Шахматни новини 19 юли 2017 г.
20 ЮЛИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ШАХМАТА
На 20 юли е международен ден на шахмата.
За такъв е обявeн от Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) през 1966 г.
В Париж, на 20 юли 1924 г., по време на осмите летни олимпийски игри, под ръководството
на Пиер дьо Кубертен по инициатива на П. Венсан (Франция), Л. Рис (Великобритания) и А.
Рюеб (Холандия), представители на 14 страни поставят нейните основи и е основана
международната шахматна федерация – FIDE.
Международният ден на шахмата започва да се отбелязва от 1966 г.
В Международната шахматна федерация – FIDE членуват над 170 страни.
Шахматът спокойно може да бъде наречен –феномен. Шахмат по света играят около
700 000 000 души.
Във връзка с големия брой участници по време на шахматна олимпиада,
международната шахматна федерация (ФИДЕ) сама пожелава олимпийската надпревара да
се провежда отделно от официалните олимпийски игри – на друго място и по друго време.
Сега шахматната олимпиада се провежда на всеки две години.
Сега шахматната олимпиада се провежда на всеки две години –четни. През 2016
година в 42-тата световна шахматна Олимпиада от 1 септември до 14 септември 2016 година
в Баку, Азербайджан са участвали 1607 шахматисти при мъжете и жените - 899 шахматисти
от 176 държави и 708 шахматистки от 138 държави.
В момента се водят активни преговори шахматната олимпиада да се завърне в
голямото семейство на Зимните олимпийски игри.
Девизът на шахматната федерация е „GENS UNA SUMUS!“ – „Всички сме едно семейство“.
Честит празник!

Международен турнир „Парачин 2017”
07-14 юли 2017 г., Сърбия
От 7 до 14 юли 2017 г. в хотел „Парачин” в Парачин – Сърбия се проведе 10
международен шахматен фестивал „Сръбско лято”, част от който е международния турнир
„Парачин 2017”. Международния фестивал включваше три турнира.
14 български шахматист участваха в шахматното събитие в Парачин, Сърбия, като за
редица млади български шахматни таланти това е част от подготовката за европейските и
световните изпитания.
Най-добре представил се българин в А турнира е ММ Мартин Петров с 5,5 т. и 20то
място.
В Б турнир Грийн Мория е 5ти в генералното класиране със 7 точки и първо място до
18 години.
Надя Тончева е първа в групата до 12 години с 6 т. и 19то място.
Повече подробности: http://chessresults.com/tnr276789.aspx?lan=24&art=1&rd=9&fedb=BUL&turdet=YES&flag=30&wi=984

10 Международен шахматен турнир Палеочора 2017
19-26 юли 2017 г., Гърция

В Гърция на 19 юли 2017 година започна 10 Международен шахматен турнир
Палеочора 2017.
В турнира участват 220 шахматисти от 27 държави.
Трима български шахматисти участват в шахматното мероприятие от Гръцко лято
2017 – ГМ Момчил Николов – №9, ММ Ивайло Енчев - №18, Цвета Галунова - №54.

Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr272146.aspx?lan=11&zeilen=99999

ЛЕТЕН ЛАГЕР НА ФОНДАЦИЯ "ВЕСЕЛИН ТОПАЛОВ"
20-27 юли 2017 г., к.к. Албена
Фондация „Веселин Топалов“ обяви, че организира летен шахматен лагер в к.к.
Албена от 20 до 27 юли 2017 г.
Събитието ще се проведе в партньорство с шахматен клуб Сейнт Луиз, САЩ.
Селекция от шест представители на САЩ и шест български таланти ще бъдат
тренирани от ГМ Красимир Русев по време на лагера.
На 22 юли световния ни шампион в шахмата ГМ Веселин Топалов ще изнесе сеанс с
12-те деца в лагера, като и ще участват в демонстративен мач на звездите в новия петзвезден
хотел Парадайс Блу в к.к. Албена.
Подробности:
http://topalov.eu/
МАЧА НА ХИЛЯДОЛЕТИЯТА
26-29 юли 2017 г., Сейнт Люис - САЩ
От 26 до 29 юли 2017 г. Нургюл Салимова ще вземе участие в Отбора на Света на
Мача на Хилядолетията за деца до 14 години, в Сейнт Люис. Тя ще отпътува на 24 юли
заедно с треньор – ГМ Мариян Петров.
От шахматният клуб „Бургас 64“, чийто състезателка е Нургюл Салимова, съобщават:
„След успешното приключване на всички необходими административни действия, с голяма
гордост от ШК „Бургас 64“ споделят, че FM Нургюл Салимова – състезателка на ШК „Бургас
64“ – ще вземе участие в Отбора на Света на Мача на Хилядолетията, който ще се състои в
Сейнт Люис от 26 до 29 юли 2017 г.
Шахматният клуб и учебен център в Сейт Люис (CCSCSL), във взаимодействие с
Шахматната Фондация на Каспаров (KCF), Шахматната федерация на САЩ, Световната
Шахматна Федерация (FIDE) и Треньорската Комисия при ФИДЕ са организатори са
събитието, в което 8 състезатели от САЩ ще се изправят срещу някои от най-добрите
юниори от целия свят.
Отборът на групата до 14 г.се състои от IM Firouzja Alireza от Иран, IM Ramesh Babu
Praggnanandhaa от Индия, WIM Assaubayeva Bibisara от Русия и FM Salimova Nurgyul от
България.
Към момента не е публикуван съставът на отборите на САЩ.
Отборите, които представляват света, са били подбрани от Треньорската Комисия при
ФИДЕ и са били утвърдени от Президентския Борд на ФИДЕ.
Като изключително признание на нашите подрастващи таланти може да се разглежда
фактът, че в предварителния списък за подбор на състава на Отбора на Света фигурира и
Гергана Пейчева.
КДЮШ към БФШ, както и FM Нургюл Салимова, нейните родители и треньори
изразяват искрената си благодарност на г-н Иван Генов за подкрепата, без която участието на
нашата състезателка в това престижно мероприятие нямаше да бъде възможно.“

Предстоящо:

Държавните отборни първенства за момчета и момичета до 12 години и за
юноши и девойки до 16 години
24 до 29 юли 2017 г., к.к. Боровец
В хотел „Самоков“ в к.к. Боровец от 24 до 29 юли 2017 година ще се проведат
Държавните отборни първенства за момчета и момичета до 12 години и за юноши и девойки
до 16 години.
Първо ще се играят отборните шампионати по стандартен шахмат – от 24 до 28 юли
2017 г.
На 28 и 29 юли ще се играят шахматните отборни надпревари по ускорен шахмат.
Съставът на отборите при момчетата и юношите е по 4 състезатели и 1 резерва,
родени съответно след 01.01.2001 г. и 01.01.2005 г.
При момичетата и девойките отборите са съставени от по 3 състезателки и 1 резерва
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr292283.aspx?lan=24

