
  

Шахматни новини – 13 май април 2013 г.  

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

 
Веселин Топалов е с 2 точки след 5 кръг на супер гросмайсторския турнир „Норвегия 

шахмат 2013”  в Ставангер, Норвегия.  
В пети кръг той завърши наравно с Хикару Накамура (САЩ), в шахматна среща, в която 

българинът беше с черните фигури. Топалов загуби в третия кръг срещу настоящия световен 
шампион Виши Ананд (Индия) след груба грешка в равна позиция. В четвъртия кръг след като 
образцово надигра противника си с белите фигури, българският шахматист пропусна печалба 
на 34 ход в партията си срещу Йон Людвиг Хаммер (Норвегия). В партията си срещу 
американският шахматист Топалов „с лекота“ изравни и получи приятна сицилианска позиция. 
Топалов показва отново изключителното си шахматно майсторство, но изглежда, че още не се 
е възстановил физически след блестящата си победа на Гран При – ФИДЕ в Цуг, Швейцария 
(17 април - 1 май 2013 г.). 

След четвъртия кръг Сергей Карякин изглеждаше като „недосегаем“ с точковия си 
актив от 4 точки. В пети кръг обаче великолепният Магнус Карлсен (Норвегия) постигна 
победа с черните срещу руснака.  

Във временното класиране след 5 кръг Сергей Карякин води с 4 точки. Следват го 
Магнус Карлсен и Хикару Накамура с по 3 точки. 

В шести кръг Веселин Топалов ще мери шахматни сили с китайския гросмайстор Ван 
Хао. 

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

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

 
 В осмия кръг на  14-тото Европейско индивидуално първенство за мъже в полския град 
Легница, което се провежда от 4 до 17 май ГМ Иван Чепаринов спечели срещу представителя 
на домакините Александър Хнудиук (HNYDIUK Aleksander). Българският шампион за 2013 г. 
ГМ Кирил Георгиев завърши наравно с ГМ Юри Сточек от Чехия. 
 Кирил Георгиев е с 4,5 точки, а Иван Чепоринов с 4 точки след осмия кръг.  

В деветия кръг Георгиев е с черните фигури срещу ГМ Стелиос Халкиас от Гърция, а 
Чепаринов – с Марко Тратар от Словения.   
 

Повече подробности: http://chess-results.com/tnr95789.aspx 
 
• На 11 май 2013 г. (събота) в София се състоя редовно заседание на Управителния съвет на 

Републиканската спортно съдийска комисия към Българска федерация по шахмат. Взе се 
решение за провеждане на отчетно – изборно събрание на РССК към БФШ на 13 юли 2013 
г. от 11 часа в София. Уточнени бяха детайли по организацията на събранието. 
Повече подробности: 
 

• В Баку, Азербайджан от 4 до 7 май 2013 г. се проведе второто за годината президентско 
заседание на ФИДЕ (2nd quarter Presidential Board Meeting 2013, 4-7 May, Baku, AZE). Бяха 
разгледани редица важни въпроси относно шахматните събития и развитието на 
шахматната игра в световен мащаб. Една от задачите на „Борда“ е да се присъждат 
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международни шахматни звания на играещите шахматисти, на шахматните съдии, 
шахматните треньори и шахматни организатори. 

На Петър Г. Арнаудов беше присъдено най-високото шахматно звание „Гросмайстор“ 
(Grand Master (GM). 
На Светлин Младенов се присъди званието „Международен майстор“ (International 
Master (IM). 
На ММ (жени) Ружка Генова се присъди званието Международен съдия на ФИДЕ 
(International Arbiter (IA).   
Повече подробности: 
http://ratings.fide.com/title_applications.phtml 
 
Престоящо: 
 
Българско шахматно лято 2013 година,  
под патронажа на Г-н Силвио Данаилов – президент на Европейския шахматен съюз и 
на Българска федерация по шахмат 
 

• Международен шахматен турнир „Гранд Европа Опен“  к.к.Албена – 1-9 юни 2013 година 
До този момент са се записали 100 участника от 30 страни. 
 
http://chess-results.com/tnr97673.aspx?art=13&lan=24&flag=30&wi=821 
 

• ФИДЕ семинар за треньори – 6-8 юни 2013, к.к. Албена 
http://www.albena.bulchesssummer.eu/home/info_fide.pdf 
 

 
• Международен шахматен турнир „2-ри Гранд Европа Опен“  к.к.Златни пясъци (Варна) – 

10-18 юни 2013 година 
До този момент за заявили желание за участие 139 шахматисти от 29 страни. 
http://chess-results.com/tnr97328.aspx?art=13&lan=24&flag=30&wi=821 

 
• Шахматно лято Варна 2013 г.: 
Международен шахматен турнир „Гранд Европа Опен“  к.к.Констанин и Елена (Варна) – 19-
27 юни 2013 година 
„Надеждите на света“ – 23 юни – 3 юли 2013 – финален шахматен турнир за деца 8, 10, 12, 14 и 
16 години 
http://www.chessvarna.com/ 
 

 
 
 
 
 
 


