ХХІ Шахматен фестивал „Надежди на света“
Първа купа на училищните шампиони
5-16 юли 2017 г., св.св. Константин и Елена
В хотел „Корал” на к.к. св.св. Константин и Елена завършиха шахматните надпревари
от шахматно лято във Варна ХХІ Шахматен фестивал надежди на света и на училищните
шампиони, част от шахматно лято Варна 2017.
Турнирите от Надеждите на света се проведоха във възрастовите категории до 8, до
10, до 12, 14 и 16 години от 5 до 13 юли 2017 г.
Победителите са Глеб Касинцов от Русия, Симеон Тодев и Ивайло Кирилов, двамата
от ШК „Пловдив“, Пловдив.
В групата до 8 години победителят Глеб Касинцов от Русия завоюва първото място с
9 точки от 9 възможни.
Втори е Михаил Муравьов от Русия със 7 точки.
Третото място спечели Стефан Узунов с 6,5 т.
В групата до 10 годишни Симеон Тодев е едноличен победител с 8 точки от 9
възможни.
На второ място със 7,5 т. е Григорий Димитров от Русия, а на трето място със 7 точки
е сънародникът му Никита Воскобойников.
В смесената група до 12, 14 и 16 години безкомпромисен победител в генералното
класиране и до 14 години с 8,5 точки от 9 възможни е Ивайло Кирилов (ШК „Пловдив“,
Пловдив).
На второ място в турнирната таблица и първи до 12 години със 7,5 точки е Антон
Назиров (Русия).
Ярослав Докузов (СКШ „Локомотив“, Пловдив) е трети в генералното класиране и
втори до 14 години, също със 7,5 т.
На 4то място с 6 т. и втора до 12 години е Иванина Андонова (ШК „Бургас 64“,
Бургас).
В групата до 16 години най-челно място, 11то с 4,5 т., зае Йоана Атанасова (ШК
„Одесос“, Варна).
От 10 до 16 юли се проведе Първа европейска купа на училищни/клубни
шахматни отбори.
Победители са шахматистите от отбора на ШК „Пловдив“, Пловдив с 13 мач точки –
6 победи и 1 равен мач.
За отбора победител се състезаваха по реда на дъските съответно Ивайло Кирилов (6,5
точки от 7 възможни), Галя Читакова (6 точки от 7 възможни), Симеон Тодев (6,5 точки от 7
възможни) и Драгомир Вълчев (6 точки от 7 възможни).
На 2ро място се класираха шахматистите от Русия с 12 мач точки, а 3ти е отборът на
„Варна Рокетс“, Варна с 11 мач точки.
Фестивалът се проведе от 5 до 16 юли 2017 г. с организатори ШК „Веселин Топалов
2006” Варна и с подкрепата на Община Варна, под патронажа на г-н Иван Портних, кмет на
град Варна и мотото на Варна – европейска младежка столица 2017 г. Директор на фестивала
е г-н Борис Христов.
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr290324.aspx?lan=24&art=0&turdet=YES&flag=30&wi=821

Іви турнир купа „Женски пазар“
15 юли 2017 година, София

На 15 юли 2017 година в София се проведе шахматно шоу на
открито – Іви турнир по Блиц - купа „Женски пазар“.
Първата купа „Женски пазар“, дизайн и изработка „Артлайн“,
Пловдив, стана притежание на живеещият в София варненски
шахматист Тихомир Янев.
Блицът се изигра на Покритата част на „Женски пазар” –
пресечката на ул. „Цар Самуил" и бул. „Стефан Стамболов" в град София.
Организатори на турнира бяха Столична община „Женски пазари“ ЕАД, Шахматен
клуб „ЧесБомб” – Пловдив и шахматният портал ChessBomb.com, с директор - Борислав
Ризов.
Проявата бе под патронажа на „Женски пазари“ и директор г-н Драгомир Димитров.
На откриването присъстващите бяха поздравени от името на г-н Драгомир Димитров
и беше подчертано, че събитието е част от спортно-културната програма за популяризиране
на „Женски пазари“.
Контролата за игра бе по 3 минути на състезател до края на партията с добавяне на 2
секунди преди всеки изигран ход, считано от първия.
Първите 6 партии бяха предавани на живо на шахматния портал за предавания на
живо ChessBomb.com.
Любители на шахматната игра и случайно присъстващи се насладиха на вълнуващо и
любопитно шахматно изживяване.
Конкуренцията на турнира беше оспорвана и лидерството се сменяше след всеки кръг.
След изиграването на последния 9ти кръг трима шахматисти финишираха с по 7 точки.
По втори допълнителен показател купата и наградата за първо място спечели ММ
Тихомир Янев.
На второ място се класира ММ Мартин Петров, а на трето – Алекси Йовчев.
Победител в групата до 10 години стана най-малкият участник Данаил Попзафиров ( 3
мо
т., 28 място).
Първи до 14 години е Николай Чолаков ( 5 т., 15то място).
Поради второто място на ММ Мартин Петров, наградата до 18 години получи Калоян
Тодоров ( 5 т., 11то място).
Освен паричните призове организаторите подариха за специални награди подаръчни
комплекти на „Рефан“.
Малкият състезател от „Елит“, София Васил Попзафиров получи отличие за
„ФейрПлей“ за партията си с колоритния софийски шахматист Киркор Артюнов. Роденият
през 1933 година шахматист не искаше и да знае, и да чуе за новите шахматни правила,
считани от 1 юли 2017 година. 9-годишният състезател „опрости“ на „дядото“ грешките и
неправилните ходове и с това се лиши от победата.
За участниците имаше „бонус“, по време на обедната почивка.
ГМ Александър Делчев изнесе сеанс на 12 дъски, от които 6 партии се предаваха на
живо на шахматния портал ChessBomb.com.
Младите шахматни таланти Георги Игнатов и Елиф Мехмед успяха да завършат
наравно в двубоите си с именития гросмайстор.
ГМ Александър Делчев имаше 45ти рожден ден на 15 юли. След сеанса на
едновременна игра беше поднесена и разрязана красива шахматна торта, на която беше
изрисуван и лика на българския гросмайстор. Освен всички участници, по парче торта
получиха и подредилите се случайни посетители на пазара.
За повече подробности:
http://chess-results.com/tnr290964.aspx?lan=24&art=9&fed=BUL&wi=821&turdet=YES

