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Държавно индивидуално първенство за сеньори и сеньорити
8-11 май 2017 г., София
83-годишния ММ Петър Орев е държавен шампион за ветерани!
В град София от 8 до 11 май 2017 г. се проведе Държавното
индивидуално първенство за сеньори и сеньорити.
Право за участие в шампионата за сеньори имаха състезатели,
родени преди 31.12.1957 г., картотекирани в БФ Шахмат. При дамите
възможност за участие имаха шахматистките, родени преди 31.12.1967
г., картотекирани в БФ Шахмат.
Организатори на проявата са Българска федерация по шахмат и БФ Мастърс.
При мъжете участниците бяха 28. Те играха в 7 кръга по Швейцарска система, със
стандартната контрола за игра - по 60 минути на състезател и добавени по 30 секунди на
ход.
Шампион с 6 точки от 7 възможни стана 83-годишния ММ Петър Орев. В активната
си възраст Петър Орев е дългогодишен шахматен организатор и треньор в ЦСКА – София,
а сега е член на „Хан Аспарух" – София.
Второ и трето място с по 5,5 т. разделиха Георги Попов („Капабланка 97“, Дупница)
и Яне Гелемеров („Юри Бендерев 1912“, Перник).
При дамите участието беше изключително камерно. За медалите спориха 4
състезателки.
Класирането е както следва:
1. Петранка Драганова – 2,5 т. от 3;
2. Диана Дякова – 2 т.
3. Магдалена Сапарева – 1,5 т.
4. Йорданка Такева – 0 т.
Повече подробности:
Мъже - http://chessresults.com/tnr280175.aspx?lan=24&art=1&rd=7&flag=30&wi=821&turdet=YES
Жени - http://chess-results.com/tnr280196.aspx?lan=24&art=4&flag=30&wi=821
Предстоящо:

Ежегоден шахматен турнир
на Ротаракт клуб „София - Тангра"
13 май 2017 г., София
На 13 май за 7-ма поредна година Rotaract club Sofia-Tangra организира
благотворителен шахматен турнир.
Участниците в турнира ще премерят сили чрез директни елиминации. За първенците
организаторите са предвидили грамоти и купи, както и една специална награда - изненада, а
за всички останали - емоцията от играта и удовлетворението от дарението.
Каузата, под която ще протече турнирът е подпомагането на здравето на наймалките членове на българското общество - бебетата. Със събраните средства Ротаракт
клуб "София-Тангра" ще закупи пулсоксиметри (Pulse oximeters) за МБАЛ заведенията в

цялата страна!
Записването е между 10:00 и 10:50 часа, а същинската част на турнира започва точно
в 11:00 часа.
Входът за всички участници е 10 лв, а за всички зрители безплатно!
Турнирът се осъществява със съдействието на ШК „ЦСКА“ - София, Българска
федерация по шахмат и ФотоСинтезис - София.
Повече подробности:
https://www.facebook.com/events/455393908138063/

