
  

Шахматни новини - 3 май април 2013 г.  

� Великотърновски шахматни празници 2013 година 

16-тата Купа на България „Търновската царица” 
30 април – 1 май, Велико Търново 

 
  Унгарката Аннамария Мариянович е шахматната „Търновска царица“ за 2013 г. от 16-
тата Купа на България „Търновската царица” за деца до 8, 10, 12 и 14 година във Велико 
Търново. 
 Шахматният празник за децата беше организиран от Шахматен клуб “Етър”, Община 
Велико Търново и Българската федерация по шахмат. Първенството е под патронажа на кмета 
Даниел Панов и е част от програмата на кандидатурата на Велико Търново за Европейска 
столица на културата през 2019 г.  

Тази година регламентът на състезанието беше променен в сравнение с предишните 
издания. Проведоха 4 отделни турнира до 8, 10, 12 и 14 години, като момчета и момичета 
играеха заедно, но бяха направени отделни класирания за двата пола. Така бяха излъчени 8 
шампиона в 8 групи и раздадени общо 24 медала.  

Турнирът се игра по Швейцарска система в 7 кръга, по правилата на  ускорения шахмат. 
Контролата беше по 30 минути за цялата партия на всеки състезател. 

221 участници взеха участие в четирите възрастови групи. Това е връх в национално 
състезание за деца, юноши и девойки. Внушителна гледка. Толкова много замислени и тихи 
деца. В предишните издания на турнира са участвали най-много по 157 участващи състезатели. 
За големия интерес към турнира и неговата престижност говори и фактът, че броят на 
шампионите и вицишампиони на България от различните категории при децата, юношите и 
девойките беше рекорден.  

„Търновска царица – 2013” безапелационно стана световната вицешампионка от 
Унгария Аннамария Мариянович със 7 точки от 7 кръга. Любопитно е, че името й - Ана-Мария 
е същото като на царица Ана-Мария, съпруга на цар Иван Асен II и Българска царица от 
януари 1221 година. 792 години по-късно 12 годишна унгарска шахматна принцеса бе 
коронясана за Търновска царица. 

При 12-годишните се получи състезание с ранг на Европейско първенство. След 
шампионката  wcm Аннамария Мариянович, втора е европейската шампионка wfm Габриела 
Антова от ШК „Шах 21“ София с 5,5т., а на трето място се класира победителката от 2012 г. 
wcm Виктория Радева от „Локомотив“ Пловдив, която е световна вицешампионка за момичета 
до 10 г. от 2011 г.  

При момчета до 12 г. на първо място се класира Лъчезар Йорданов от Варна с 5,5 т, 
следван от Денис Иванов от „Левски” София със същия актив и Мартин Василев от 
„Локомотив“ София с 5 т.  

При момичета до 10 г. еднолично на първо място е Гергана Пейчева - ШК „Шах 21“ 
София с 6,5 т., която е безапелационно първа и в общото класиране на категорията. Рада 
Минева – ШК „Пловдив“ и Христина Иванова – ШК „Шах 21“ София са втора и трета с по 4 т.  

При  момчетата до 10 г. първите трима в крайното класиране завършиха с по 5,5 т. 
Победител по показатели стана Антон Петров от Столичен център, Йордан Портокалски - ШК 
„Виктори“ Благоевград е втори, а Николай Чолаков – ШК „Шах 21“  София е трети.  

В най- малката възрастова група - момчета до 8 г., шампион е Георги Колев от ШК 
„Локомотив“  Пловдив с 6,5 т. и по-добри показатели пред втория Лъчезар Колев – ШК 
„ЦСКА” София. Калоян Йорданов – ШК „Феникс“ София е трети с 6 т.  

При момичета до 8 г. първото място спечели Ева Русева – ШК „Плевен 21“ с 5т., пред 
Ичен Ма – ШК „Шах 21“ия Соф, също с 5 т. и Виктория Стрендева – ШК „Виктори“ 
Благоевград с 4,5 т. 

Красиви купи и медали получиха призьорите в осемте групи, а всяко дете си тръгна с 
Диплом за участие. Всички 6-годишни деца бяха наградени с предметни награди. Най-малките 
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участници в турнира бяха родените през м. септември 2007 година Павел Дуков от ШК „Етър” 
и Диляна Иванова от ШК „Пристис“.  

Повече подробности: http://the-queen-of-tarnovo-2013.chessmix.com/ 

Първи открит международен шахматен турнир „Стара столица”, 
 Велико Търново 1-6 май 2013 г. 

  

В Първия открит международен турнир по класически шахмат „Стара столица" участват 
точно 100 участници от 10 държави, сред тях двама гросмайстори, 9 международни майстори, 
4-ри ФИДЕ майстори. Общо 17 състезатели са с международни звания. Сред участниците е и 
Лим Киан от далечна Малайзия.  

След изиграването на четвъртия кръг 10 състезатели водят с по 3,5 т. С най-добър 
допълнителен показател и първо място в турнирната таблица е ГМ Петър Дренчев. Шампионът 
на България за юноши до 20 години и представител на града домакин Радослав Димитров е на 
второ място.  

Повече подробности: http://old-capital-2013.chessmix.com/ 

14 – то Европейско индивидуално първенство за мъже 
4-17 май, Легница Полша 

 
 Българските гросмайсторите Иван Чепаринов и Кирил Георгиев отпътуваха за 
участието си в 14-тото Европейско индивидуално първенство за мъже, което ще се проведе 
Легница, Полша.  

Градът се намира в югозападна Полша, в историческата област Долна Силезия. 
Разположен е в централната част на войводството край реките Качава,Чарна Вода и Вежбяк. 

297 участници от 38 държави са заявили желание за участие, от които 241 са с 
международни звания. В 13-тото Европейско индивидуално първенство в Пловдив /19 март – 1 
април, 2012/ участваха 344 шахматисти от 39 страни, като от тях 295 бяха състезателите с 
международни звания. 

Гросмайстор Иван Чепаринов /шампион на България за 2012 г./  е с текущ рейтинг 2700  
и е поставен под № 12 в стартовия  лист. Шампионът за 2013 г. ГМ Кирил Георгиев е поставен 
под №30 с текущия си рейтинг 2657. 

Повече подробности: 
http://chess-results.com/tnr95789.aspx 
 
Престоящо:  
Гросмайстор Веселин Топалов ще вземе участие в Супер международния шахматен 

турнир „Норвегия шахмат 2013” / Norway Chess 2013/ в Ставангер, Норвегия от 7 май до 18 
май 2013 г.  

След невероятния си успех в Цуг, Швейцария в третото издание на Гран При – ФИДЕ, 
сезон 2012-2013 г. , българският шампион добави цели 22 т. към индивидуалния си шахматан 
рейтинг с „космическия” резултат – 8 от 11 възможни и се изкачи на 4-то място в световната 
ранглиста. 

В Първия супертурнир на територията на Норвегия ще участват  10 супер гросмайстори, 
които ще играят по кръгова система. 

Веселин Топалов ще мери сили с Магнус Карлсен (Норвегия), Левон Аронян (Армения), 
Теймур Раджабов (Азербайджан), Сергей Карякин (Русия), Виши Ананд (Индия), Хикару 
Накамура (САЩ), Петър Свидлер (Русия), Ван Хао (Китай) и Йон Людвиг Хаммер (Норвегия). 


