
  

Шахматни новини - 7 май април 2013 г.  

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

 
Гросмайстор Веселин Топалов стартира с реми срещу №1 в световната ранглиста 

Магнус Карлсен в първия кръг на „Норвегия шахмат 2013”  в Ставангер, Норвегия.  
С една „изящно проста” шахматна игра двамата изключителни шахматисти не можаха 

да надделеят над противника си и след изчерпване на всички ресурси в позицията се съгласиха 
на подялба на точката на 51 ход. 
 Сергей Карякин продължис инерцията си от печалбата на „блиц” турнира и спечели 
точка срещу Теймур Раджабов (Азербайджан). С победа завърши и Хикару Накамура (САЩ) 
срещу Ван Хао (Китай). Останалите двубои завършиха наравно. 

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

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

 В четвъртия кръг на  14-тото Европейско индивидуално първенство за мъже и двамата 
български представители фиксираха загуби. ГМ Иван Чепаринов загуби от австриеца Роберт 
Крейсъл, а Кирил Георгиев от поляка Камил Стачовяк. 
 Българските гросмайстори останаха с по 1,5 точка и след четвъртия кръг.  
В турнирната таблица еднолично с 4 точки води Александър Мойсеенко от Украйна. 
 

Повече подробности: http://chess-results.com/tnr95789.aspx 
 
Предстоящо:  
Открити първенства за ученици І и ІІ клас 
В град Добрич, в Международния колеж Албена, на 9 и 10 май 2013 година ще се 

проведат за пръв път финалите на  откритите първенства  за ученици от І и ІІ-ри клас  на 
Република България се провеждат Първенствата са в съответствие с програмата „ШАХ В 
УЧИЛИЩЕ” на президента Европейския шахматен съюз (ЕШС) и БФШ Силвио Данаилов и с 
приетата от Европейския парламент декларация на 13.03.2012 г.  

Целта е да се осигури възможност от ранна възраст на по-значителен кръг от ученици да 
се научат да играят шахмат в началния курс на обучение в I и II  клас в  училищата на  
страната.  

   Организацията и координацията на  финалите  се осъществява от Център за 
съвременно образование – шахматен клуб „Енергия 21”, с подкрепата  на Община град Добрич, 
Общински младежки център „Захари Стоянов”, Международен колеж по туризъм Албена, от 
Българска федерация по шахмат (БФШ) и с медийната подкрепа на списание „Шах в училище”. 

Играе се по Швейцарска система в седем кръга.  
Контролата за една игра е по 15 минути на състезател за цялата партия. 
Класирането е индивидуално (по дъски) за момчета и за момичета, отборно и 

комплексно на база двата класа. Крайното класиране ще се изпрати до общините, Регионалните 
инспеторати на МОМН, клубовете. Същото ще се обяви в сайта на БФШ и Община Добрич и 
онлайн в Европейския портал www. chess–results.com , в национални и местни медии. 

Техническата конференция и началото ще бъде на 9 май от 11 часа, а официалното 
закриване, награждаване на победителите и концерт ще се състоят на 10 май от 14 до 15 часа.   

Курс за съдии на шахматни състезания – ІІІ категори за начални учители и други 
желаещи лица ще се проведе паралелно по време на финалите. 

Повече подробности - м.с. Тодор СпировТодоров, Председател на ЦСО – ШК „Енергия 
21” в гр. Добрич  - тел. 0 878338075 e-mail: energy21_dobrich@abv.bg 


