017, Латвия
В хотел Радиссон Блу Латвия§ Спа Хотел в Рига, Латвия се изиграха първите два
кръга от Европейското индивидуално първенство за жени по стандартен шахмат.
И двете български представителки са с по 1,5 точки от две.
ГМ Антоанета Стефанова спечели първата си партия с ММ ж Саломея Заксайте от
Литва, а във втората партия защити позицията си с черните фигури и завърши наравно
срещу ГМж Тачия Гара.
В третата партия шахматната ни прима играе срещу другата унгарка – ММ Анита
Гара.
Младата ни българска шахматистка Габриела Антова стартира с реми срещу
рускинята Наруна Чан. Във втория кръг Антова спечели двубой си срещу гръцката
гросмайсторка Мария Куватцу.
В трети кръг Габриела Антова има за противничка ГМж Йоланта Завадза (Полша).
Европейското индивидуално първенство за жени по стандартен (класически)
шахмат за жени се провежда от 10 до 23 април 2017 г. в Рига, Латвия.
Повече подробности:
http://www.ewcc2017.eu
http://chessresults.com/tnr269716.aspx?lan=1&art=2&rd=3&fed=ECX&flag=30&wi=620&css=5

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 де ицигра
третия игрови ден от 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 по стандартен шахмат се провеждат от 10 април до 15 април 2017 г.
След 5ти кръг за групите на момчетата до 12 и до 14 години, момичетата до 12
години както и за девойките до 18 години, 4ти за юношите до 16 и до 18 години, и
момичетата до 14 години и 3ти за девойките до 16, и до 20 години турнирите имат своите
еднолични лидери във временното класиране.
• При момчетата до 12 години начело в турнирната таблица с 5 точки от 5 възможни
е състезателят на ШК „Бургас 64“, Бургас – Явор Николов;
• При момчета до 14 години с 5 точки от 5 възможни начело е Валентин Митев (ШК
„Шах ХХІ“, София.
• При юноши до 16 години с 4 точки от 4 възможни водач във временната турнирна
таблица е Давид Цветанов (СКШ „Плевен ХХІ“, Плевен).
• При юноши до 18 години Тодор Георгиев (ШК „ЧесБомб“, Пловдив) е начело с 3,5
т. от 4 възможни;
• При юноши до 20 години ММ Мартин Петров е начело с 4 точки от 4 възможни.
 При момичетата до 12 години начело с 5 точки от 5 възможни е Таня Тончева
(ШК „Левски“ – София).

 С 4 точки от 4 възможни при момичета до 14 години е Нургюл Салимова (ШК
„Бургас 64“, Бургас).
 При девойките до 16 години Виктория Радева е лидер с 3 точки от 3 възможни.
 При девойките до 18 години начело на временната турнирна табела е Нона
Мирчева (ШК „Шумен 2005“, Шумен).
 Симонета Иванова при девойки до 20 години е с 2 точки от 2 възможни в
шахматната надпревара между трите конкурентки.
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.
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr273326.aspx?lan=24&art=1&turdet=YES&wi=821

Предстоящо:
81-во Държавно индивидуално първенство за мъже по стандартен шахмат
21 до 30 април 2017 г., Монтана.
Финалът на 81-во Държавно индивидуално първенство за мъже ще се проведе от 21
до 30 април 2017 г. в Младежкия дом на Монтана.
През 2017 година финалното първенства за мъже се провежда за пръв път по нова
схема - по система на елиминиране (нокаут) в 5 кръга.
Повече подробности:
http://chessbg.com/calendar_files/info/info_dip_men_2017.pdf

