Шахматни новини 16 декември 2017 г.

2-ри Световни интелектуални игри
10-15 декември 2017 г., Хуайане - Китай
Изключителен успех за ГМ Антоанета Стефанова на 2-рите Световни
интелектуални игри в Хуайане – Китай!
След като ГМ Антоанета Стефанова спечели завоюва златен медал в ускорения
шахмата, тя постигна убедителна победа в Блиц надпреварата.
2-рите Световни интелектуални игри (2nd IMSA Elite Mind Games) се проведоха
от 10-ти до 15-ти декември 2017 г.в китайския град Хуайане.
Програмата на празника на интелектуалните игри включваше състезания по
шахмат, спортен бридж, шашки, Го, Китайски шах.
Шахматните надпревари включваха състезания по ускорен шахмат (Рапид), Блиц
и „Шах на Фишер“.
Участниците и при мъжете и при жените бяха по 12, водещи шахматисти от
световния елит и отличителни личности, лично поканени от организаторите.
Българската шахматна прима – ГМ Антоанета Стефанова е сред поканените от
световния шахматен елит.
Събитието стартира със състезанията по ускорен шахмат (Рапид).
На 12 и 13 декември се проведоха състезанията в най-бързата шахматна контрола
– Блиц.
Контролата за игра бе по 3 минути на състезател, с добавени по 2 секунди за всеки
изигран ход. Шахматистките играяха в 22 кръга – по две партии всяка срещу всяка.
ГМ Антоанета Стефанова спечели златният медал в тази надпревара еднолично, с
резултат 14,5
На второ и трето място с по 13,5 т. се класираха съответно ГМ Джу Венджун от
Китай и Александра Костенюк от Русия.
При мъжете на първите две места се класираха ГМ Владислав Артемиев и ГМ
Александър Грисщук с по 16 т.
ГМ Антоанета Стефанова спечели златният медал и в турнира по ускорен шахмат,
който се проведе на 10 и 11 декември 2017 г.
Повече подробности:
http://iemg2017.fide.com/
http://chess-results.com/tnr319732.aspx?lan=11&art=1&wi=821&turdet=YES

Европейско индивидуално първенство по Блиц и ускорен шахмат за
мъже
15, 16 и 17 декември 2017 г., Полша
В Катовице, Полша се провежда Европейското индивидуално първенство по Блиц
и ускорен шахмат за мъже.
Успешно представяне на ГМ Кирил Георгиев. Той се класира на 17 място с 16
точки от 22 възможни.
Другият български представител се класира на 119 място след като загуби и двете
партии от последния си мач.
Шампион с 18 т. е ГМ Сергей Жигалко от Беларус.
В надпреварата участваха уникалния брой от 1091 шахматисти от 40 държави, от
който 70 гросмайстори и 80 международни майстори.

Състезателите изиграха по 11 мача с по две партии. Контролата за игра бе по 3
минути на състезател с добавени по 2 секунди за всеки изигран ход, считано от първия.
След шампионата по Блиц на 16 и 17 декември 2017 г. се провеждат Европейските
индивидуални първенства по ускорен шахмат.
Състезателите играят в 11 кръга по Швейцарска система, с контрола – по 15
минути на състезател с добавени по 10 секунди на ход, считано от първия. Участват 1181
шахматисти от 41 държави.
Повече подробности:
За Блица - http://chessresults.com/tnr320870.aspx?lan=24&art=1&fedb=FID&wi=821&turdet=NO
За ускорения шахмат - http://chess-results.com/tnr321579.aspx?lan=24&art=0&wi=821

