Шахматни новини 16 февруари 2017 г.

Световно първенство за жени
10 февруари – 4 март 2017 г., Иран
ГМ Антоанета Стефанова се класира на осминафиналите на Световното
първенство за жени, 2017 година в Иран!
ГМ Антоанета Стефанова спечели двубоя си срещу грузинската гросмайсторка
Саломе Мелиа във втория кръг на Световният индивидуален шампионат по стандартен
шахмат за жени след Тайбрек.
Хронологията на победата на 10тата световна шампионка от 2004 година и вицесветовна шампионка от 2012 година във втория кръг Световното индивидуално
първенство за жени по стандартен шахмат е следната:
В първите две партии по стандартен шахмат двете шахматистки не излъчиха
победител. В последвалия Тайбрек на ускорената контрола (по 25 минути с добавени по
10 секунди) първата партия завърши наравно. Във втората партия ГМ Антоанета
Стефанова беше с белите фигури. Противничката и ГМ Саломе Мелиа не успя да бъде
равностойна на „централната стратегия“ на българката и на 41 ход се предаде.
Така с общ резултат 2,5 на 1,5 ГМ Антоанета Стефанова се класира на
осминафиналите.
Българската шахматистка е с белите фигури в първата партия от осминафиналния
сблъсък с грузинската шахматистка Нино Хурцидзе.
Грузинската шахматистка спечели двубоя си срещу сънародничката си Нино
Батсиашвили след победа в последната в мача блиц партия „Армагедон“. В изключително
оспорван Тайбрек,и в четирите партии от ускорения шахмат двете шахматистки си
разменяха победите. В Блица, обаче, и двете партии завършиха наравно и така се стигна
до гилотината партия „Армагедон“ - 5 минути за белите срещу 4 минути за черните и
добавени по 3 секунди на ход, считано от 61вия.
Световното индивидуално първенство по стандартен шахмат за жени се провежда
от 10 февруари до 4 март 2017 г. в Еспинас Палас в Техеран, Иран по „нокаут“ система.
Първата партия от осминафиналите започва на 17 февруари от 14 часа българско
време.
Повече подробности:
http://tehran2017.fide.com/en/component/turnuva/?task=fileview&kid=1

Блиц турнир в Обединените арабски емирства
16 февруари 2017 г., Дубай
Отлично представяне на български шахматисти в Блиц турнира на Националния
спортен ден в Дубай, Обединени арабски емирства.
162 шахматисти от 22 държави участваха в Блиц турнира, посветен на
Националния спортен ден в Дубай. България беше представена от 3ма българи.
С по 5 точки ГМж Адриана Николова зае 13то място, ММ (ГМж) Ива Виденова –
15то място, а ММ Нанко Добрев – 16то място. Адриана Николова е първа при жените, а
Ива Виденова – втора.
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr261272.aspx?lan=11&art=1&rd=7&turdet=YES&wi=821

