
Шахматни новини – 17 април 2013 г.  

77-то Държавно индивидуално първенство по шахмат за мъже – финал,  
62-рото Държавно индивидуално първенство за жени – финал 

16-ти до 25-ти април,  Банкя 
 

В 15 часа на 17 април се състоя официално откриване на  62-рото Държавно 
индивидуално първенство за жени – финал и започналото на 16 април 77-то Държавно 
индивидуално първенство по шахмат за мъже – финал.   

Успешна игра на 12 – те финалисти при мъжете и 10-те финалистки при жените 
пожелаха Вицепрезидента на Българска федерация по шахмат д-р Николай Недков, видни 
общественици – любители на древната игра.  

При мъжете символичен първи ход направи президентът на ШК „Банкя“ Г-н Пламен 
Симеонов на партията между ММ Спас Кожухаров и водачът в стартовия лист топ-
гросмайстора Кирил Георгиев. 

При жените жребият срещна настоящата шампионка на България Ива Виденова с 9-
годишната Нургюл Салимов. Именно на тяхната партия символичен първи ход направи Г-н 
Красимир Велчев. Историята на българския шахмат помни друга 9-годишна финалистка при 
жените – Антоанета Стефанова през 1988 г. на финалите за жени в Правец. Малката Нургюл 
вече е европейска шампионка за момичета до 8 години и трета на европейското първенство в 
категорията до 10 години. Тя спечели също така убедително полуфинала за жени през 
февруари в Пловдив. 

Съставът на първенството при жените е съзвездие от шампионки, с изключително млад 
състав. Утвърдени фаворити са 11-кратната шампионка на България и Европейска шампионка 
за сеньори /жени/ от 2013 г. ГМ /жени/ Маргарита Войска, шампионката от 2012 г - ГМ/жени/ 
Ива Виденова както и Вицешампионката от 2011 г. Елица Раева. Всички останали участнички 
са шампионки във възрастовите категории при момичета и девойки, в които се състезават.  

В първия кръг шампионката при 16 години Симонета Иванова спечели срещу 
шампионката до 20 години Ани Крумова. Победи постигнаха ГМ /жени/ Елица Раева, ГМ 
/жени/ Ива Виденова и Дарена Сиркова съответно срещу Цвета Галунова, Нургюл Салимова и 
Стефи Бедникова. 

При мъжете победа с черните фигури постигна ММ Ивайло Енчев срещу ММ Петър Г. 
Арнаудов. Това е първия турнир, в който пловдивчанинът играе, след като покри последния си 
бал за гросмайстор на международния турнир „Карпос Опен 2013“ в Скопие. Очаквайки 
утвърждаването си за притежател на най-високото шахматно звание – гросмайстор Петър  
Арнаудов започна първенството неубедително.  

Победи с черните фигури постигнаха още ГМ Владимир Петков и ГМ Васил Спасов 
съответно срещу Марио Вутов и ММ Тихомир Янев. ММ Радослав Димитров спечели с белите 
фигури срещу ММ Николай Нинов. 

С 2 точки след втория кръг при мъжете е единствено ММ Ивайло Енчев. 
Всеки ден от 15 часа партиите ще се предават в живо предаване. 
 
Повече подробности: http://chessbg.com/live 

 


