Шахматни новини 20 ноември 2017 г.
2 -РИ ТУРНИР ПО ШАХМАТ ЗА ДЕЦА ЗА КУПА „ЕВРОСОФИЯ“
19 ноември 2017 г., София
На 19 ноември 2017 г. в сградата на студентския стол на Национална Спортна
Академия „Васил Левски“ - София се проведе 2-ри турнир по ускорен шахмат за деца
за купа „ЕвроСофия“.
Организаторите от Национална Спортна Академия „Васил Левски“ - София и
Шахматен клуб „НСА“ осигуриха истински шахматен празник за близо 100 деца и
техните родители, треньори и придружители от 6 до 14 години. За всички участници
имаше много изненади, лакомства и предметни награди.
Децата играха в 3 турнирни групи:
 Турнир „А“ - за деца до 14 години градирани;
 Турнир „Б“ - деца до 10 години, градирани;
 Турнир „Ц“ - за неградирани деца (деца без ЕЛО на възраст до 10 години).
Младите шахматисти играха в 7 кръга по Швейцарска система, с контрола за игра
по 15 минути на състезател до края на партията, с добавяне на 2 секунди преди всеки
изигран ход, считано от първия.
За всички участници имаше много изненади, лакомства и предметни награди. Залата
за игра беше обсипана с рекламни постери и материали на множеството от спонсори.
Традиционна на „Купа „Евро София“ е подкрепата на Алтерко Роботикс и
популярният детски часовник MyKi. IoT компанията осигури на най-добре
представилите се момчета и момичета в две от категориите любимите детски
часовници МyKi Touch:
В група на 10 годишните – турнир „Б“ победители станаха Светлен Иванов и
Боряна Аршинкова, а в турнир „Ц“ - победителите са Добринка Тодорова и Никола
Шарков.
Алтерко Роботикс връчиха още Купа MyKi за най-малък участник на Ралица
Аршинкова на 6 години и купата за най-добре представил се отбор. - на шахматен клуб
„ЦСКА“ – София..
В турнир „А“ - за деца до 14 години градирани участваха 11 шахматисти.
Изравнените сили на участниците създадоха атмосфера на оспорвана конкуренция. В
крайното класиране двама шахматисти оглавиха турнирната таблица с еднакъв брой
точки – по 6 т. Поради равенство в първите 5 допълнителни показател, вкл. личния
двубой, 6-тият допълнителен турнирен показател определи за победител и носител на
купата Владимир Павлов („Ан Пасан“ – София).
Второто място зае Антон Сергеев Петров („Асеновец 2006“ – Асеновград).
Трета в основното класиране и първа при момичетата с 4,5 т. е Мария Петрова
(„Ивис +“ – София).
В турнир „Б“ участваха 31 състезатели.
Едноличен победител и безкомпромисен към опонентите бе Светлен Иванов
(„Локомотив“ – София) с 6,5 т.
С 6 т. на второ място се класира Константин Георгиев („Юрий Бендерев 1912“ –
Перник).
Трето – пето място се раздели с по 5 т.
На трето място в основната турнирна таблица и първи при момчетата до 8
години е Димитър Хр. Димитров („Пловдив“ – Пловдив).
4-ти и първи до 6 години е Данаил Попзафиров („Елит“ – София).
Боряна Аршинкова („Столичен център по шахмат“ – София) е първа при
момичетата до 10 години с 4,5 т. и 7-мо място.
Първа при момичетата до 8 години с 3 т. и 23-то място е Елена Радулска
(„ЧесБомб“ – Пловдив).
В турнир „Ц“ участниците бяха 34.
Първите три места се заеха от момичета.

Победителка със 7 точки от 7 възможни е Добринка Тодорова („ЦСКА“ –
София).
Втора и победителка до 6 години с 5,5 т. е Янна Матеев („ЧесБомб“ – Пловдив).
На трето място и победителка до 8 години с 5 т. е Елица Божилова („Ан Пасан“ –
София).
При момчетата победител до 8 години с 5 т. и 4-то място е Никола Шарков
(„ЦСКА“ – София).
До 10 години първи с 5 т. и 7- мо място е Валентин Яглис („ЦСКА“ – София).
До 6 години първи с 4 т. и 10-то място е Иван Кочев („ЦСКА“ – София).
По 6 партии от всички кръгове на А турнир се предаваха на живо от интернет
портала за он-лайн предавания „Chess bomb“.
В просторна съседна зала завеждащ катедра „Шахмат“ към НСА „Васил Левски“
– София д-р Радослав Атанасов разглеждаше и коментираше на заинтересованите
наблюдатели възловите партии, добрите идеи и грешки на младите шахматисти.
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr312934.aspx?lan=24&art=0&turdet=YES&flag=30&wi=821
https://www.chessbomb.com/arena/2017-kupa-evrosofia
Детски турнир по шахмат „Момина крепост“
18.11.2017 г., Велико Търново
В хотелски комплекс „Момина крепост“ край град Велико Търново на 18
ноември 2017 г. се проведе детски турнир по ускорен шахмат „Момина крепост“.
Организатор на проявата бе ШК „Асеневци“ – Велико Търново.
Турнирът беше разделен в 2 категории:
- „А“ турнир – за състезатели до 12 и до 14 години;
- „Б“ турнир – за състезатели до 8 и до 10 години.
Младите шахматисти играха в 7 кръга по Швейцарска система, с контрола за игра
по 10 минути на състезател до края на партията, с добавяне на 5 секунди преди всеки
изигран ход, считано от първия.
За всички участници имаше много изненади, лакомства, грамоти и предметни
награди.
В група „А“ едноличен победител е Лъчезар Колев („Асеневци“ – Велико
Търново), който доминираше над конкурентите, завършвайки с 6,5 т. и с цяла 1,5 пред
следващите. Той е победител в групата на момчетата до 12 години
Второ – четвърто място разделиха състезателите завършили с актив от по 5
точки.
На 2-ро място с 5 т. и най-добър допълнителен показател е Антоан Иванов
(„Тунджа“ – Ямбол) – групата до 12 г.
На трето място и първи до 14 години е Емил Тилев („Марица Изток“ – Раднево).
4-ти в класирането и втори до 14 години е Иван Динков („Асеновец 2006“ –
Асеновград).
Детелина Христова („Орловец 1997“ – Габрово) е първа при момичетата до 14 г.
с 4 т. и 5-то място с 4 т..
Първа на момичетата до 12 години и 6-то място с 4 т. е Радост Радкова
(„Асеневци“ – Велико Търново).
Участниците бяха 14.
В група „Б“ участниците бяха 55.
Победител с 6,5 т. е Николай Желев („Бургас 64“ – Бургас). Той е първи и в
категорията на момчета до 10 години.
Кристиян Алексиев („Варна“ – Варна) с 6 т. е 2-ри в турнирната таблица до 10 г.
Първа при момичетата до 10 години и 3-та с 6 т. е Нора Рашева („Плевен ХХІ“ –
Плевен).

Красен Грудов („Варна“ – Варна) с 5 т. и 5-то място е първи при момчетата до 8
години.
На 6-то място с 5 т. е победителката при момичетата до 8 години Стефани
Бижева („Етър“ – Велико Търново).
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr312447.aspx?lan=24
Детски турнир за купата на „България МОЛЛ“
18 ноември 2017 г., София
На 18 ноември в България МОЛЛ се проведе ХVІІІто издание на шахматния
турнир за деца до 10 години за купа „България МОЛЛ“.
Организатори на турнира са България МОЛЛ и ШК „Елит“ – София.
Турнирът се превърна традиционно в емоционален шахматен празник за малките
шахматисти и техните придружители.
Надпреварата беше в 7 кръга по Швейцарска система, с контрола по 10 минути
за партията на състезател с добавени по 5 секунди на всеки изигран ход, считано от
първия.
В състезанието участваха 64 шахматисти.
Победител със 7 точки от 7 възможни е Константин Георгиев („Юрий Бендерев
1912“ – Перник) – 10 г. Той спечели и допълнителната награда на организаторите за
победител със 100% резултат.
Втори с 6 т. е Боян Рангелов („Елит“ – София) - 10 год.
Трети, също с 6 т., и първи на момчетата до 8 години е Димитър Хр. Димитров
(„Пловдив“ – Пловдив).
Първи до 6 години и 14-ти в турнира с 4,5 т. е Данаил Попзафиров („Елит“ –
София).
Петя Караиванова („Асеновец 2006“ – Асеновград) с 5 т. и 9-то място е първа
при момичетата до 10 години.
Първа при момичетата до 8 години е Ива Фезова („Асеновец 2006“ –
Асеновград) с 4 т. и 20-то място.
Ралица Аршинкова („Столичен център по шахмат“ – София) е първа при
момичетата до 6 години с 3 т. и 41-во място.
Повече подробности:
http://www.bmall.chessclubelit.com/
http://chess-results.com/tnr312636.aspx?lan=24
Световно първенство за юноши и девойки до 20 години
12-26 ноември 2017 г., Тарвизио – Италия
На световното индивидуално първенство за юноши и девойки до 20 години на 20
ноември 2017 г. се изиграха партиите от 7 кръг.
ММ Мартин Петров (СКШ „Асеновец 2006“ – Асеновград) е с 4 т. и заема 46-то
място във временното класиране. След почивния ден в събота на 19 ноември
българинът завърши и двете си партии наравно, съответно срещу гросмайсторите от
Германия Расмус Сване и Индия – Нараянан Сунилдух.
Габриела Антова (ШК „Шах 21“ – София) е с 4 точки от 7 възможни и заема 24то място във временното класиране.
Симонета Иванова (СКШ „Спартак Плевен XXI“ – Плевен) също е с 4 точки и
заема 35-та позиция.
Жребият за 8-ми кръг среща двете български състезателки една срещу друга.
Шампионатът за юноши и девойки до 20 години се провежда от 12 до 26
ноември 2017 г. в Тарвизио, Италия.

Повече подробности:
http://www.fideacademy.com/wjcc2017/
http://chess-results.com/tnr306061.aspx?lan=24

