
Шахматни новини от 23 април 2013 г.  

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

 
Образцова победа за Веселин Топалов 

 
С образцова победа на Веселин Топалов срещу американския шахматист Хикару 

Накамура се насладиха любителите на шахматната игра в пети кръг на Гран При – ФИДЕ в 
Цуг, Швейцария. Третото издание на турнира се провежда от 17 април до 1 май. 

Двубоят се очакваше с особен интерес поради сходния стил на игра на двамата 
шахматисти. Партиите и на двамата шахматисти се отличават с рискован стил на шахматна 
игра, в които шахматистите не щадят нито себе си, нито съперниците си и гарантират 
зрелищно удоволствие на шахматните любители. Турнирният коментатор Сергей Загребалний 
определи двамата шахматисти като едни от най-харизматичните в шахматния елит.  

Бившият световен шампион игра с белите фигури и демонстрира мощността на 
шахматната си игра и високата си класа. В шампионски стил Веселин Топалов надигра 
съперника си и в трите фази на шахматната игра. 

За разлика от последните два кръга, в които нямаше победител в нито един двубой, в 
пети кръг само една партия завърши миролюбиво – Петер Леко срещу Руслан Понамарьов. 

С победата си срещу Аниш Гири, Александър Морозевич  застана начело в класирането 
заедно с Веселин Топалов с по 3,5 точки. 

Повече подробности на сайта на организаторите: 

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

 
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 уверено се приближава към поредната си шампионска 

титла на 77-то Държавно индивидуално първенство по шахмат за мъже – финал. В деветия 
кръг той спечели срещу Марио Вутов и със 7 точки продължава да е с точка преднина. 

На второ място с 6 точки и Момчил Николов, който се наложи над Петър Г. Арнаудов. 
При жените се разигра драма. 
Двете конкурентки за шампионската титла и водачки в класирането ММ /жени/ Елица 

Раева и ГМ /жени/ Ива Виденова загубиха двубоите си съответно срещу Дарена Сиркова и 
Симонета Иванова. Въпреки пораженията си, двете шахматистки са с по 5 точки и оглавяват 
турнирната таблица. С по 4 точки са следващите ги Симонета Иванова и Ани Крумова. 

Престоят изключително интересни последни два 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 


