Шахматни новини 13 март 2017 г.

VI-ти "Мемориал Богомил Андонов"
12.03.2017 г., Кюстендил
ММ Сашо Николов спечели еднолично VІ-ти „Мемориал Богомил Андонов“.
На 12 март в град Кюстендил се проведе VІ-ти „Мемориал Богомил Андонов“, в
памет на обичания, самобитен и неповторим международен майстор Богомил Андонов (18
март 1959 - 4 октомври 2010).
Организатори на проявата бяха Община Кюстендил, ШК „Богомил Андонов” –
Кюстендил и Българска федерация по шахмат, с директор на турнира – ММ Велислав
Куков.
Състезанието се проведе в 9 кръга по Швейцарска система. Контролата за игра бе
по10 минути на състезател за партията с добавени по 5 секунди за всеки изигран ход.
Участникът във всички издания на мемориала ММ Сашо Николов завоюва първото
място с резултат 7,5 точки.
Второ и трето място с по 7 точки разделиха съответно ГМ Стефан Джурич от
Сърбия и Никола Николовски от Македония.
С 6 точки и 9то място най-добре представил се юноша до 18 години ММ Владимир
Сергеев Петров. Също с 6 т. и 10то място е и първият при децата до 12 години Александър
Ташев.
Международната майсторка Стефи Бедникова – Стоянова отново е най-добре
представила се жена с 5 т. и 22ро място.
В VІ Мемориал Богомил Андонов участваха 56 шахматисти.
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr259393.aspx?lan=24&art=1&rd=9&flag=30&wi=821&turdet=YES

38ми детски турнир „Лайпциг 2017“
12 март 2017 г., Пловдив
В хотел „Лайпциг“ в град Пловдив в неделя, 12 март 2017 година се проведе 38тото
издание на детския турнир „Лайпциг“ 2017 г.
В състезанието имаха право на участие само деца до ІІІ ти клас.
Поради изключително големият интерес бяха допуснати повече от предварително
обявения брой участници. Шахматните си умения с много емоции демонстрираха 80 деца,
които се бориха в 4 отделни класации: за Детска градина, І клас, ІІ клас и за ІІІ клас.
Малчуганите играха в 7 кръга по Швейцарска система, с контрола – по 10 минути
на състезател за цялата партия.
Победител в генералното класиране със 7 точки от 7 възможни е второкласникът
Симеон Тодев (ОУ „Кочо Честеменски“ – Пловдив).
Второ – четвърто място разделиха състезателите завършили с по 6 точки актив.
Втора и победителка при момичетата от ІІ клас е Боряна Аршинкова (София).
Трети в генералното класиране и втори във ІІ клас е Крум-Петър Кисьов (Стара
Загора).
Четвъртото място и първо при момчетата от детската градина завоюва Димитър
Димитров (ОУ „Димитър Талев“ – Пловдив).
Пето място в генералното класиране и трето за ІІ клас зае с 5,5 точки Винсент
Азманов (София).
Следват 11 деца с актив от по 5 точки, които заеха съответно от 6то до 16то място.
Първи и втори при учениците от ІІІ клас са съответно е Александър Каров и
Драгомир Вълчев (НУ „П.Р. Славейков“ – Пловдив), заели съответно 6ти и 7мо място в
главната турнирна таблица.

Трети в тази група е Преслав Минев (СУ „Св. П. Евтимий“ – Пловдив) – 11то
място.
Първа и втора при момичетата от ІІІ клас са съответно Ирина Петкова – 9то място
(НУ „П.Р. Славейков“ – Пловдив) и Ивелина Данчева - 13то място (Димитровград).
Златният и сребърен медал при момчетата от І клас заеха съответно Константинос
Гогас (София) и Николай Петков (СУ „Св. П. Хилендарски“ – Пловдив) – 12 и 14 място.
Андрей Иванов (Брани поле) от тази точкова група е втори при малчуганите от
детската градина.
Златния медал при момичетата от І клас завоюва Елена Радулска (ОУ „Драган
Манчов – Пловдив).
Първо и второ място при момичетата от детската градина с по 4 точки заеха Ралица
Аршинкова (София) и Стелла Радева (ОДЗ „Космонавт“ – Пловдив).
Турнирът се организира от Община Пловдив, Движение „Спорт за всички” „Мама, татко и аз – баба, дядо и внуче”, хотел „Лайпциг” и СКШ ,,Локомотив“ - Пловдив.

Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr267374.aspx?lan=24&art=1&rd=7&turdet=YES&wi=984

