Шахматни новини 14 април 2017 г.
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
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 са пред своя
финал.
Превъзходството на лидерките при момичетата до 12 и 14 години и при девойките
до 16 и 20 години им осигури шампионските титли преди последния кръг.
 При момичетата до 12 години Надя Тончева (ШК „Левски“ – София) е с 8 точки
от 8 възможни.
Борбата за второто място ще се води между втората във временното класиране
Виктория Стрендева (ШК „Виктори“, Благоевград) - 6 т. и третата Патрисие Найманова
(ШК „Михаил Тал“, Червен бряг) – 5,5 т..
Също с 5,5 т. е и Ева Русева (СКШ „Плевен ХХІ“, Плевен). В последния 9-ти кръг тя
среща Надя Тончева.
 При момичетата до 14 години шампионката на България за жени през 2017 г.
Нургюл Салимова (ШК „Бургас 64“, Бургас) е с 6 точки от 6 възможни.
Елиф Мехмед (ШК „Асеневци“, Велико Търново) е на 2-ра позиция с 4,5 т.
На 3-та позиция с 4 т. е Белослава Кръстева (ШК „Спартак Плевен ХХІ“, Плевен), но
тя загуби в 5ти кръг от конкурентката си Елиф Мехмед. Също с 4 т. е Галя Читакова (ШК
„Пловдив“, Пловдив), която играе с Елиф Мехмед.
 При девойките до 16 години Виктория Радева (ШК „Локомотив 2000“, Пловдив) е
с 5 точки от 5 възможни.
На 2-ра и 3-та позиция с по 3,5 т. са съответно Мария Петрова (ШК „Ивис+“, София)
и Йоана Атанасова (ШК „Одесос“, Варна). Те се срещат в директен двубой в последния, 6ти кръг.
 При девойките до 20 години Симонета Иванова (ШК „Спартак Плевен ХХІ“,
Плевен) е с 4 точки от 4 възможни.
На 2-ра позиция с 1 точка е Николета Господинова (ШК „Георги Даскалов“, Варна), а с
0 точки е Петя Караиванова (ШК „Асеновец 2006“, Асеновград). Вторият им директен
двубой ще определи разпределението на сребърния и бронзов медал.
 При девойките до 18 години шампионката още не е сигурна. Начело на
временната турнирна таблица със 7,5 т. от 9 възможни е Нона Мирчева (ШК „Шумен
2005“, Шумен).
На 2-ра позиция със 7 т. е Доника Шивачева (СКШ „Тунджа“, Ямбол).
На 3-та позиция с 5 т. е Стелияна Брезалиева (ШК „Асеновец 2006“, Асеновград).
При момчетата до 12 години Момчил Петков (ШК „Енергия 21“, Добрич) е
начело във временната турнирна таблица със 7 точки от 8 възможни.
На 2-ра и 3-та позиция с по 6,5 т. са Есат Рамаданов (ШК „Асеновец 2006“,
Асеновград) и Денислав Гаджев (ШК „Асеневци“, Велико Търново).
Последният кръг среща Есат Рамаданов с Момчил Петков, а Денислав Гаджев със
Симеон Тодев (ШК „Пловдив“, Пловдив), който е с 6 т.

•

• При момчета до 14 години Валентин Митев (ШК „Шах ХХІ“, София) е на крачка
от шампионската титла, кръг преди края. Той е начело на таблицата със 7 точки от

8 възможни и най-добър допълнителен показател. В последния кръг играе със
Стоян Ор.Стоянов (ШК „Асеновец 2006“, Асеновград) – 5,5 т.
Трима състезатели следват лидера с по 6 точки, съответно Владимир Павлов (ШК
„Асеневци“, Велико Търново), Димо Терзиев (ШК „Асеневци“, Велико Търново) и Калоян
Попвасилев (ШК „ЧесБомб“, Пловдив).
Доказателство на непредвидимостта на турнирната битка е загубата на рейтингфаворитът Цветан Стоянов (ШК „Бургас 64“, Бургас) от Владимир Павлов.
• При юношите до 16 години Давид Цветанов (СКШ „Плевен ХХІ“, Плевен) е
лидер с 5 точки от 6 възможни.
На 2-ра и 3-та позиция с по 4,5 т. са Лъчезар Йорданов (ШК „Варна“, Варна) и Виктор
Боев (ШК „ЧесБомб“, Пловдив).
В последния кръг лидерът играе с втория в класирането, а Виктор Боев – със
Стефан Райков (ШК „Асеневци“, Велико Търново) – 4 т.
• При юношите до 18 години Тодор Георгиев (ШК „ЧесБомб“, Пловдив) и Волен
Дюлгеров (ШК „Михаил Тал“, Червен бряг) са начело с по 5 т. от 6 възможни.
На 3-та позиция с 4 т. е Борис Иванов (ШК „Шумен 2005“, Шумен).
• При юношите до 20 години ММ Мартин Петров е начело с 5,5 точки от 6
възможни.
На 2-ра позиция с 5 т. е ММ Владимир Сергеев Петров с 5 т.
На 3-та позиция с 4,5 т. е Дарио Дерешки (СШК „Плевен ХХІ“, Плевен) с 4,5 т.
След официалното награждаване на шампионите и техните подгласници в 13,30
часа в събота, 15-ти април 2017 т., шахматните страсти продължават в 15 часа със
състезанията по ускорен шахмат.
Държавните индивидуални първенства за 2017 година по ускорен шахмат за
момчета и момичета, юноши и девойки до 12, до 14, до 16, до 18 и до 20 години за 2017
година ще се проведат на 15 и 16 април 2017 г.
На 16 и 17 април 2017 г. ще се играят шампионатите по Блиц.
Повече подробности:
Стандартен шахмат –
http://chess-results.com/tnr273326.aspx?lan=24&art=1&rd=8&wi=821
Ускорен шахмат –
http://chess-results.com/tnr275531.aspx?lan=24

Европейско индивидуално първенство за жени
10-23 април 2017, Латвия
В хотел Радиссон Блу Латвия§ Спа Хотел в Рига, Латвия продължават шахматните
надпревари на Европейското индивидуално първенство за жени по стандартен шахмат.
В трети кръг ГМ Антоанета Стефанова завърши наравно и срещу другата унгарка –
ММ Анита Гара и е с 2 точки.
Габриела Антова загуби от ГМж Йоланта Завадза (Полша) и е с 1,5 т..
В 4-ти кръг ГМ Антоанета Стефанова играе с черните фигури срещу ГМ ж Гунай
Маммадзада (Азербайджан), а Габриела Антова – с белите срещу Анастасия Парамзина
(Русия).
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

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

