
  

Шахматни новини – 13 март 2014 г.  

„Турнир на претендентите“ - 13 до 31 март, 2014 г. 
Ханти-Мансийск – Русия 

  
 Веселин Топалов стартира с реми. 
 В 15 часа местно време в Ханти-Мансийск, Русия се пуснаха часовниците на партиите 
от първия кръг на „Турнир на претендентите”. Победителят в „Турнир на претендентите”, 
който се провежда в 14 кръга от 13-до 31 март 2014 г., ще играе мач с настоящия световен 
шампион за най-високото шахматно звание. 
 Бившият световен шампион Веселин Топалов стартира битката си за нова шахматна 
корона с реми с черните фигури срещу  Шахрияр Мамедяров. Противникът му направи 
ефектна жертва, но след точната защита на Топалов, единственото което можеха да направят 
белите беше повторение на позицията.  
 Интересен беше и финалът в партията в руското дерби между Сергей Карякин и Петер 
Свидлер. Отново изборът, за да не попаднат в по-тежка позиция и на двамата шахматисти 
беше повторението на ходовете. 
 В партията между Дмитрий Андрейкин (Русия) и Владимир Крамник (Русия) 
шахматистите бързо преминаха през началните етапи на играта и в равен топовен ендшпил се 
съгласиха на реми на 38 ход. 
 В най-обсъждания в световен мащаб двубой между Вишванатан Ананд (Индия) и 
фаворита на международните букмейкъри Левон Аронян (Армения), победата постигна 
индийският шахматист. Ананд демонстрира „силата на двойката офицери” в открита позиция, 
когато се играе шахмат от най-висока класа. 
 Във втория кръг ГМ Веселин Топалов е с белите фигури срещу временния лидер. 
  
Повече информация: 
http://candidates2014.fide.com/pairings-and-results/ 
http://www.chessdom.com/anand-takes-the-lead-of-candidates-2014-after-round-1/ 
 

 
Европейското индивидуално първенство по шахмат за мъже,  

Мемориал Тигран Петросян - 2-ри - 15 март 2014 г., Армения 
 

 Иван Чепаринов отново с победа! 
 ГМ Иван Чепаринов постигна нова победа в предпоследния, 10-ти кръг на 
Европейското индивидуално първенство по класически шахмат за мъже и Мемориал Тигран 
Петросян в Ереван, Армения. Българският шахматист победи с белите фигури ГМ Дариуш 
Свиерц, 2631 (Полша). Така с общ сбор от 7 точки, Иван Чепаринов е в третата точкова група 
в челото на таблицата и дели 7-мо – 17-то място.  
 В последният кръг българинът играе срещу ГМ Иля Смирин (Израел). Противникът на 
българина загуби двубоя си за водачеството в турнира от предпоследния кръг срещу 
Александър Мотулев (Русия). 
 Продължава доброто представяне и на ГМ Антоанета Стефанова. Тя завърши наравно 
срещу поредния си противник с индивидуален рейтинг повече от 2600 - ГМ Иван 
Иванишевич, 2681 (Сърбия). Кръг преди края тя е с 6 точки. В последния игрови ден тя играе 
с ГМ Джон Лудвиг Хаммер от Норвегия. 
  
Повече подробности: http://www.eicc2014.am/ 


