
Шахматни новини 1 ноември 2015 г. 

Пресконференция и благотворителен сеанс
на ГМ Веселин Топалов

        В петък, 30 октомври 2015 г., от 11.30 часа вторият в световната ранглиста (на 1
ноември  2015  г.)  ГМ  Веселин  Топалов  даде  пресконференция  в  Пресклуб  „България“  на
Националния стадион „Васил Левски“ София.

ГМ Веселин Топалов разказа за подготовката си за подготовката си за предстоящия трети
последен турнир от веригата  Grand Chess Tour 2015   в Лондон от 3-13 декември 2015 г. и за
Турнира на Претендентите за Световната титла по шахмат през март 2016 г., който ще определи
съперникът на ГМ Магнус Карлсен за спор за световната титла.

ГМ Веселин Топалов сподели, че изключителните му резултати през последната година се
получават, защото гледа спокойно на партията си по време на игра като страничен наблюдател, а
останалото е – шахматно майсторство.   

ГМ Веселин Топалов близо час даваше и много интервюта за присъстващите в залата –
медии, журналисти и  любители на шахматната игра.

По време на пресконференцията бяха зададени и въпроси към президента на Българска
федерация  по  шахмат  и  мениджър  на  българския  шахматист  –  г-н  Силвио  Данаилов  за
разпространяващите се в публичното пространство обвинения към него. Отговорите му бяха, че
той  е  спокоен,  защото  е  изключително  проверяван  от  многобройни  и  различни  институции.
Мнението му е, че кандидатурата му за предстоящия избор за президент на Световната шахматна
федерация ФИДЕ и обвиненията към него са свързани.

 След пресконференцията, в 12,30 часа ГМ Веселин Топалов изнесе благотворителен сеанс
на срещу с 25 талантливи деца до 14 години.

Участниците бяха определени от комисията по детско-юношески шахмат към Българска
федерация  по  шахмат  по  следните  критерии:  медал  от  последното  държавно  първенство  в
съответната категория, следвано за  всяка група по комбиниран принцип – рейтинг и възраст -
класират по 2 момчета и 1 момиче. В момента на световните индивидуални първенства за деца до
8, 10, 12, 14, 16 и 18 години в Порто Карас, Халдики – Гърция участват 22 български деца.

В продължилия 2 часа и 40 минути сеанс  ГМ Веселин Топалов постигна 19 победи и 6
ремита. 

Равен  резултат  постигнаха  Виктор  Боев  (до  14  г.)  -  ШК „Пловдив“  Пловдив,  Гергана
Пейчева (до 12 г.) - ШК „Локомотив“ София, Елиф Мехмед (до 12 г.) - ШК „ЦСКА“ София, Стоян
Стоянов (до 12 г.)  – ШК „Асеновец 2006“ Асеновград,  Атанас Кулев (до 10 г.)  – „Бургас 64“
Бургас и Лъчезар Ралчев (до 8 г.) – „Елит“ – София.

Последна завърши партията на 8-годишния състезател на „Бургас 64“ Васил Кондов, който
след партията се разплака.

Интерес предизвика и партията на 10-годишната шахматистка от „Локомотив“ София Надя
Тончева,  която  успя  да  направи  успешна  комбинация,  след  което  получи  спечелена  позиция.
Майсторството на големия български шахматист, обаче, му донесе победата. 

Беше  проведен  и  благотворителен  търг  на  ценни  награди  от  кариерата  на  Световния
шампион като средствата  ще бъдат за  развитие  на  детско-юношеския шах и проекта  „Шах в
училище”.

ГМ  Веселин  Топалов  предостави  три  изключително  ценни  часовника,  получени  като
награда – за победата му в супер турнира ,  21-ва  категория,  Линарес  2010,  за  златния  медал  на
първа  дъска  в  Европейското  отборно  първенство  през  2013  г.  във  Варшава  и  за  златния
олимпийски медал в Тромсьо, Норвегия през 2014 г. Часовниците са оставени на съхранение и
постоянно изложение в Българска федерация по шахмат и чакат своите нови притежатели.

Списък на участниците:
http://chessbg.com/news_files/news/info_uchastnici_seans_2015.pdf
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Световни индивидуални първенства за деца до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години
24 октомври – 6 ноември, 2015 г., Порто Карас, Халдики – Гърция

Продължава  доброто  представяне  на  българските  участници  на  световните
индивидуални първенства за деца до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години, които се провеждат от 24
октомври – 6 ноември, 2015 г., Порто Карас, Халдики – Гърция.

След изиграването на 6-тия от 11-те кръга на шампионатите 4 наши шахматисти са
с по 5 точки актив: Петя Караиванова - СКШ „Асеновец 2006“ Асеновград, Нургюл Салимова
- ШК „Бургас 64“ Бургас, Габриела Антова - ШК „Шах XXI“ София и Цветан Стоянов,  ШК
„Бургас  64“  Бургас,  които  съответно  заемат  във  временното  класиране  3-то  място  при
момичета до 8 години, 4-то място при момичета до 12 години, 4-то място при момичета до 14
години и 10-то място при момчета до 12 години.

С по 4,5 точки са Диляна Иванова - ШК „Пристис“ Русе, Виктория Радева - ШК
„Спартак“  Пловдив  и  Димитър  Даскалов  -  ШК  „ЦСКА“  София,  които  във  временното
класиране са съответно  на 5-то място при момичета до 8 години, 9-то място при момичета до
14 години и 10-то място при юношите до 18 години.

С по 4 точки са Костадин Георгиев - ШК „Юри Бендерев-1912“ Перник (момчета до
8 г.), Валентин Митев - СКШ „Плевен XXI“ Плевен (момчета до 12 г.), Симонета Иванова -
ШК „Бургас 64“ Бургас и  Мария Васова - СКШ „Асеновец 2006“ Асеновград (при девойките
до 18 години).

3,5  точки  имат след 6-ти кръг  Мартин Петров  – „Софийски център  за  шахмат“
София и Тодор Георгиев - ШК „Варна“ Варна при юношите младша възраст до 16 г., Матей
Петков  -  СКШ  „Локомотив“  София  при  момчетата  до  14  години,  Момчил  Петков  -  ШК
„Енергия 21“ Добрич при момчетата  до 10 години и Светлен Иванов - СКШ „Локомотив“
София при момчетата до момчета до 10 години.

Доника Шивачева (до 16 г.), Ма Ичен и Патрицие Найманова (до 10 г.) имат по 3
точки. С по 2,5 т. са Мариета Костадинова (до 14 г.) и Ивелина Христова (до 8г.).

Повече подробности:
http://www.wycc2015.org/
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