Шахматни новини 15 април 2017 г.

Държавни индивидуални първенства
за момчета и момичета, юноши и девойки
до 12, 14, 16, 18 и 20 години
10-ти до 17-ти април 2017 г., Пловдив
Надя Тончева, Нургюл Салимова, Виктория Радева, Нона Мирчева, Симонета
Иванова, Момчил Петков, Валентин Митев, Лъчезар Йорданов, Волен Дюлгеров,
ММ Мартин Петров са новите шампиони от Държавните индивидуални първенства за
момичета и момчета, девойки и юноши до 12, до 14, до 16, до 18 и до 20 години за 2017
година в стандартния шахмат.
В Пловдив, в залите Москва и Париж на „Гранд хотел Пловдив“ завършиха
шампионатите за момичета и момчета, девойки и юноши до 12, до 14, до 16, до 18 и до 20
години. В последния игрови ден, повечето шампионки при момичетата бяха осигурили
победата си, но това не им попречи да затвърдят превъзходството си с победа и в
последния кръг.
Изключително оспорвани беше конкуренцията и за второто място, което също като
първото дава виза за световно или европейско първенство (по избор на шампиона).
При момчетата и юношите шахматните битки за разпределение на призовите места
бяха ожесточени до последния момент.
 момичета до 12 години:
Шампионка е Надя Тончева (ШК „Левски“ – София) е с 9 точки от 9 възможни.
На второ място Патрисие Найманова (ШК „Михаил Тал“, Червен бряг) с 6,5 т. Тя
заслужи сребърния медал след победа в последния кръг срещу заелата трето място с 6 т.
Виктория Стрендева (ШК „Виктори“, Благоевград).
С краен резултат от по 6 точки завършиха 5 състезателки, които заеха от 3то до 7мо
място.
В състезанието участваха 32 шахматистки.
момичета до 14 години:
Шампионка е Нургюл Салимова (ШК „Бургас 64“, Бургас) със 7 точки от 7
възможни.
Второто място е за Елиф Мехмед (ШК „Асеневци“, Велико Търново) с 5,5 т.
Трета е Белослава Кръстева (ШК „Спартак Плевен ХХІ“, Плевен) с 4,5 т.
Също с 4,5 т. четвъртата Деница Петкова (ШК „Бургас 64“, Бургас).
В състезанието участваха 13 шахматистки.
•

девойки до 16 години:
Шампионка е Виктория Радева (ШК „Локомотив 2000“, Пловдив) е с 6 точки от 6
възможни.
На второ място с 4,5 т. е Мария Петрова (ШК „Ивис+“, София).
Бронзова медалистка е Кристина Йорданова (ШК „Михаил Тал“, Червен бряг).
В състезанието участваха 12 шахматистки.
•

• девойки до 18 години
Шампионка е Нона Мирчева (ШК „Шумен 2005“, Шумен) с 8 точки. Със същия
точков актив е втората - Доника Шивачева (СКШ „Тунджа“, Ямбол). Личната среща
между двете определи разпределението на първите две места.
На трето място с 5,5 т. е Стелияна Брезалиева (ШК „Асеновец 2006“, Асеновград).
В състезанието участваха 9 шахматистки.

девойките до 20 години:
Шампионка е Симонета Иванова (ШК „Спартак Плевен ХХІ“, Плевен) е с 4 точки
от 4 възможни.
Второ място зае Николета Господинова (ШК „Георги Даскалов“, Варна) с 2 т.
На трето място е Петя Караиванова (ШК „Асеновец 2006“, Асеновград) – 0 т.
В състезанието участваха 3 шахматистки.
•

• момчетата до 12 години:
Шампион е Момчил Петков (ШК „Енергия 21“, Добрич) със 7,5 т. от 9 възможни.
ро
2 – 4то заеха участниците, финиширали с по 7 т.
Среброто завоюва Есат Рамаданов (ШК „Асеновец 2006“, Асеновград).
Трети е Деян Самуил Костов (ШК „Левски“, София).
Четвърти е Симеон Тодев (ШК „Пловдив“, Пловдив).
В състезанието участваха 71 шахматисти.
• момчета до 14 години:
Шампион е Валентин Митев (ШК „Шах ХХІ“, София) със 7,5 т. от 9 възможни.
2ро – 4то разделиха шахматистите с по 6,5 т. актив. Вторият допълнителен показател
определи подреждането.
Второ място зае Владимир Павлов (ШК „Асеневци“, Велико Търново).
На трето място е Димо Терзиев (ШК „Асеневци“, Велико Търново).
Четвърти остана Калоян Попвасилев (ШК „ЧесБомб“, Пловдив).
В състезанието участваха 37 шахматисти.
• юноши до 16 години:
Шампион е Лъчезар Йорданов (ШК „Варна“, Варна) с 5,5 т. от 7 възможни.
На 2-ра и 3-та позиция се класираха шахматистите, завършили с по 5 точки.
Второто място спечели Виктор Боев (ШК „ЧесБомб“, Пловдив).
Трети е Давид Цветанов (СКШ „Плевен ХХІ“, Плевен).
В състезанието участваха 17 шахматисти.
• юношите до 18 години:
Шампион е Волен Дюлгеров (ШК „Михаил Тал“, Червен бряг) с 6 т. от 7
възможни.
На второ място се класира Тодор Георгиев (ШК „ЧесБомб“, Пловдив) с 5,5 т.
Третото място и четвъртото заеха състезателите с по 4,5 точки актив, като 5тия
допълнителен турнирен показател ги подреди.
Бронзов медалист е Борис Иванов (ШК „Шумен 2005“, Шумен), а четвърти остана
Калоян Тодоров (ШК „ЧесБомб“, Пловдив).
В състезанието участваха 13 шахматисти.
• юноши до 20 години:
Шампион е ММ Мартин Петров с 6,5 точки от 7 възможни.
На второ място е ММ Владимир Сергеев Петров с 6 т.
Трети е Дарио Дерешки (СШК „Плевен ХХІ“, Плевен) с 4,5 т.
В състезанието участваха 8 шахматистки.
След официалното награждаване на шампионите и техните подгласници, в 15 часа
на 15 април 2017 г. беше даден старт на 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. В събота бяха изиграни по 4 кръга.
На 16 април (неделя) ще се играят останалите партии от ускорения шахмат.

След завършване на шампионатите по ускорен шахмат ще стартира надпреварата и
по Блиц. В неделя, 15 април 2017 г., ще се играят първите две партии, а на 17 април 2017
г. – останалите.
Повече подробности:
Стандартен шахмат –
http://chess-results.com/tnr273326.aspx?lan=24&art=1&rd=8&wi=821
Ускорен шахмат –
http://chess-results.com/tnr275293.aspx?lan=24&art=2&rd=1&wi=821
Блиц –
http://chess-results.com/tnr275538.aspx?lan=24

