
10 декември 2014 г. 

Веселин Топалов в Топ 5 

 ГМ Веселин Топалов се класира в Топ  5 в класацията за „Спортните чудеса на 
България“ – Спортна личност от анкетата Чудесата на България. 
 Кампанията "Спортните чудеса на България" на вестник "Стандарт" събра в 
сряда, на 10-ти декември спортния елит на България.  

Анкетата за шампионите и победите, които са възхитили най-много нацията, 
събра от септември досега над 120 000 номинации на сайта bgchudesa.com. С гласуване 
в интернет бяха номинирани 10-те спортисти, „герои и кумири“, събрали най-много 
гласове. 

 С тържествена церемония в столичния клуб "Найт Флайт" на 10 декември 
обявени Топ 5 на личностите и събитията в родния спорт, събрали най-много подкрепа 
в гласуването. 

На събитието присъстваха Министърът на спорта Г-н Красен Кралев, 
столичният кмет Г-жа Йорданка Фандъкова, ветерани и спортни шефове, журналисти. 

Имената от челната петица бяха подредени по азбучен ред.  
Представянето започна с ГМ Веселин Топалов.  
„Веселин Топалов доказа, че българин може да стане №1 в битката на големите 

умове“. „Велик спортист и голям човек“ – така беше представен Веселин Топалов при 
обявяването му в първите пет на класацията за спортна личност в „Спортните чудеса на 
България“.  

Наградата на Топалов получи неговият дългогодишен мениджър и президент на 
Българска федерация по шахмат Г-н Силвио Данаилов. Тя беше връчена от Методи 
Манченко. Г-н Силвио Данаилов отбеляза, че това е признание не само за Веселин 
Топалов, а и на шахматът, който в презентацията на събитието беше обявен за 
„аристократичен спорт“.  

 
Повече подробности: 
http://tv.bnt.bg/bnt1/catch-up/ 

 
 
 
Предстоящо: 
• Детска шахматна олимпиада до 16 години, 12 – 22 декември 2014 г., Унгария 
България ще вземе участие в детската шахматна олимпиада до 16 години в Гьор, 

Унгария. Тя ще се проведе от 12 – 22 декември 2014 г. 
Българският отбор е съставен от: Мартин Петров, Емил Стефанов, Владимир Сергеев 
Петров и Мария Васова. Капитан на отбора е Радислав Атанасов. 
Българските шахматисти са под №28 в стартовия лист. 
Първи в първоначалното подреждане е отбора на Индия. 
 
Подробности: 
http://wyco2014.chess.hu/Info 
 
• В Пловдив на 13 и 14 декември ще се проведе вторият турнир за Пловдив за деца 

„Млад гросмайстор”. Организатор е шахматен клуб „Пловдив” Пловдив. 
• Шахматен клуб "Плевен XXI" организира на 20 и 21-ви декември 2014 г.  от 10 часа 
в Плевен, клуба на бул. "Скобелев" №20, третия турнир от веригата Купа "Евроинс" 
за 2014 г.  Ще бъде определен носителят на купа „Евроинс” Плевен за 2014 г.  



• Шахматен клуб "Плевен XXI"  ще проведе втория турнир от веригата за ученици 
"Млад гросмайстор" на 27 и 28-ми декември в хотел "Балкан" . Партиите от първия 
кръг ще стартират в 11:00 в съботния ден.  
 


