Шахматни новини 21 юни 2017 г.
Европейско първенство за младежи по ускорен шахмат
20-21 юни 2017 г., Черна гора
Успех на Виктория Радева!
Виктория Радева спечели европейската титла по ускорен шахмат за 2017
г. за девойки до 16 години.
На 20 и 21 юни 2017 г. в Черна гора се проведе Европейското
индивидуално първенство по ускорен шахмат.
Българската участничка Виктория Радева демонстрира шахматната си
класа в групата на девойките до 16 години.
Конкурентки на пловдивчанката бяха 12 шахматистки от 8 държави.
Състезателките играха в 7 кръга по Швейцарска система с контрола за
игра по 15 минути с добавени по 10 секунди на ход.
Виктория Радева спечели европейската титла еднолично, с 6 точки от 7
възможни.
На второ място с 5,5 т. се класира Олга Беделка (Беларус), а на трето – с 4,5 т.- Зала
Урх – от Словения.
Повече подробности:
http://chessresults.com/tnr280790.aspx?lan=24&art=1&fedb=ECX&turdet=YES&flag=30&wi=821

Гранд Чес Тур – Париж
21-25.06.2017 г., Париж
Блестящ Топалов!
ГМ Веселин Топалов започна участието си в Гранд Чес Тур в Париж по ярък и
приятен за всички любители на шахматната игра начин.
Във втория кръг българският гросмайстор надделя над Фабиано Каруана (САЩ),
след като демонстрира голямата си шахматна техника в разноцветен ендшпил с топове.
В първия кръг Веселин Топалов завърши наравно с черните фигури със Сергей
Карякин (Русия).
В третия кръг противник на българина бе Етиен Бакро (Франция). Партията завърши
на 46 ход без победител.
След първия игрови ден ГМ Веселин Топалов е с 4 точки и разделя 3-4 място
съвместно с Хикаро Накамура. Начело на временната турнирна таблица са Магнус Карлсен
и Уесли Со.
Шахматното събитие в Париж е първият етап от веригата турнири Гранд Чес Тур
2017.
Гранд Чес Тур е серия от пет турнири. Общият награден фонд в Гранд Чес Тур –
Париж 2017 г. е 150 000 долара.
На откриването, ден преди официалните шахматни двубои, шахматистите в отбори
със спонсори, организатори и ВИП – гости играха в развлекателен блиц турнир по двойки.
Великият Гари Каспаров беше гост и участник в двубоите. Представянето на
Веселин Топалов беше сред приятните новини.
В Париж 10те гросмайстори играят първо партиите си по Ускорен шахмат – на 21, 22
и 23 юни 2017 г. – по три партии на ден. На 24 и 25 юни 2017 година ще се състои Блицът
– по игрови партии, по два пъти всеки срещу всеки.

Контролата за игра в ускорения шахмат е по 25 минути на състезател с добавени по
10 секунди на ход, а в Блица – по 5 минути с добавени по 3 секунди на ход, считано от
първия. В Рапида за победа се получава по 2 точки, за реми – по 1. В Блиц партиите
победата ще бъде равна на 1 точка, а ремито – по ½. Класирането е комплексно.
Участници в сериите са 10 топ гросмайстори.
ГМ Веселин Топалов се състезава със световния шампион Магнус Карлсен
(Норвегия), Усли Со (САЩ), Фабиано Каруана (САЩ), Шахрияр Мамедяров
(Азербайджан), Максим Ваше-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (САЩ), Сергей
Карякин (Русия), Александър Грищук (Русия) и Етиен Бакро (Франция).

Повече подробности:
http://grandchesstour.org/2017-grand-chess-tour/paris
https://www.chessbomb.com/arena/2017-grand-chess-tour-paris-rapid/02-Topalov_VeselinCaruana_Fabiano

Шахматен фестивал Албена 2017
17-25 юни 2017 г., к.к. Албена
След 5ти кръг на Шахматния международен фестивал Албена 2017 начело на
временната турнирна таблица с 5 точки е ГМ Виталий Бернадски (Украйна).
С 4,5 т. на втора позиция е ГМ Борис Чаталбашев. Следват 9 шахматисти с по 4
точки.
Традиционният международен шахматен фестивал „Албена 2017” се провежда в
хотел „Добруджа”, в к.к. Албена от 17 юни до 25 юни 2017 г.
Турнирът се провежда в 9 кръга по Швейцарска система.
Организатори на проявата са Българска федерация по шахмат и Курортен комплекс
Албена.
Повече подробности:
http://albena.chessbg.com;
http://www.chess-results.com/tnr268276.aspx?lan=24&art=1&rd=4&flag=30&wi=821

