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Държавните отборни първенства за момчета и момичета до 12 години и за
юноши и девойки до 16 години
24 до 29 юли 2017 г., к.к. Боровец
Млади български шахматисти водят оспорвана шахматна борба в хотел „Самоков“ в
к.к. Боровец.
От 24 до 28 юли 2017 г. се провеждат Държавните отборни първенства за момчета и
момичета до 12 години и за юноши и девойки до 16 години по стандартен шахмат.
Съставът на отборите при момчетата и юношите е по 4 състезатели и 1 резерва,
родени съответно след 01.01.2001 г. и 01.01.2005 г.
При момичетата и девойките отборите са съставени от по 3 състезателки и 1 резерва.
Отборите при юношите до 16 години са 10. Те играят в 6 кръга по Швейцарска
система.
При момчетата до 12 години участват 6 отбора, които се състезават в 5 кръга по
Бергер системата, всеки срещу всеки.
Девойките до 16 години играят в 6 отбора, в 5 кръга всеки срещу всеки.
5 отбора при момичетата до 12 години спорят за титлата и медалите и играят в кръгов
турнир.
Контролата за игра е класическа – 90 минути на състезател с добавени по 30 секунди
преди всеки изигран ход, считано от първия.
След 4 кръг при юношите до 16 години с пълен точков актив от 8 мач-точки води
отборът на ШК „Пловдив“, Пловдив. Следват ШК „ЧесБомб“, Пловдив с 6 т. и ШК
„Асеневци“, Велико Търново с 5 мач-точки.
При момчетата до 12 години след изиграването на партиите от 3 кръг начело на
турнирната таблица са ШК „Бургас 64“, Бургас с 5 мач-точки. Следват отборите на
шахматните клубове „Спартак Плевен ХХІ“, Плевен и „ЧесБомб“, Пловдив с по 4 мач-точки.
При девойките до 16 години с 5 мач-точки начело са шахматистките на „Спартак
Плевен ХХІ“, Плевен. Следват с по 4 мач-точки „Пловдив“, Пловдив и „Михаил Тал“,
Червен бряг.
Момичетата до 12 години на „Михаил Тал“, Червен бряг водят с пълен точков актив 6
мач-точки. С 4 мач-точки на втора позиция е отборът на „Бургас 64“, Бургас. На трета
позиция във временната турнирна таблица след 3 кръг са момичетата от Първия отбор на
„Спартак Плевен ХХІ“, Плевен.
На 28 и 29 юли ще се играят шахматните отборни надпревари по ускорен шахмат. На
30 юли е Блиц надпреварата.
Повече подробности:
- Стандартен http://chess-results.com/tnr292281.aspx?lan=24&art=0&turdet=YES&wi=821
- Ускорен http://chess-results.com/tnr293015.aspx?lan=24&wi=821&turdet=YES
- Блиц http://chess-results.com/tnr293168.aspx?lan=24&wi=821&turdet=YES

Сеанси на ГМ Веселин Топалов
Ярки звезди в шахматен мач под небето в Албена
22 юли 2017 година
В Пресъобщение на Албена АД и от фондация „Веселин Топалов“ се съобщава, че
„Черно-белите" фигури местиха двама Спортисти №1 на България, олимпийски медалист и
три златни шахматисти на родния ни шахмат
Уникален шахматен мач се проведе на 22 юли 2017 г. в най-голямото спортно
ваканционно селище у нас - „Албена".

Световният шампион гросмайстор Веселин Топалов се изправи срещу Дрийм тийм.
В отбора мечта бяха световните звезди на бокса - братята Кубрат и Тервел Пулеви,
както и три талантливи деца в шахмата – републиканските шампиони Момчил Петков, Диян
Самуил Костов и Габриела Антова.
Шахматния мач се проведе на покрива на най-новия хотел по родното ни Черноморие
– „Парадайс Блу". Новата перла вече сияе в пълния си блясък и стил на брега на морето в
лятната спортна столица на България. Мачът под небето беше запечатан от дрон, тв камери и
фотографи.
„Посланието на събитието бе световният шампион Веселин Топалов символично да
предаде шафетата на трите талантливи деца, които искат като него да станат световни
шампиони и достойно да представят страната ни в един от най-древните и интелигентни
спортове.
Традицията на Албена в този спорт датира още от основаването на комплекса преди
почти 5 десетилетия и сега само се съхранява, но също така и се развива като основахме
шахматна академия, организираме турнири, кампове (лагери), както и интересни инициативи
като предстоящата, с която рекламираме българския спорт, шахмата, страната ни и родния
туризъм.
Основната цел обаче е талантливите деца, окриляни от силния дух на братята Пулеви,
да получат мотивацията за още по-големи успехи", заяви Руслан Йорданов – старши
мениджър „Спорт" в Албена АД.
Веселин Топалов е Спортист №1 на България за 2005 г., като тогава е избран и за
Личност на годината.
Кубрат Пулев – Кобрата, е Спортист №1 на България за 2008 г., а брат му Тервел е
носител на бронзов медал от Олимпийските игри в Лондон през 2012 г.
Фондация „Веселин Топалов" организира летен шахматен лагер в Албена от 20 до 27
юли 2017 г. Събитието се провежда в партньорство с шахматен клуб „Сейнт Луиз“ и
финансовата подкрепа на Американското посолство в България.
Селекция от шест представители от САЩ и шест български таланти са тренирани от
ГМ Красимир Русев по време на лагера.
На 22 юли 2017 година ГМ Веселин Топалов изнесе шахматен сеанс за 12 талантливи
деца, участници в българо-американския шахматен лагер, който се провежда в к.к. Албена
20-28.07.2017 г.
Сеансът завърши при резултат 10,5-3,5 т. за Веселин Топалов.
Лагерът се провежда от фондация "Веселин Топалов" в партньорство с шахматния
клуб на Сейнт Луиз (САЩ), с финансовата подкрепа на Посолството на САЩ в България и
любезното домакинство на к.к. Албена.
Подробности:
http://topalov.eu/

