Шахматни новини 25 ноември 2017 г.
Световно първенство за юноши и девойки до 20 години
12-25 ноември 2017 г., Тарвизио – Италия
Световното индивидуално първенство за юноши и девойки до 20 години за 2017
г. вече е история.
Габриела Антова (ШК „Шах 21“ – София) е на 14-то място!
На 25 ноември 2017 г. се изиграха партиите от последния, 11-ти кръг, на
Световното индивидуално първенство за юноши и девойки до 20 години.
Габриела Антова (ШК „Шах 21“ – София) завърши с победа в последния кръг
срещу ММжени УУртсайк УУриинтия от Монголия. Така талантливата българска
състезателка завърши с актив от 7 точки, с който раздели 10-то – 16-то място.
Допълнителният турнирен показател и отреди 14-то място в крайното класиране.
В турнира на девойките другата българска представителка Симонета Иванова
(СКШ „Спартак Плевен XXI“ – Плевен) завърши наравно в последния кръг и събра 5
точки краен актив. Тя раздели 51-во – 66-то място и зае по допълнителните показатели
59-то място.
Световна шампионка при девойките до 20 години за 2017 г. е ММ Жансая
Абдумалик от Казахстан, с убедителният резултат 9,5 т. от 11 и с цяла точка преднина
пред втората – ГМжени Анастасия Парамзина от Русия.
На Световното индивидуално първенство за девойки до 20 години участваха 89
шахматистки от 48 държави.
ММ Мартин Петров (СКШ „Асеновец 2006“ – Асеновград) също приключи
участието си с реми. Той завърши с 6 точки и раздели 44-то – 68-мо място в крайната
турнирна таблица. Добрата му игра по време на шампионата и допълнителният
турнирен показател му отредиха 46-та позиция.
При юношите до 20 години трима гросмайстори главиха турнирната таблица с
по 8,5 т. По допълнителните турнирни показатели световен шампион при юношите до
20 години за 2017 г. е сънародникът на световния шампион за мъже от Норвегия –
Ариян Тари.
Сребърният медал стана притежание на Мануел Петросян от Армения, а трети е
Читамбарам Аравинд от Индия.
В световния шампионат за юноши до 20 години участваха 148 шахматисти от 62
държави.
Шампионатът за юноши и девойки до 20 години се проведе от 12 до 25 ноември
2017 г. в Тарвизио, Италия. Отпътуването на състезателите е на 26 ноември 2017 г.
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