
  

Шахматни новини - 7 май април 2013 г.  

� Великотърновски шахматни празници 2013 година 

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

 
  Международният майстор Велислав Куков спечели 
първия международен шахматен турнир “Стара столица” във Велико 
Търново със 7 точки от девет възможни.  

Турнирът беше втората част от Великотърновските шахматни 
празници 2013 г.,  организирани от Шахматен клуб “Етър”, Община 
Велико Търново и Българската федерация по шахмат под патронажа на 
кмета Даниел Панов и е част от програмата на кандидатурата на Велико 
Търново за Европейска столица на културата през 2019 г.  

Заедно с купата на победителя, Куков получи 2000 лева от наградния фонд, който бе 
общо 8350 лв. 

Седем състезатели разделиха 2-8 място с по 6.5 точки. Втори по допълнителен показател 
е международният майстор от В. Търново Радослав Димитров, а трети - гросмайстор Звонко 
Станойски от Македония. Четвърти е мм Аксел Ромбалдони от Италия, пети - друг 
великотърновец Любослав Кътов. Осмицата допълниха фм Франк Еврич от Холандия, мм 
Сашо Николов и фм Тодор Галунов от В. Търново. Седем шахматисти делят 9-15 място с по 6 
точки, а 16 участници са с по 5.5 т. 

Общо сто участници от 10 държави взеха участие в първото издание на турнира провело 
се в хотел “Етър” във Велико Търново - Македония, Италия, Холандия, Румъния, Полша, 
Гърция, Унгария, Молдова и Малайзия.   

Организаторите бяха осигурили и много допълнителни награди.  
Премията за най-добър местен шахматист стана притежание на мм Павел Димитров с 6 

точки, следван от Стефан Калчев с 5.5 т.  
При  децата до 14 г. първи стана Мартин Петров с актив от 5 т., а при 18-годишните  

юноши приза получи Владимир Петров с 5.5 т.  
Първа сред дамите е Симонета Иванова също с 5,5 т. 
При ветераните над 60 години най-добър е мм Борис Неведничи от Молдова с 5.5 т., 

следван от мм Коста Ангелов (5.5) и Пламен Илчев (5).  
Емил Петков взе наградата сред състезателите с рейтинг до 1800, следван от Илия 

Сотиров и Петър Казаков.  
Деян Димитров е първи сред шахматистите с ЕЛО от 1800 до 2000 пред Дарио Дерешки 

и Валентин Каменов.  
При шахматистите с рейтинг от 2001 до 2200  първи е Ангел Ангелов с подгласници 

Теодор Сенетия от Румъния и Димчо Веселинов от България. 
Първото издание на “Стара столица” премина при перфектна организация, създадена от 

домакините от ШК “Етър” и отлично съдийство - няма подадена нито една контестация срещу 
съдийско решение. Съдийската бригада бе в състав: главен съдия Международен съдия 
Николай Йорданов и съдии: Международен съдия Венета Петкова, ФИДЕ съдия Светла 
Йорданова, националния съдия от Македония Сашко Лакински, а също и Диана Владимирова и 
Цанка Пенева-Нинова. 

Напрежение сред организаторите и участниците в турнира предизвика участието на 
Борислав Иванов, за който има съмнение, че ползва помощта на компютърните шахматни 
програми. Освен съвпаденията с предложенията на „Худини“ друго доказателство няма. Лош 
късмет за Борислав Иванов обаче се оказа клаузата в регламента на турнира, че при три 
служебни резултата в турнира, състезателят отпада от крайното класиране и не участва в 
разпределението на наградния фонд. В крайна сметка Иванов завърши със 7,5 точки, но три от 
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тях са служебни победи и така отпадна от крайното класиране. Регламентът си е регламент и 
Борислав Иванов прие без протести крайния резултат. 

Турнирът бе съпътстван и от богата културна програма, като в събота /4 май/ 
участниците посетиха Музея на восъчните фигури, а на следващия ден гледаха спектакъла 
“Царевград Търнов - Звук и светлина”. Гостите останаха впечатлени и от очарованието на 
Велико Търново. Представителят от далечна Малайзия Лим Киан Хва заяви на официалното 
закриване пред организаторите, че „турнирът е прекрасен“,  и "Впечатлен съм от красотата и 
духа на вашия град". 

Главният организатор на турнира Светла Йорданова сподели, че е много доволна от 
добрите отзиви на участниците в турнира, и че се надява турнирът да стане традиционен и да 
се наложи в пролетния шахматен календар, както купата за деца „Търновска царица“. 

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

„Норвегия шахмат 2013” / Norway Chess 2013/ 
7-18 май, 2013 

 
Гросмайстор Веселин Топалов ще играе с черните фигури срещу №1 в световната 

ранглиста Магнус Карлсен в първия кръг на Супер международния шахматен турнир 
„Норвегия шахмат 2013”  в Ставангер, Норвегия.  

Шахматните часовници ще се пуснат на 8 май от 15 часа. „Космическите“ шахматни 
двубои ще приключат на 18 май. Контролата за игра е 1 час и 40 минути за 40 хода + 50 минути 
за 20 хода и 15 минути до края на партията  за всеки състезател  плюс добавени 30 
секунди преди всеки ход. В турнира действат „Софийските правила“ /състезателите нямат 
право да разговарят и предлагат реми преди изиграването на 30 хода/ и правилото за „Дрес-
код“. 

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

В първия ден от този изключителен шахматен празник се игра „Блиц“ турнир. 
Контролата за игра беше 4 минути с добавени 2 секунди на ход за всеки състетзател.  
Победител е световният шампион по ускорен шахмат Сергей Карякин (Русия). Той предпочете 
№5 в турнирната таблица. Останалите номера бяха дадени съгласно заетото място в Блиц 
турнира. Веселин Топалов остана с 1 точка и получи номер 10.  
1. Магнус Карлсен (Норвегия), 2. Виши Ананд (Индия), 3. Хикару Накамура (САЩ), 4. 
Петър Свидлер (Русия), 5. Сергей Карякин (Русия), 6. Теймур Раджабов (Азербайджан), 7. Йон 
Людвиг Хаммер (Норвегия), 8. Ван Хао (Китай), 9. Левон Аронян (Армения), 10. Веселин 
Топалов. 

Повече подробности на сайта на организаторите: 
http://norwaychess.com/en/ 
 

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

 
 ГМ Кирил Георгиев завърши наравно срещу Тамас Фодор от Унгария в третия кръг на 
14-тото Европейско индивидуално първенство за мъже, провеждащо се в Легница, Полша от 4 
до 17 май 2013 г. Шампионът на България за мъже от 2013 г. завърши наравно и в първите два 
кръга и е с 1,5 т. след третия кръг. Със същия точков актив е и ГМ Иван Чепаринов, който 
загуби в третия кръг от играещия за Турция ГМ Александер Ипатов. 
 В четвъртия кръг Иван Чепаринов играе с черните срещу австриеца Роберт Крейсъл, а 
Кирил Георгиев е с белите фигури срещу поляка Камил Стачовяк. 
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 В европейското първенство участва още един българин – Огнян Захариев, който е с 0 
точки. 

 
Повече подробности: 
http://chess-results.com/tnr95789.aspx 
 

� Шахматен клуб „Човеколюбие” – Пазарджик организира шахматен мач с 
живи фигури на пл. “Константин Величков” в Пазарджик на 10 май 2013 г./петък/ от 14.00 до 
17.30 часа. Основната цел на мача е популяризиране на шахматния модел на политиката и на 
девиза на Шахматен клуб „Човеколюбие”: „Прави любов, а не война!”. 

За повече информация: Надежда Кузерманова - 0878 149 609; 

 
 


