
Шахматни новини от 22 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 
 

Гросмайстор Кирил Георгиев продължава да налага надмощие на 77-то Държавно 
индивидуално първенство по шахмат за мъже – финал. Той продължава да е с точка 
преднина пред следващите го шамхатисти. Кирил Георгиев е с 6 точки от 8 възможни.  

Второ – пето място с по 5 точки делят съответно по реда на турнирната таблица – ГМ 
Красимир Русев, ГМ Момчил Николов, ГМ Васил Спасов и ММ Ивайло Енчев. 

 Осмият кръг срещна в директни двубои кандидатите за призовите места. Без победител 
завършиха двубоите – Ивайло Енчев – Кирил Георгиев, Красими Русев – Васил Спасов, 
Момчил Николов – Спас Кожухаров.  

При жените ММ /жени/ Елица Раева и ГМ /жени/ Ива Виденова продължават да водят в 
62-рото Държавно индивидуално първенство за жени – финал с по 5 точки от 6 възможни. 
В 6-тия кръг Раева завърши наравно с малката дебютантка – 9 годишната Нургюл Салимова. 
Партията между 14 годишната дебютантка Мария Васова и Ива Виденова също не излъчи 
победител.  

Трето – пето място с по 3 точки разделят Симонета Иванова, Ани Крумова и ГМ /жени/ 
Маргарита Войска. 

Престоят изключително интересни последни три кръга както при мъжете, така и при 
жените. 

 
Партиите се предават в живо предаване всеки ден от 15 часа. 
 
Повече подробности: http://chessbg.com/live 

ГРАН ПРИ - ФИДЕ 
17 АПРИЛ – 1 МАЙ 2013, ЦУГ – ШВЕЙЦАРИЯ 

 
Най-добрият български шахматист Веселин Топалов започна с типично впечатляващ 

стил участието си в третия турнир на веригата Гран При – ФИДЕ, цикъл 2012-2013 г.  
Първият турнир от  Гран При – ФИДЕ, цикъл 2012-2013 г. се проведе в Лондон през 

октомври 2012 г. и победител в него беше нашият шахматист. Третият турнир беше планиран в 
Лисабон, с организатори американската фирма „Агон”, но провеждането му беше провалено. 
Международната шахматна федерация ФИДЕ успя да спаси веригата чрез руска компания и 
организира провеждането на третия турнир в красивия курортен швейцарски град Цуг.   

Според регламента Гран При 2012-2013 г. ще се състои от шест шахматни турнири. 
Всеки шахматист трябав да участва поне в четири от тях. Трите най-добри класирания ще 
определят окончателното подреждане. Първите трима ще придобият правото за участие в 
Турнира на претендентите от следващия цикъл за световната титла. Топалов спечели първия 
турнир в Лондон и даде сериозна заявка за класиране в първата тройка на крайното класиране. 

В Цуг най-добрият ни гросмайстор дебютира с нов треньор - французина Едуардс 
Ромайн. 

След четвъртия кръг той е начело в турнирната таблица с 2,5 т. заедно с Александър 
Морозевич от Русия и Руслан Понамарьов.  

Коментаторите на това изключително забележимо и значимо шахматно събитие 
определят партията на Топалов от четвъртия кръг с черните фигури срещу Рустам 
Касимджанов като вълнуващ „трилър”. Още на 13 ход фигурното равновесие беше нарушено. 
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Всички партии в третия и четвърти кръг завършиха без победител, но шахматните битки 
бяха изключително нагрегнати, оспорвани и интересни. 

 
Повече подробности на сайта на организаторите: 

http://zug2013.fide.com/en/component/turnuva/?task=fileview&kid=2 

 


