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Шахматен фестивал Албена 2017
17-25 юни 2017 г., к.к. Албена
ГМ Виталий Бернадски (Украйна) е победите в 9тия Международен фестивал
„Албена 2017”.
Успешно играещият в българските летни турнири украински гросмайстор ГМ
Виталий Бернадски спечели „Албена 2017” с 8,5 т. от възможни. През миналата година
ГМ Виталий Бернадски зае второто място в „А” - Албена 2016.
Със 7 т. втори е ГМ Борис Чаталбашев. Също със 7 т., но по-лош допълнителен
турнирен показател е ММ Радослав Димитров.
Най-добре представила се жена е Нургюл Салимова, с 6 т. и 9то място в генералното
класиране. Младата ни държавна шампионка при жените игра в последния кръг срещу
победителя на първа турнирна дъска.
Също с 6 т. и 13то място втора при жените е Цвета Галунова. С отличното си
представяне в „Албена 2017” Цвета Галунова покри последните изисквания за званието
„международен майстор жени” и очаква утвърждаване от централата на международната
шахматна федерация.
Юри Агафонов (Латвия) и Валерий Кордубан са най-добре представили се сеньори
над 60 години с по 5,5 т. и съответно 25 и 26 място.
ММ Огнян Тодоров с 6 т. и 11 то място е най-добре представил се състезател с
индивидуален международен шахматен рейтинг по-малък от 2300.
Диана Закхарова от Русия с актив от 5,5 т. и 30то място е с най-много точки от
състезателите с ЕЛО <1900.
На 23 юни 2017 ч. от 20 часа се проведе Блиц турнира „Албена 2017”.
С 9 точки от възможни победител е ГМ Ниджат Мамедов от Азербайджан.
На 2ро място се класира ГМ Васил Спасов със 7,5 т.
Трети е ММ Радослав Димитров с 6,5 т. Също с по 6,5 т. са ГМ Красимир Русев и
ГМ Володимир Ветошко.
ІХ ят международен шахматен фестивал „Албена 2017” се състоя в хотел
„Добруджа”, в к.к. Албена от 17 юни до 25 юни 2017 г.
Организатори на шахматните прояви бяха 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=9&flag=30&wi=821
Блиц:
http://www.chessresults.com/tnr288524.aspx?lan=24&art=1&rd=9&flag=30&wi=821&turdet=YES

Гранд Чес Тур – Париж
21-25.06.2017 г., Париж
ГМ Веселин Топалов завърши на 9то място с 11,5 т.в общото класиране в Гранд Чес
Тур – Париж 2017 г.

В Блиц надпреварата ГМ Веселин Топалов приключи участието си с 6,5 т. и 8-мо
място.
В Париж 10 водещи гросмайстори играха Ускорен шахмат на 21, 22 и 23 юни 2017 г.
и на 24 и 25 юни 2017 година – Блицът.
Победители са Магнус Карлсен и Максим Ваше-Лаграв с по 24 точки.
Контролата за игра в ускорения шахмат бе 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 получаваше по 2 точки, за реми – по 1. В Блица победата бе 1
точка, а ремито – по ½. Класирането е комплексно.
Участници в сериите на Гранд Тур 2017 г.са 10 топ гросмайстори.
ГМ Веселин Топалов игра с 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

