
  

Шахматни новини – 20  септември 2013 г.  

ДЪРЖАВНИТЕ ОТБОРНИ ПЪРВЕНСТВА ПО ШАХМАТ 
ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ 

19-25.09.2013 г., к.к.Слънчев Бряг  
 

В к.к. Слънчев бряг, Бургас стартираха А и Б групи на 64-тото Държавно отборно 
първенство по шахмат за мъже и 46-тото Държавно отборно първенство за жени за 2013 г. 
Първенствата се провеждат от 19 септември до 25 септември в хотел „Гларус“ на курортния 
комплекс. Всички партии, без последния кръг, се играят от 15.30 часа. Важи правилото за 
„нулева“ толерантност, т.е. всеки състезател, който при пускането на часовниците не е зад 
шахматната си дъска, автоматично губи партията. Приключването на партиите миролюбиво, с 
реми, до 30 ход е забранено.  

По време на техническата конференция на шампионатите председателят на 
„Локомотив“ Пловдив Харалампи Ванев връчи почетен плакет и награда от Община Пловдив 
на международния майстор Ружка Генова по случай 50-годишния юбилей, европейската титла 
за сеньори 2013 г. и специален принос за развитието на спорта в град Пловдив. 
Изпълнителният директор на Българска федерация по шахмат връчи от името на федерацията 
почетен сувенир.  

В „А“ група мъже участват отборите на СКШ „Локомотив” – Пловдив, ШК 
„Локомотив – 2000” – Пловдив, ШК „Абритус” – Разград, СКШ „Локомотив” – София, ШК 
„Найден Войнов” – Видин и ШК „Марица – изток” – Раднево, ШК „Енергия 21” – Добрич и 
ШК „Марек Юнион Ивкони” – Дупница. 

В „А“ група жени участват отборите на ШК „Локомотив 2000“ Пловдив, ШК „ЦСКА“ 
София, ШК „Шах ХХI“ София, СКШ „Локомотив“ Пловдив, ШК „Виктори“ Благоевград, ШК 
„Ивис Плюс“ София, ШК „Марек Юнион Ивкони“ Дупница и ШК „Спартак Плевен ХХІ“ 
Плевен.  

Шампионатът се провежда в 7 кръга всеки срещу всеки. Първи показател за 
класирането е мач точки - 2 точки за отборна победа, 1 точка за равен мач и 0 точки при 
загуба, а втори – сумата от точките на отделните дъски.  

Първият кръг потвърди, че шахматните битки ще бъдат изключително оспорвани. 
Победи при мъжете постигнаха отборите на „Абритус” – Разград, ШК „Марек Юнион 
Ивкони” – Дупница и „Найден Войнов” – Видин. 

При жените отборна победа завоюваха шахматистките на ШК „ЦСКА“ София, а 
останалите двубои завършиха наравно. 
 Успоредно с „А“ група ще се провежда и „Б“ група за мъже и жени.  
  
Повече подробности: http://chess-results.com/tnr111263.aspx?lan=24 
 

Шахматен мач 
 Веселин Топалов – Виктор Лазничка 

  
Веселин Топалов спечели първата си партия от мача си с Виктор Лазничка.  
В чешкия град Нови Бор се провежда мащабен шахматен фестивал. Основната част от 

фестивала е шахматния мач между бившия световен шампион и участник в турнира на 
претендентите за 2014 г. Веселин Топалов и чешкия топ-гросмайстор Виктор Лазничка.  

Мачът се провежда в 6 партии от 19 септември до 25 септември. 
В първата партия българският гросмайстор спечели с белите фигури, като в 

динамичната партия демонстрира изключителното си шахматно майсторство. 
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Повече подробности на сайта на организаторите: 
http://www.corrida.nss.cz/index.php 

 
ГРАН ПРИ ФИДЕ жени 

17 септември – 1 октомври 2013 г., Ташкент 
 

След победата си в първия кръг на Третото издание на Гран При  ФИДЕ за жени, сезон 
2013 – 2014 г., гросмайстор Антоанета Стефанова завърши наравно във втория срещу 
рускинята Олга Гирия.  

В третия кръг Антоанета Стефанова е с белите фигури срещу китайската гросмайсторка 
Венян Джу.  

Гран При ФИДЕ жени се провежда от 17 септември до 1 октомври в столицата на 
Узбекистан Ташкент. 
 

Повече подробности на сайта на организаторите: 
http://tashkent2013.fide.com/en/players 

 
 
Предстоящо: 
С Е М И Н А Р  „Актуални въпроси на компютърния шахмат и приоритетни насоки за 

развитие на българския женски шахмат“ 
21 - 22 септември 2013 г., к.к. Слънчев бряг 

В залите на хотел „Гларус“ на 21 и 22 септември ще се проведе Семинар на тема 
„Актуални въпроси на компютърния шахмат и приоритетни насоки за развитие на българския 
женски шахмат“ .  

Семинарът се организира със съдействието на БФ Шахмат и НСА „Васил Левски”. 
Лектори са гл. ас. доктор Лейла Димитрова,  Венета Петкова – редовен докторант в НСА „В. 
Левски“ и гост-лектор – Николай Велчев – Изп. директор на БФ Шахмат.  

 
Подробности: 
http://www.chessbg.com/chessbg_files/downloads/seminar_slanchevbryag_2013.pdf 

 
 


