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МАРИЯ ЗАХАРИЕВА

През октомври тази година Веселин 
Топалов спечели в Сен Луис, Аржен-
тина, световната ранглиста по шахмат 
на ФИДЕ (Световната федерация по 
шах) след като в предпоследния кръг 
направи реми с Рустан Касимджанов от 

Узбекистан. “Начинът, по който бълга-
ринът си осигури Световната титла по 
шахмат един кръг преди края на надпре-
варата, носи почерка на един неуморием 
боец” – писа немската информационна 
агенция ДПА. Така българите вече са 
носители на световните титли, както 
при мъжете (Веселин Топалов), така  

и при жените (Антоанета Стефанова)  
и при ветераните (Любчо Спасов).

Водачът в световната ранглиста ФИДЕ 
Веселин Топалов е първият българин, 
шампион на федерацията. На турнира  
в Сeн Луис той не загуби нито една 
партия. Титлата и премията от 300 000 

ВЕСЕЛИН ТОПАЛОВ
НОВИЯТ СВЕТОВЕН ШАМПИОН ПО ШАХМАТ

ТЕМА НА БРОЯ

blg5_2311_1701.indd   12 23.11.2005   16:45:07



 13

долара спечели благодарение на реши-
телната си игра и готовността си да рис-
кува. “Не се страхувам да загубя. Това 
е разликата между мен и останалите” – 
каза Топалов пред агенция ДПА. Според 
спортните коментатори българинът има 
ярък шахматен почерк и стил в играта, 
подобен на Гари Кашпаров и е известен 
с това, че не прави бързи ремита. 
30-годишният русенец живее в България 
и Испания. Първият му тренировъчен 
лагер преди световното е във Велинград. 
След това продължава да тренира в Испа-
ния, тъй като климатичните условия са 
сходни с тези в Сeн Луис, Аржентина. 
Топалов казва, че се концентрира най-
добре в Испания, където има и жилище. 
Денят му започва с посещение на фитнес-
център, след което играе шах в продъл-
жение на пет часа, а вечер се разтоварва 
с посещения на дискотеки. По думите му 
преди турнира трябвало да се откаже от 
нощния живот и пиенето на коктейли. 
Топалов, който в момента е шахматистът 
с най-висок рейтинг във ФИДЕ и е на пър -
вите страници на много спортни вест ници, 
носи дрехи от италиански дизайнери в ул-
трамодерен стил.
“Званието световен шампион не е аристо-
кратична титла, която се предава по нас-
ледство. И аз много добре зная, че рано или 
късно ще стана екс-шампион. Но в моите 
сили е да направя така, че това да стане 
възможно най-късно” – казва Топалов.
Известният руски шахматист Владимир 
Крамник не участва в турнира и след побе-

дата на Топалов коментира, че Топалов 
е световен шампион във версията, подкре-
пена от Световната асоциация по шах. Са -
мият Крамник е 14 –тият световен шам-
пион в класическия шах и смята, че за 
световната титла трябва да се състезават 
двамата най-добри играчи в момента – т.е. 
той и Топалов. На пpеcконференция в Сeн 
Луис обаче българинът заяви : “Тази годи- 
на победих в три супертурнира. Вла димир 
Крамник е един от най-добрите шахмати-
сти през последното десетилетие, но сега 
е едва седми в рейтинговата класа ция на 
ФИДЕ и не смятам, че има право да ме 
призовава да се състезаваме за све товна-
та титла...” 

ВЕСЕЛИН ТОПАЛОВ
е роден на 15 март 1975 г. в Русе. 
На осем години започва да играе 
шах. Негов пръв учител е баща 
му. През 1989 г. става световен 
шампион за юноши до 14-годишна 
възраст в Порто Рико и е удостоен 
със зва нието международен 
майстор. Го дина по-късно е на 
второ място в шампионата за 
юноши до 16 г. в Сингапур. През 
1992 г. става гросмайстор, а през 
1993 г. е вече сред първите десет 
в световната ранглиста. Участва 
успешно в ре дица силни между-
народни турнири в Мадрид, 
Амстердам, Лион, Нов город, 
Виена и др. През 2002 г. по лучава 
правото да играе във фина лен мач 
на претендентите – версия на 
Професионалната шахматна 
асоциация, в който губи от Петер 
Леко (Унгария). През 2005 г. 
е трети след Петер Леко и Виш-
ванатан Ананд (Индия), след като 
побеж дава Владимир Крамник 
с черните фигури само за 20 хода. 
На супер турнира в Испания То-
палов побеж дава в последния 
кръг Гари Кашпа ров, изравнява 
се с него по точки, но остава на 
второ място по допъ лнителни 
показатели. През май тази година 
русенецът спечелва силния тур-
нир в София, като се нарежда 
с една точка пред Вишва натан 
Ананд. На 16 октомври става 
световен шампион по шах в тур-
нира на ФИДЕ.

СВЕТОВНИ ШАМПИОНИ НА 
ПРОФЕ СИОНАЛНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПША

1993 – 2000 г. Гари Кашпаров 
(Русия)
От 2000 г. Владимир Крамник

СВЕТОВНИ ШАМПИОНИ НА 
ФИДЕ

1993 – 1999 г. Анатолий Карпов 
(Русия)
1999 – 2000 г. Александър Ха лиф-
ман (Русия)
2000 – 2002 г. Вишванатан Ананд 
(Индия)
2002 - 2004 г. Руслан Пономарьов 
(Украйна)
2004 – 2005 г. Рустам 
Касимджанов (Узбекистан)
От октомври 2005 г. Веселин 
Топалов (България)
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