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Световно първенство за жени
10 февруари – 4 март 2017 г., Иран
ГМ Антоанета Стефанова загуби първата си партия от четвъртфинала на
Световното първенство за жени в Иран!
В първата среща от двубоя си с Анна Музичук от Украйна ГМ Антоанета
Стефанова беше с черните фигури.
В цайтнота на първата контрола на партията, при равна позиция, ГМ Антоанета
Стефанова игра агресивно и подцени „непряката свръзка“ между бялата дама и черния
цар. В следствие на което, световната шампионка по Блиц и ускорен шахмат от 2016
година получи силна проходна пешка, срещу която българката нямаше противодействие.
ГМ Антоанета Стефанова се предаде на 39 ход.
Втората партия от четвъртфинала се играе на 21 февруари 2017 г. На българката е
необходима победа за равенство в класическия шахмат и игра в Тайбрека.
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.
Повече подробности:
http://tehran2017.fide.com/en/component/turnuva/?task=fileview&kid=1
https://www.chessbomb.com/arena/2017-womens-world-championship/05Stefanova_Antoaneta-Khurtsidze_Nino

37-ми турнир по шахмат за деца „Еверест“ 2017
19 февруари, 2017 г., Пловдив
На 19 февруари 2017 г. в хотел „Лайпциг“ в Пловдив се проведе шахматния турнир
за деца 37-мия турнир „Еверест 2017“, под патронажа на Община Пловдив, магазин
„Еверест“, Национално движение „Спорт за всички“ – „Мама, татко и аз – баба, дядо и
внуче“, хотел „Лайпциг“ и СКШ „Пловдив 64“.
Право за участие имаха всички ученици до ІІІ клас, които нямат коефициент ЕЛО.
Медали и предметни награди получиха участниците в 8 категории, съответно за
момичета и момчета – предучилищна възраст, І-ви клас, ІІ-ри, ІІІ-ти клас.
В детския шахматен празник взеха участие максимално възможната бройка деца 76деца, от които 18 момчета и 8 момичета от І клас, 16 момчета и 4 момичета от ІІ клас, 8
момчета и 9 момичета от ІІІ клас и 10 малчугана и 3 момичета от детската градина. Те се
състезаваха в един турнир, в 7 кръга по Швейцарска система, с контрола на игра – по 10
минути на състезател.
Пет шахматисти окупираха челото на турнирната таблица – всичките от ІІ клас, 4
момчета и едно момиче.
Победител по допълнителни показатели стана Павел Кацаров.
Втори е Стоян Аладжов, а трети – Радмил Георгиев.
Първа при момичетата до ІІ клас и четвърта в генералното класиране е Борислава
Атанасова.
Втора в тази категория е Никол Калчева с 5,5 т. (6то място), а трета – Лиляна
Ботева (3т. – 52ро място).
При момчетата в І клас първи е Симеон Добрев с 5 т. и 7мо място. Втори е Димитър
Траков, също с 5 т. и 8мо място.

Бронзовият медал стана притежание на Огнян Чемеляров - със същия точков актив
и 13то място в генералното класиране.
Три момичетата от първи клас завършиха с по 5 точки. Златният медал стана
притежание на Елена Радулска (10то място). Втора завърши Галя Динкова (14то място), а
трета – Цветелина Петкова (16то място).
При третокласниците победител с 4,5 т. и 17то място е Йоан Александров.
Второ-пето място в тази категория разделиха децата с по 4 точки. По допълнителен
показател втори е Александър Бакърджиев (21во място), а трети – Николай Николаев
(22ро място).
При момичетата от ІІІ клас подреждането е както следва: първа е Виктория
Атанасова – 5 т. и 12то място; втора – Михаела Арбалиева – 4,5 т. и 19то място; трета –
Ивайла Найденова – 4 т. и 24то място.
При най-малките от детската градина подреждането е:
Момчета:
първо място Егор Кононенко – 5 т., 11то място;
втори – Алекс Енев – 5 т., 15то място;
трети – Георги Георгиев – 4 т., 21во място.
Трите момичетата в тази категория се подредиха по следния начин:
Първа - Фабиана Костадинова – 5 т., 9то място;
Втора – Стелла Радева – 3 т., 54то място;
Трета – Дария Марчева – 1 т., 75то място.
Повече подробности:
http://chessresults.com/tnr262355.aspx?lan=24&art=1&rd=7&turdet=YES&wi=984&group=DG.

