Шахматни новини 18 юни 2017 г.
Държавни индивидуални първенства по Блиц за мъже и жени
14 юни 2017 г., Приморско
Държавни индивидуални първенства по Ускорен шахмат за мъже и жени
15 юни 2017 г., Приморско
След 67мото Държавно отборно първенство за мъже и 50тото Държавно отборно
първенство за жени във ваканционното селище „Приморско клуб“ шахматните надпревали
продължиха на 14 юни с индивидуалните шампионати по Блиц, а на 15 и 16 юни 2017 г. –
по ускорен шахмат.
След отборните страсти на 14 юни се проведоха състезанията по Блиц, с контрола за
игра по 3 минути за партия с добавени по 2 секунди преди всеки изигран ход.
При мъжете 26 шахматисти играха в кръга по Швейцарска система.
Любомир Данов (ШК „Асеневци”, Велико Търново) е едноличен шампион за 2017.
Победителят завърши със 7 точки.
Второ – четвърто място разделиха шахматистите с по 6,5 т., съответно – сребърен
медал за ГМ Момчил Николов, бронзов медал за ММ Ивайло Енчев (двамата от отборния
шампион ШК „Абритус”, Разград). Четвърти остана ММ Коста Ангелов (ШК „Г.
Даскалов”, Варна).
При жените в Блиц надпреварата участваха 8 шахматистки. Те играха в 7 кръга по
Бергер системата.
Звезделина Бонева („Капабланка 97”, Дупница) е шампионка за 2017 г. с 6,5 т.
Втора е Доника Шивачева („Тунджа 200”, Ямбол), а трета – Виктория Радева
(„Локомотив 2000”, Пловдив) с по 5,5 т.
На 15 юни 2017 г. се играха Държавните индивидуални първенства по Ускорен
шахмат за мъже и жени. Контролата за игра беше по 20 минути за състезател с добавени по
5 секунди преди всеки изигран ход.
23ма състезатели при мъжете играха в 7 кръга по Швейцарска система.
С 6 т. шампион е ММ Ивайло Енчев („Абритус”, Разград).
Сребърен медалист с 5,5 т. е Любомир Данов (ШК „Асеневци”, Велико Търново).
Бронзовия медал завоюва шампионът при мъжете за 2017 г. по стандартен шахмат
ГМ Мариан Петров („Етър”, Велико Търново).
При жените 8 шахматистки играха всяка срещу всяко.
Шампионка за 2017 г. с 6 точки от 7 възможни е Виктория Радева („Локомотив
2000”, Пловдив).
Със същия точков актив, но с половин точка по-слаб втори допълнителен турнирен
показател, сребърна медалистка е Цвета Галунова („Хармония”, Шабла).
Трета е шампионката до 12 години за 2017 г. Надя Тончева („Левски”, София).
Повече подробности:
Блиц мъже
http://www.chess-results.com/tnr286185.aspx?lan=24&art=1&rd=9&wi=821
Блиц жени:
http://www.chess-results.com/tnr286188.aspx?lan=24&art=1&wi=821
Ускорен шахмат:
http://www.chess-results.com/tnr286186.aspx?lan=24&art=1&rd=7&turdet=YES&wi=821
http://www.chess-results.com/tnr286189.aspx?lan=24&art=1&turdet=YES&wi=821

Шахматен фестивал Албена 2017
17-25 юни 2017 г., к.к. Албена

В хотел „Добруджа”, в к.к. Албена на 17 юни стартира традиционният
международен шахматен фестивал „Албена 2017”.
Организатори на проявата са Българска федерация по шахмат и Курортен камплекс
Албена.
Турнирът се провежда в кръга по Швейцарска система от 17 юни до 25 юни 2017 г.
Контролата за игра е стандартна - по 90 минути на състезател с добавени по 30 секунди
преди всеки изигран ход, считано от първия. Турнирът е валиден за международни норми и
рейтинг.
Наградният фонд е в размер на 10 000 Евро.
В състезанието участието си стартираха 100 шахматисти от 18 държави. Общо 11 са
гросмайсторите в турнира и 5 – международните майстори.
Начело на стартовия лист е ГМ Ниджат Мамедов от Азербайджан. След него са
българските гросмайстори Момчил Николов и Борис Чаталбашев.
Повече подробности:
http://albena.chessbg.com;
http://www.chess-results.com/tnr268276.aspx?lan=24&art=1&rd=2&flag=30&wi=821

