Шахматни новини 13 ноември 2017 г.
Световно първенство за юноши и девойки до 20 години
12-26 ноември 2017 г., Тарвизио – Италия
Българите стартираха с победи участието си на Световното първенство за
юноши и девойки до 20 години.
В китното градче в Северна Италия - Тарвизио стартираха шахматните
надпревари от Световното първенство за юноши и девойки до 20 години. В 18 часа на
12 ноември 2017 г. се състоя церемонията по откриването на първенствата.
Шахматистите играят в 11 кръга по Швейцарска система, с контрола за игра – по
90 минута за 40 хода, плюс 30 минути до края на партията и с добавени по 30 секунди
за всеки изигран ход, считано от първия.
Турнирната програма предвижда на 18 ноември, след 6-ти кръг и на 22 ноември,
след 9-ти кръг състезателите да имат почивен ден.
В шампионата за юноши – „опен“ сесия участва ММ Мартин Петров, а при
девойките – Габриела Антова и Симонета Иванова. Българските шахматисти участват
като представители на ФИДЕ.
ММ Мартин Петров се състезава под стартов №52 при юношите при 148
участници от 62 държави.
При девойките Габриела Антова е със стартов №21, а Симонета Иванова стартов №41. Участничките са 89 от 48 държави.
В първия кръг Габриела Антова постигна победа с белите фигури срещу
представителката на Монголия Алтантуя Болдбаатар. Симонета Иванова се наложи с
черните фигури над чилийската шахматистка Фигуеро Барнал Джулиа Деннис.
ММ Мартин Петров спечели двубоя си срещу Дарио Бишофбергер от
Швейцария.
Повече подробности:
http://www.fideacademy.com/wjcc2017/
http://chess-results.com/tnr306061.aspx?lan=24
Шампионска среща в Сейн Луис
9-14 ноември 2017 г., САЩ
В Сейнт Луис в САЩ на 9-ти ноември 2017 г. приключиха трите дуела в
уникалното шахматно шоу „Шампионска среща 2017“ (2017 Champions Showdown) –
Веселин Топалов срещу Хикаро Накамура, Фабиано Каруана срещу и Лениер
Домингес срещу Уесли Со.
Финалният резултат на Хикаро Накамура е 61,5 на 49 за Веселин Топалов.
Резултати в другите два двубоя са:
Фабиано Каруана 49 - 43 Александър Гришчук;
Уесли Со 47,5 – 44,5 Лениер Домингес.
На ГМ Веселин Топалов 5-те минути игра не достигаха за реализиране на
шахматните му замисли и той загуби 12-те партии в тази контрола с резултат 1,5 на
10,5.
В контролата по 10 минути резултатът беше наравно – 4 на 4.
Повече подробности:
https://www.uschesschamps.com/2017-champions-showdown/2017-champions-showdown
https://www.chessbomb.com/arena/-/2017-champions-showdown

