Шахматни новини 28 юли 2017 г.

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
Шампионите за 2017 година по стандартен шахмат от Държавните отборни
първенства са ШК „Пловдив“, Пловдив при юношите до 16 години, ШК „Бургас 64“,
Бургас при момчетата до 12 години и ШК „Михаил Тал“, Червен бряг при девойките до
16 години и момичетата до 12 години.
В хотел „Самоков“ в к.к. Боровец завършиха Държавните отборни първенства по
стандартен шахмат за момчета и момичета до 12 години и юноши и девойки до 16 години.
При юношите до 16 години шампион е отборът на ШК „Пловдив“, Пловдив с пълен
точков актив от 12 мач-точки и 17 точки на отделните дъски.
За отбора на шампионите играха съответно от 1 до 4 дъска Ивайло Кирилов (4 т. от 6
възможни), Цветан Стоянов (5,5 т. от 6 възможни), Иван Караджов (4,5 т. от 6 възможни) и
Мартин Малинов (3 т. от 6 възможни). Треньори са Илияна Полендакова и Соня Пионова.
Капитан на отбора – Ивайло Кирилов.
Сребърни медалисти са юношите от ШК „ЧесБомб“, Пловдив с 9 мач-т. и 18 т. на
отделните дъски.
Бронзовите медали отнесоха състезателите от ШК „Асеневсци“, Велико Търново с 8
мач-точки и 14 т. на отделните дъски.
Участваха 10 отбора.
При момчетата до 12 години шампион е отборът на ШК „Бургас 64“, Бургас с 9 мачточки от 10 възможни и 14,5 т. на отделните дъски.
За отбора шампион играха по дъски съответно Стилян Костадинов (1,5 т. от 4
възможни), Явор Николов (4 т. от 5 възможни), Ефим Кан (3,5 т. от 5 възможни), Васил
Кондов (4,5 т. от 5 възможни), Николай Желев (1 т. от 1 възможна). Треньор и капитан –
Живко Жеков.
Сребърни медалисти са момчетата от ШК „Локомотив“, София с 6 мач-точки и 11,5 т.
на отделните дъски.
Бронзовият медалист „Спартак Плевен ХХІ“, Плевен е също с 6 мач-точки, но с 10,5
т. по дъски.
Участваха 6 отбора.
При девойките до 16 години и момичетата до 12 години ШК „Михаил Тал“, Червен
бряг дублира титлата.
При девойките до 16 години шампионките от „Михаил Тал“, Червен бряг са с актив
от 8 мач-точки и 8 т. на отделните дъски.
Шампионки по дъски са съответно Калина Димитрова (2,5 т. от 5 възможни),
Кристина Йорданова (3 т. от 5 възможни) и Ивелина Сашова (2,5 т. от 5 възможни). Треньор
Илия Кръстев. Капитан на отбора – И. Кирилова.
Сребърните медали завоюваха шахматистките на „Пловдив“, Пловдив със 7 т. и 8,5 т.
на отделните дъски.
Бронзовите медали станаха притежание на „Спартак Плевен ХХІ“, Плевен с 6 мачточки и 9 т. по дъски.
Участваха 6 отбора.
При момичетата до 12 години шахматистките „Михаил Тал“, Червен бряг и на Илия
Кръстев завоюваха шампионската купа с пълен точков актив от 10 мач-точки 10 точки на
отделните дъски.

Златните медалистки по дъски са съответно Петя Караиванова (3 т. от 4 възможни),
Патрисие Найманова (4 т. от 4 възможни) и Радост Радкова (3 т. от 4 възможни).
Сребърни медалисти са шахматистките на „Бургас 64“, Бургас с 5 мач-точки и 8,5 т.
на отделните дъски.
Момичетата на треньора Христинка Илиева от първия отбор на „Плевен ХХІ“, Плевен
се закичиха с бронзовите медали също с 5 мач-точки актив, но със 7,5 т. на отделните дъски.
Участваха 5 отбора.
Държавните отборни първенства по стандартен шахмат се проведоха от 24 до 28 юли
2017 г.
След награждаването на победителите турнирните надпревари продължиха с
Държавните отборни първенства по ускорен шахмат. Състезателите играят на контрола по 15
минути за партията с добавени по 10 секунди на ход, считано от първия.
Те се провеждат на 28 и 29 юли 2017 г.
На 30 юли 2017 година шахматните дуели ще приключат с първенствата по Блиц.
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

