
Шахматни новини от 29 април 2013 г.  

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

 
Убедителна преднина за Веселин Топалов  

 
Убедителна преднина за великолепния Веселин Топалов кръг преди края в третото 

издание на Гран При – ФИДЕ, сезон 2012-2013 г. в Цуг, Швейцария. 
Изключително важна и издържана победа постигна Веселин Топалов 10-тия кръг с 

черните фигури срещу италианския гросмайстор Фабиано Каруана. Анализаторите на турнира 
определиха шахматния сблъсък между двамата като решаващ двубой за първото място. След 
като пое лидерството в този изключително престижен и силен турнир, Топалов продължи да 
демонстрира стабилна, но настойчива игра. След победата си  срещу Каруана, Топалов е със 7 
точки и с цяла точка преднина пред втория в класирането – американеца Хикару Накамура. 
Единствената загуба на американския гросмайстор е срещу българския шахматист в 5 кръг.  

На трето и четвърто място с по 5,5 т. са Руслан Понамарьов и Фабио Каруана. 
В последния кръг Веселин Топалов играе с белите фигури срещу Сергей Карякин, който 

до този момент е на 50%. 
Вторият във временното класиране Хикару Накамура играе срещу Фабио Каруана. 

 
Повече подробности на сайта на организаторите: 

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

 
Престоящо: 

� Великотърновски шахматни празници 2013 година 

• На 30 април и 1 май ще се проведе 16-тата Купа на България „Търновската царица” за 
деца до 8, 10, 12 и 14 година във Велико Търново. Техническата конференция е на 30 април от 
13 часа в залите на хотел „Етър”. Откриването и начало на първия кръг е планирано от 13 часа. 
Закриването и награждаването на победителите е на 1 май от 13.30 часа. 

Турнирът е по ускорен шахмат и се провежда от ШК „Етър” Велико Търново и БФШ под 
патронажа на кмета на Община Велико Търново Г-н Даниел Панов.  

Контрола за игра – 30 минути за всеки състезател до края на партията. 

Повече подробности: http://the-queen-of-tarnovo-2013.chessmix.com/ 

• Първи открит международен шахматен турнир „Стара столица”, Велико Търново 1-6 
май2013 г. 

Повече подробности: http://old-capital-2013.chessmix.com/ 

� Шахматен клуб „Човеколюбие” – Пазарджик организира шахматен мач с 
живи фигури на пл. “Константин Величков” в Пазарджик на 10 май 2013 г., 14.00 – 17.30 часа. 
Основната цел на мача е популяризиране на шахматния модел на политиката и на девиза на 
Шахматен клуб „Човеколюбие”: „Прави любов, а не война!”. 

За повече информация: Надежда Кузерманова - 0878 149 609; 


