Шахматни новини 14 май 2017 г.

Успехи на български шахматисти в Солун, Гърция
От 12 до 14 май 2017 година във „Филипион хотел“ в Солун, Гърция се проведе
Шахматен фестивал Солун 2017.
На 12 май се проведоха надпреварите по Блиц, а на 13 и 14 май 2017 г. – по Ускорен
шахмат.
В шахматните битки участваха 162 състезатели от 6 държави, от които 20 от
България.
Блиц турнира е за 5та поредна година, а Ускореният шахмат е 9то издание.
• Блиц
Блиц турнирът се проведе в 12 кръга по Швейцарска система, с контрола за игра – по
3 минути на състезател с добавени по 2 секунди на ход.
С по 9 точки актив ГМ Крум Георгиев и ГМ Кирил Георгиев заеха съответно 4то и
то
5 място.
Победител с 10 точки е Йоанис Калогерис.
Младата българска шахматна надежда Габриела Антова демонстрира добрата си
шахматна форма и се класира 3та при жените с 8 точки актив и 13то място в генералното
класиране.
Първа при жените е ГМж Ана Бендерац с 9 точки, а 2ра – ММж Мая Величковски –
Нейкович с 8 т.

• Ускорен шахмат
В надпреварата по Ускорен шахмат състезателите играха в 10 кръга по Швейцарска
система, с контрола на игра по 15 минути на човек с добавени по 3 секунди на ход.
ГМ Кирил Георгиев е първи с 8,5 т. от 10 възможни.
Със същия точков актив е вторият ГМ Николаос Галапулос.
Следват 3ма шахматисти с по 8 точки.
Габриела Антова е първа при жените и на 6то място в генералното класиране с 8
точки.
ГМ Крум Георгиев и Йордан Стоянов заемат с по 7,5 т. 7мо и 8мо място.
Повече подробности:
Рапид - http://chessresults.com/tnr272042.aspx?lan=24&art=1&rd=10&fed=BUL&turdet=YES&flag=30&wi=821
Блиц - http://chessresults.com/tnr272043.aspx?lan=24&art=1&fed=BUL&turdet=YES&flag=30&wi=821

Турнир по ускорен шахмат за купа „Веселин Топалов“
Верига турнири „Шах в двореца“
13 май 2017 г., Варна
На 13 май 2017 г., в Двореца на културата и спорта във Варна се проведу поредното
издание на Верига турнири „Шах в двореца“.
Шахматната надпревара за състезатели с рейтинг по малък от 2200 се проведе в 6
кръга по Швейцарска система, с ускорената контрола за игра по 20 минути на състезател с
добавени по 5 секунди на ход.
Участваха 15 шахматисти.
Победител с 6 точки от 6 възможни е Илко Савов.
Второ – пето място се раздели от състезателите завършили с по 4 точки.

Допълнителният шахматен показател определи 2рото място за Христо Ивелинов, а
3тото – за Константин Георгиев.
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr281106.aspx?lan=24&art=4&turdet=YES&wi=821

3ти „Развитие на ДЮШ в България“
14 май 2017 г., София
На 14 май 2017 г. в залата на шахматна школа „Ан Пасан“, София се проведе 3тият
турнир по ускорен шахмат „Развитие на Детско юношеската школа в България“.
Турнирите се провеждат с цел набиране на средства за ДЮШ в България и
подпомагането на международните участия на талантливи български деца. Директор на
турнира е Георги Павлов.
Шахматните надпревари бяха по Ускорен шахмат и Блиц.
Състезанието по Ускорен шахмат се проведе в 6 кръга по Швейцарска система, а по
Блиц – в 11 кръга по Бергер системата – всеки срещу всеки.
Рапидът се проведе с контрола за игра по 15 минути на състезател с добавени по 10
секунди на ход, а Блицът – по 3 минути за партията с добавени по 2 секунди на ход.
Победител в турнира по Ускорен шахмат с 5,5 т. е Мартин Метев.
Второ и трето място разделиха две момичета с по 4 точки.
По допълнителни показатели втора е 13 годишната Елиф Мехмед, а трета – 12
годишната Надя Тончева.
В Блиц надпреварата победител с 10,5 т. е Димитър Илиев.
Второ и трето място с по 7,5 т. са Любослав Пенов и Мартин Метев.
И в двете събития участваха по 12 шахматисти.
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr281419.aspx?lan=11&flag=30&wi=821&turdet=YES

