Шахматни новини 27 юли 2017 г.
МАЧА НА ХИЛЯДОЛЕТИЯТА
26-29 юли 2017 г., Сейнт Люис - САЩ
В шахматния клуб и учебен център на Сейнт Луис, САЩ стартира Мачът на
хилядолетието за младежи до 17 години.
Мега-шахматното събитие се провежда от 26 до 29 юли 2017 г.
9 шахматисти от САЩ и 9 от целия свят ще играят в две групи – до 17 години и до 14
години.
Българската шампионка Нургюл Салимова играе за „Отбора на света до 14 години“.
В отборите до 14 години участват по 2 момчета и 2 момичета, съответно от двата
отбора.
Състезанието до 14 години се провежда в 4 кръга - момичетата и момчетата играят по
две партии срещу опонентите си от противниковия отбор.
Контролата за игра е по 90 минути за 40 хода, плюс 30 минути до края на партията с
добавени по 30 секунди на ход, считано от първия.
Отборът на групата до 14 г.се състои от ММ Рамеш Бабу Праггнанандхаа – 2479 от
Индия, ММ Нодирбек Абдусаторов – 2467, ММж Бибисара Ассубайева - 2386 от Русия и
ФМ Нургюл Салимова -2332 от България.
Нургюл Салимова загуби с черните фигури в първия кръг срещу ФМ Марта
Самадашвили.
След интересно проведена партия се получи двуостър топовен ендшпил, с равна
оценка, в който шахматистките бяха в силен цайтнот в зоната на добавените секунди. За
съжаление след кратко замисляне времето на Нургюл Салимова свърши и тя загуби по
цайтнот.
Във 2 кръг българката почива. В 3 кръг Нургюл е с белите фигури срещу същата
противничка, а в 4 кръг – с белите срещу Карисса Юип.
Мачът на хилядолетието е организиран от Шахматния клуб и учебен център в Сейт
Люис (CCSCSL), Шахматната Фондация на Каспаров (KCF), Шахматната федерация на
САЩ, Световната Шахматна Федерация (FIDE) и Треньорската Комисия при ФИДЕ са.
Повече подробности:
http://www.uschesschamps.com
10 Международен шахматен турнир Палеочора 2017
19-26 юли 2017 г., Гърция
Успешно представяне на българите в Гърция.
ГМ Момчил Николов се класира на второ място в 10тия Международен шахматен
турнир Палеочора 2017.
Българинът раздели 1во-3то място със 7,5 т. Допълнителните показатели му отредиха
ро
2 място. Победител е ГМ Кирил Ступак от Белорус.
ММ Ивайло Енчев се класира на 7 място със 7 точки актив.
ММ жени Цвета Галунова се класира на 2ро място при жените с 6 точки и 36то място.
В турнира участваха 220 шахматисти от 27 държави.
Шахматното събитие се проведе от 19 до 26 юли 2017 г. в Палеочора, Гързия.
Повече подробности:
http://chess-results.com/tnr292783.aspx?lan=24&art=1&rd=9&flag=30&wi=821&turdet=YES

Държавни 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
В хотел „Самоков“ в к.к. Боровец продължават надпреварите по стандартен шахмат от
Държавните отборни първенства за момчета и момичета до 12 години и за юноши и девойки
до 16 години.
След 5 кръг при юношите до 16 години с пълен точков актив от 10 мач-точки
продължава да е отборът на ШК „Пловдив“, Пловдив. Следват ШК „ЧесБомб“, Пловдив със
7 т. и ШК „Каиса“, Варна с 6 мач-точки.
В останалите групи се изигра 4 кръг.
При момчетата до 12 години начело на турнирната таблица са ШК „Бургас 64“,
Бургас със 7 мач-точки.
Следват отборите на шахматните клубове „Локомотив“, София и „Спартак Плевен
ХХІ“, Плевен с по 5 мач-точки.
При девойките до 16 години с по 6 мач-точки са шахматистките на„Пловдив“,
Пловдив и „Михаил Тал“, Червен бряг. След тях е „Спартак Плевен ХХІ“, Плевен с 5 мачточки.
При момичетата до 12 години „Михаил Тал“, Червен бряг е начело с пълен точков
актив от 8 мач-точки. С 5 мач-точки на втора позиция е отборът на „Бургас 64“, Бургас. На
трета позиция от 5те отбора участници са момичетата от първия отбор на „Спартак Плевен
ХХІ“, Плевен.
Държавните отборни първенства по стандартен шахмат се провеждат от 24 до 28 юли
2017 г.
На 28 и 29 юли ще се играят отборните надпревари по ускорен шахмат, а на 30 юли Блицът.
Повече подробности:
- Стандартен http://chess-results.com/tnr292281.aspx?lan=24&art=0&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

