
 

Шахматни новини от 25 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 
 

  Кирил Георгиев и Ива Виденова са шампиони 
 

 Кирил Георгиев и Ива Виденова са 
шампионите от финалите на 77-то Държавно 
индивидуално първенство по шахмат за мъже и 62-рото 
Държавно индивидуално първенство за жени.  
 И в двете първенства шампионите завоюваха 
титлите си еднолично. От предходната година регламентът 
постановява, че при равенство в точките при борбата за 
шампионската титла се играе мач между конкурентите. 
Както миналата година и в тази, обаче, от мач нямаше 
нужда. 
 При мъжете топ-гросмайсторът Кирил Гергиев /ШК ”Локомотив” София/ завоюва 
поредната си индивидуална шампионска титла, след като през целия турнир доминираше над 
противниците. Шампионът завърши с 8 точки от 11 възможни и изпривира следващияго 
противник с цяла точка разлика. 
 Вице шампион и сребърен медалист със 7 точки заслужено стана ММ Ивайло Енчев от 
ШК „Арбитрус” Разград. Непрекъснато развиващия се в шахматно отношение млад шахматист 
заслужено покри и първата си норма за гросмайсторското звание.  
 Трето и четвърто място си поделиха с 6,5 т. ГМ Момчил Николов /ШК „Арбитрус” 
Разград/ и ГМ Васил Спасов /ШК „Локомотив” Пловдив. По допълнителния турнирен 
позакател бронзовите медали завоюва Момчил Ноколов. Загуба в последния кръг му отне 
правото за сребърните медали.  

При жените интригата се разплете на 52 ход в партията между ГМ /жени/ Ива Виденова 
/ШК «Локомотив» Пловдив и Елица Раева, на който черните се предадоха. 

Преди последния кръг Елица Раева водеше с ½ точка на шампионката от 2012 година. 
Пловдивчанката обаче спечели личния двубой, настигна и изпревари конкуретката си и 
заслужено вдигна шампионската титла. Така Ива Виденова дублира шампионската титла при 
жените за втора поредна година с 6,5 т. от 10 възможни. Среброто остана за Елица Раева с 6 т.. 

Бронзовите медали с 6 точки завоюва младата шахматна надежда и шампионка във 
възрастовата си група до 16 години Симонета Иванова /”Михаил Тал” Червен бряг/. 
Вглеждайки се в развитието на турнирната борба се установява, че тя спечели както срещу 
шампионката, така и срещу шахматната си наставничка ГМ /жени/ Маргарита Войска.  

15 от наградените шахматисти отделиха по 10% от турнирните си награди за 
подпомагане на дъщеричката на Гросмайстор Юлиян Радулски, която без време остана сираче, 
в трудния момент за нея и нейната майка. 

Освен шампионските си титли и определената награда шампионите спечелиха право да 
представят България на предстоящите Европейски първенства за мъже  и жени, съответно от 4 
до 17 май в Легнице, Полша /за мъже/ и в Белград от 22 юли до 4 август /за жени/. 
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Сребърните и бронзовите медалисти спечелиха допълнително право за участие на 
разноски на федерацията на Гран Европа Опен Златни пясъци, който ще се проведе от 10 до 18 
юни в шахматния дом в Златни пясъци. 

 
Повече подробности: http://chessbg.com/live 


