ВЕСЕЛИН ТОПАЛОВ

Веселин Александров Топалов е български
гросмайстор, световен шампион по шахмат за
периода 2005-2006, версия ФИДЕ, и световен
вицешампион за периода 2010-2012.
Роден е на 15 март 1975 в Русе. На 8 години
баща му го запознава с правилата на шахмата.
На 12 години вече е майстор на спорта. През
1989 в Агуадилия (Пуерто Рико) Веселин
Топалов става световен шампион за юноши до
14-годишна възраст. На 14 години е удостоен
със званието „Международен майстор“. През
1990 става световен вицешампион за юноши до
16 години в Сингапур.
Той е един от малкото шахматисти, оглавявали световната ранглиста след 1970,
откакто световна шахматна федерация ФИДЕ официално приема коефициента
ЕЛО като мярка за силата на шахматистите. През април 2006 повежда за първи
път ранглистата на ФИДЕ с ЕЛО 2804 т., след отпадането от нея на отказалия
се от състезателна дейност Гари Каспаров. Топалов отново води в месечната
класация на ФИДЕ през юли 2009 с ЕЛО 2813 т. През юли 2015 постига
върховото си постижение от 2816 т., с което се нарежда на шесто място във
вечната ранглиста сред осемте шахматисти, достигали някога ЕЛО над 2800 т.
Носител е на Шахматен Оскар за 2005.
От 1991 негов личен треньор и мениджър е Силвио Данаилов. Топалов става
Балкански шампион за юноши през 1991 в Драч, Албания. През 1992 получава
от ФИДЕ титлата „гросмайстор“, като през следващата 1993 за пръв път попада
сред първите 10 в световната ранглиста. Републикански шампион е за мъже
през 1994 във Варна.
Веселин Топалов има победи над всички супергросмайстори в света.
Победител е в редица турнири: Мадрид, Испания – 1994, 1996 и 1997, Дос
Ерманс, Испания – 1996, Новгород, Русия – 1996, Виена, Австрия – 1996,
Амстердам, Холандия – 1996, Антверпен, Белгия – 1997, Монако – 2001 и
Дортмунд, Германия – 2001. На световното първенство в Триполи (Либия) през
2004 печели бронзов медал. През март 2005 заема второ място на супертурнира
в Линарес с равен брой точки с Гари Каспаров и победа над него. След нея
руският шампион се отказва официално от състезателната кариера и това е
последната му партия.

