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Градското първенство на Видин по шахмат за месец юли бе спечелено от Илиян Илиев,
съобщи за радио “Фокус”- Видин Ефтим Стефанов, председател на Шахматен клуб
Найден Войнов Видин. С тази победа Илиев е прибавил още 15 точки към актива си и
сега е само на 13 точки от временния водач в листата Мирослав Милчев. Турнирът се
проведе на 28 юли в шахматната школа при наличието на всички най-силни шахматисти
в града. Силно впечатление направи изгряващата звезда на детския шах - Радостин
Бушев, който игра напълно равностойно с всички най-силни състезатели в турнира и
показа много бурно развитие в своята игра, макар че се класира едва на 5-то място,
подчерта Стефанов. Градското първенство се състои от 12 турнира, които се
провеждат всяка последна събота на месеца. За класирането са важни и турнирите от
областта, които организира клуба – в Белоградчик,Кула ,Макреш и мемориал “Найден
Войнов” във Видин. Всеки един състезател формира някакви точки от представянето
си в тези турнири, накрая те се сумират и този, който има най-много точки става и
първенец на Видин за цялата година, обясни Стефанов. Настоящ шампион е Мирослав
Милчев, който и в момента води убедително в първенството, и той заедно с Илиан
Илиев и Ивайло Тодорв ще представят Видин на отборното първенство за мъже в “А”
група, там където са най-силните български шахматисти, което ще се проведе от 21
септември в “Златни пясъци”. Ще имаме подкрепата и на гросмайстор Александър
Делчев, гросмайстор Мариян Петров, както и на Христо Велчев и на други приятели на
нашия клуб, уточни Стефанов. Видинските шахматисти вече два пъти поред са
шампиони на България в “А” група мъже по шах на отборното републиканско
първенство. “Ще сме в намален състав, но ще направим всичко възможно да останем в
групата, където от догодина да се борим за още по-добри постижения”, заяви в
заключение председателя на клуб по шахмат “Найден Войнов”.
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