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Îткрити турнири

Първи детски шахматен турнир за купата 
на “Полипост” АД

фм Йордан Стойнов, фм Иван Стойнов

На 13 и 14 януари 2007 година в за-
лите на хотел “Шипка” – София, се 
проведе първият детски шахматен 
турнир за купата на “Полипост” АД. 
Турнирът бе организиран от шахма-
тен клуб “ИВИС” и Българската фе-
дерация по шахмат с любезното до-
макинство на хотел “Шипка” в София 
и с генералното спонсорство на “По-
липост” АД - частен пощенски опера-
тор. 

На старт застанаха 78 млади шах-
матистки и шахматисти от водещи 
шахматни центрове: плевенските ШК 
”Спартак Плевен 21”, ШК “Плевен 21” 
и ШК “Тангра”, ШК ”Бургас”, ШК “Ца-
ревец” - Велико Търново, софийските 
- ЦСКА, “Бадев”, ”Рицар”, “Хемус”, 
“Средец” и “Ивис”. 

Сред участниците имаше мно-
го шампиони и медалисти от дър-
жавни първенства, което направи 
борбата за първото място оспор-
вана и интересна до последната 
партия. Състезанието се проведе 
по швейцарската система в 7 кръ-
га при контрола за игра по 1 час на 
състезател, като в общия турнир 

играеха заедно и най-малките - 7-8-
годишни и 13-14-годишните им ка-
кички и батковци.

Както винаги при детските турни-
ри, изненадите започнаха още в първия 
кръг. Поставеният под №1- Ивайло 
Стоянов /ШК”Ивис”/, загуби от 8-го-
дишния Николай Христов /ШК ЦСКА/, 
след като допусна груба грешка и ос-
тана без топ.

Ето я партията, в която черните, 
след като имат спечелена позиция, 
правят ужасната грешка. 

Николай Христов - Ивайло 
Стоянов [B21]
1.e4 c5 2.d4 cd4 3.c3 dc3 4.¤c3 e6 
5.¥f4 d6 6.¤f3 ¤f6 7.¥d3 ¥e7 8.0–0 0–0 
9.¦c1 ¤c6 10.£e2 a6 11.¦fd1 e5 12.¥g3 
¥g4 13.¤d5 ¤d4 14.¤e7 £e7 15.£e3 
¥f3 16.gf3 ¤h5 17.¥e2 ¦ac8 18.f4 ¤e2 
19.£e2 ¤f4 20.¥f4 ef4 21.¢h1 £e5 
22.¦g1 d5 23.£g4 

9-+r+-trk+0
9+p+-+pzpp0
9p+-+-+-+0
9+-+pwq-+-0
9-+-+PzpQ+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-zP-zP0
9+-tR-+-tRK0
xiiiiiiiiy

23...£e4??  Ужасна и груба грешка. 
Черните запазваха спечелената си по-
зиция  [23...¦c1 24.¦c1 de4–+] 24.f3+- 
£d4 25.¦c8 1–0

Вторият кръг не донесе драматич-
ни изненади, като частична може да 
отнесем ремито на Иван Буковски 
/ШК ”Плевен-21/ срещу Даниел Ганев 
/ШК ”Царевец”/.
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Ето и тази интересна партия.
Иван Буковски - Даниел Ганев 

[D43]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 c6 4.¤c3 e6 5.¥g5 
¥e7 6.e3 ¤bd7 7.cd5 ¤d5 8.¥e7 ¤e7?! 
9.e4 0–0 10.¥d3 c5 11.d5 ed5 12.ed5 ¤f6 
13.¥c4 a6 14.a4 ¦e8 15.0–0 ¥g4 16.h3 
¥h5 17.¦e1 ¥g6 18.£b3 ¦b8 19.¤e5 £d6 
20.¤g6 ¤g6 21.¦e8 ¤e8 22.¤e4 £d8 
23.¤c5+- ¤d6 24.¥d3 ¤e5 25.¤e4 ¤e4 
26.¥e4 £d6 27.¦c1 g6 28.g3 b5 29.ab5 
¦b5 30.¦c8 ¢g7 31.£c3 £f6 32.£a3? 
[32.¢g2+-; 32.¦c7+-] 32...¤d7 33.b4? 
£d4! 34.£a6 £b4 35.£a1 ¤f6 36.¦c6 
£e4 37.£f6 ¢h6 38.¦c1 £d5 39.£h8 
£e5 40.£f8 £g7 41.£e7 £b2 42.¦d1 
¦f5 43.£f8 £g7 44.£b4 £g8 45.£h4 
¦h5 46.£f4 ¢g7 47.¦d6 ¦h3 48.£f6 ¢h6 
49.£f4 ¢g7 ½ 

В третия кръг предварително со-
чените за лидери постигнаха своето, 
макар че преживяха и неприятни миго-
ве. Очерта се група от 7 състезатели 
/5 от които бяха момичета/, които 
трябваше да вземат участие в разпре-
делението на първите места.

На първа маса отлично играещи-
ят Валентин Вълев /ШК”Бургас”/ по-
беди опитната Александра Иванова 
/ШК”Плевен-21/. На втора маса след 
неудачно разигран дебютен вариант 
Йоана Костурска загуби от пряката 
си конкурентка Дарена Сиркова. На 
следващите 2 маси момчетата взеха 
връх, съответно Даниел Нинчев срещу 
Симонета Иванова и Иван Буковски 
срещу Кристина Янкова. Постепенно 
стабилизираха играта си Ивайло Сто-
янов и Георги Кирков, които доближа-
ваха лидерите. След този кръг 3-ма 
бяха с по 4 точки, 2-ма с по 3,5 и 15 с 
по 3 точки. 

Турнирът навлезе в решителната 
си фаза, като в 5-ия кръг Валентин 
Вълев победи съотборника си Даниел 

Нинчев. А след победата си над Да-
рена Сиркова Иван Буковски  поведе 
еднолично колоната. Победи извоюва-
ха и Ивайло Стоянов срещу Николай 
Гетов, Георги Кирков срещу Джунейт 
Али, Димитър Даскалов надделя над 
Симонета Иванова. Определено при-
ятните изненади  в този кръг бяха 
9-годишният Иван Андреев и 8-го-
дишният Явор Тодоров, победили съ-
ответно опитните Александра Ива-
нова и Кристина Янкова. Ето и тези 
партии: 

Валентин Вълев - Даниел Нин-
чев [B85]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c3 a6 6.¥e3 e6 7.¥e2 ¥e7 8.0–0 0–0 
9.f4 ¤c6 10.£d2?! e5 11.¤f3 b5 12.a3 
¥b7 13.¦ad1 ¦c8 14.¤h4 ¤e4 15.¤e4 
¥h4 16.¤d6 £c7 17.¤c8 ¦c8 18.£d7 £b8 
19.£g4 ¥f6 20.c3 ¦e8 21.f5 e4 22.£g3 
£g3 23.hg3 h6 24.¦d7 ¥c8 25.¦d6 ¤e7 
26.g4 1–0

Дарена Сиркова - Иван Буковс-
ки [B07]
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¥d3 c6 4.f4 ¥g4 5.¤f3 
£a5 6.c3 e5 7.0–0 ¤bd7 8.¥e3 ¥e7 
9.¤bd2 0–0 10.h3 ef4 11.¥f4 ¥h5 12.¤c4 
£c7 13.£e1 ¥g6 14.£g3 ¥e4 15.¤d6 
¤h5 16.¤e4 £f4 17.£e1 ¥d6 18.¤e5 
¤e5 19.¦f4 ¤d3 20.£h4 ¥f4 21.£h5 
¦ae8 22.£f5 ¥e3 23.¢h1 ¦e4!! 24.¢h2 
¦fe8 25.¦f1 f6 26.d5 ¤b2 27.d6 ¦4e5 
28.£d7 ¤d3 29.£b7 ¥f4 30.¢g1 ¦e1 
31.g4 ¥e3 32.¢g2 ¤f4 33.¢g3 ¦f1 34.d7 
¤e2 35.¢g2 ¦f2 36.¢h1 ¤g3 37.¢g1 
¦a2 0–1

Николай Гетов - Ивайло Стоя-
нов [B35]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4 g6 
5.¤c3 ¥g7 6.¥e3 ¤f6 7.¥c4 £a5 8.¤b3 
£b4 9.¥d3 ¤e4 10.¥e4 ¥c3 11.bc3 £e4 
12.0–0 d6 13.¦e1 £c4 14.£d2 ¥e6 15.¤d4 
¥d7 16.¥g5 ¥e6 17.¤e6 fe6 18.¦e2 ¦c8 
19.£d3?? £d3 20.cd3 e5 21.¦b1 b6 22.f3 
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¤a5 23.¥d2 ¤b7 24.c4 ¤c5 25.¦e3 ¢d7 
26.¢f2 ¤e6 27.¥c3 ¤d4 28.¥d4 ed4 
29.¦e4 e5 30.¦b5 ¦c5 31.¦c5 bc5 32.¦e2 
¦b8 33.¦d2 ¢e6 34.¢e2 d5 35.cd5 ¢d5 
36.¦c2 ¦b4 37.g3 a5 38.f4 ef4 39.gf4 ¦b1 
40.¢f3 ¦f1 41.¢g3 ¦d1 0–1

Иван Андреев - Александра 
Иванова [E70]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 0–0 
5.e5 ¤e8 6.¥g5 d6 7.¤f3 ¤c6 8.¥f4 ¥g4 
9.ed6 ¤d6 10.¥e3 ¤f5 11.d5 ¤e5 12.¥e2 
¥f3 13.gf3 ¤d6 14.c5 ¤dc4 15.¢f1 b6 
16.f4 ¤e3 17.fe3 ¤d7 18.c6 ¤c5 19.¥f3 
£d6 20.£d2 e6 21.e4 ed5 22.ed5 ¦ad8 
23.h4 £c6 24.h5 gh5 25.¦h5 £g6 26.¢f2 
£d3 27.£d3 ¤d3 28.¢e3 ¤b2 29.¦g5 
¢h8 30.¢d2 ¤a4?? 31.¦g7 ¢g7 32.¤a4 
c6 33.¤c3 b5 34.a3 a5 35.¢e3 b4 36.¦g1 
¢h8 37.ab4 ab4 38.¤e4 cd5 39.¤f6 d4 
40.¢f2 ¦b8?? 41.¤d7 b3 42.¤b8 ¦b8 
43.¦b1 f5 44.¢e2 ¢g7 45.¢d3 ¦b4 
46.¥d5 h5 47.¦b3 ¦b3 48.¥b3 h4 49.¢d4 
h3 50.¢e5 ¢g6 51.¥d5 h2 52.¥h1 ¢g7 
53.¢f5 1–0

Така след 5-ия кръг Валентин Вълев 
беше с 5 точки, следван на половин 
точка от Иван Буковски и група от 8 
участници с по 4 точки. 

В шестия кръг Иван Буковски за-
почна активно срещу Валентин Вълев, 
получи обещаваща позиция, но след ня-
колко неточни хода не успя да задър-
жи инициативата си и не събра сили да 
откаже  предложеното му реми. 

Иван Буковски - Валентин Въ-
лев [D02]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.¥f4 e6 4.e3 ¤bd7 
5.¥d3 ¥e7 6.¤bd2 0–0 7.¤e5 c6 8.£f3 
¤e5 9.de5 ¤d7 10.£g3 ¦e8 11.h4 c5 
12.¥h6?! [12.c3І] 12...¥f8 13.h5 ¢h8 
14.¥g5 ¥e7 15.f4 c4 16.¥e2 f6 17.h6 g6 
½ 

Ивайло Стоянов победи Даниел 
Нинчев, Димитър Даскалов и Георги 
Кирков поделиха точката. Героите 

от предишния кръг - Явор Тодоров и 
Иван Андреев, загубиха леко от опит-
ните Дарена Сиркова  и Йоана Кос-
турска, които се включиха в групата 
на лидерите.

Преди последния кръг Валентин 
Вълев водеше еднолично с 5.5 точ-
ки, следван от Иван Буковски, Дарена 
Сиркова, Йоана Костурска и Ивайло 
Стоянов с по 5 точки и група от 6-ма 
с по 4.5 точки.

В 7-мия кръг жребият противопос-
тави Валентин Вълев на Йоана Кос-
турска, Дарена Сиркова на Ивайло 
Стоянов и Георги Кирков на Иван Бу-
ковски. Тези три партии трябваше да 
определят победителя в турнира. 

На трета маса с черните Иван 
Буковски намери активна контраиг-
ра срещу Георги Кирков и позицията 
му изглеждаше достатъчно надеждна 
до момента, в който не направи гру-
ба грешка, загуби качество, а бързо и 
партията. 

Георги Кирков - Иван Буковски 
[A48]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.b3 ¥g7 4.e3 d5 
5.¥e2 0–0 6.0–0 c5 7.c3 ¤c6 8.¤bd2 
¥f5 9.¤h4 cd4 10.cd4 ¥d7 11.g3 ¦c8 
12.a3 ¤e8 13.f4 ¤d6 14.¤g2 £c7 
15.¥b2 ¤a5 16.¥d3 £b6 17.¤e1 ¥b5 

Îткрити турнири

Иван Буковски - Валентин Вълев
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18.¦b1 £a6 19.£e2 ¥d3 20.¤d3 ¦c2 
21.¥a1 ¤e4 22.¦fd1 ¦fc8 23.¢f1 
¤c3?? [23...£e6і] 24.¥c3 ¦8c3?? 
[24...¦2c3і] 25.¤b4 £b6 26.¤c2 ¦c2 
27.b4 ¤c6 28.£d3 ¤d4 29.ed4 £c7 
30.¤b3 ¦c3 31.£e2 ¦c2 32.¦d2 ¦c3 
33.¦bb2 1–0

На втора маса Дарена Сиркова не 
успя да получи преимущество по де-
бют. Ивайло Стоянов проведе размя-
на на дама за 2 топа и позицията му 
изглеждаше привлекателна. Дарена 
пък намери интересен удар в центъ-
ра с идея да наруши координацията 
на черните топове и закономерно се 
стигна до ремито. 

Дарена Сиркова  - Ивайло Сто-
янов [B38]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4 
g6 5.c4 ¥g7 6.¥e3 ¤f6 7.¤c3 0–0 
8.f3 d6 9.¥e2 ¥d7 10.0–0 a6 11.¤d5 
¤d5 12.cd5 ¤d4 13.¥d4 ¥d4 14.£d4 
¦c8 15.f4 £a5 16.b4 £c7 17.¦ac1 
£c1 18.¦c1 ¦c1 19.¢f2 ¦fc8 20.¢g3 
¦1c3?! [20...¥b5!!–+] 21.¥f3 ¥b5 
22.£b6 ¦8c7 23.e5! de5 24.fe5 ¦d7 
25.¢f2 ¦c2 26.¢g3 ¦c3 27.¢f2 ¦c2 
28.¢g3 ¦c3 ½ 

Така съдбата на първото място 
се решаваше на първа маса, където 
Валентин Вълев не успя да намери ак-

тивна контраигра, изпадна в стесне-
на позиция, изразходва много от вре-
мето си и изпадна в силен цайтнот. 
Йоана Костурска дълго време разум-
но избягваше всякакви усложнения, 
но подвела се по цайтнотното тем-
по на белите,  загуби фигура в един  
ход. Липсата на време на Валентин  и 
съхранените достатъчно фигури на 
таблото й даваха достатъчно кон-
трашансове. На следващия ход Ва-
лентин Вълев остави своя фигура на 
“бито” поле, което реши изхода на 
партията и турнира.

Валентин Вълев - Йоана Кос-
турска [B06]
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤f3 d6 4.¤c3 ¤c6 
5.¥e3 e5 6.d5 ¤ce7 7.¥e2 f5 8.0–0 ¤f6 
9.ef5 gf5 10.¥g5 0–0 11.£d2 ¢h8 12.¥f6 
¥f6 13.¢h1 ¦g8 14.¦ad1 ¤g6 15.¦fe1 
£f8 16.¥f1 £g7 17.¤e2 ¤e7 18.¤g3 
£g6 19.c4 b6 20.b4 a5 21.a3 h5 22.c5 
h4 23.cd6 cd6 24.¤e2 ¥b7 25.ba5 ba5 
[…25...¦a5!?] 26.£a2 £h5 27.¤eg1 
e4 28.¤d4 ¥d5 29.£e2 £g6 30.¤b5 
¦ab8 31.a4 f4!? [31...¥e5–+] 32.¦d5 
¤d5 33.£e4 £e4 34.¦e4 ¥e5 35.¥c4 
¤f6 36.¦e1 ¦gc8 37.¥e6 ¦c2 38.¤f3 
¦e8 39.¥f7 ¦e7 40.¥b3 ¦f2 41.¤h4 
¦g7 42.¦g1 ¤e4 43.¦e1 ¦g4 44.¢g1 
¦b2 45.¥d1 ¦b1? [45...¦h4 46.¦e4 ¦b1 

Ивайло Стоянов - Дарена Сиркова

Валентин Вълев - Йоана Костурска
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47.¦e1 f3 48.g3 ¦a4–+] 46.¤f3 ¦b2?? 
47.¦e4 ¦gg2 48.¢f1“ 0–1

Йоана Костурска победи и за-
воюва първото място, а с него и 
купата на “Полипост” АД с 6 точ-
ки! Тя показа характерните за нея 
качества на борец, а особено в 
последната си партия, и порасна-
ло майсторство. Надяваме се тази 
награда да я стимулира за по-актив-
на работа за повишаване на класата 
, за да успее да реализира безспорно 
големите си възможности. Второ 
- седмо място разделиха група със-
тезателки и състезатели с по с 5.5 
точки

Ето и крайното класиране:

Крайно класиране т.

1 Йоана Костурска (ШК Ивис) 1839 6.0

2 Дарена Сиркова (ШК Бадев) 1881 5.5

3 Ивайло Стоянов (ШК Ивис) 1955 5.5

4 Валентин Вълев (ШК Бургас) 1940 5.5

5 Георги Кирков (ШК Рицар) 1886 5.5

6
Христо Вригазов 
(ШК Спартак Плевен 21)

1711 5.5

7 Димитър Даскалов (ШК ЦСКА) 1738 5.5

8 Иван Буковски (ШК Плевен 21) 1861 5.0

9 Даниел Нинчев (ШК Бургас) 1804 5.0

10 Николай Гетов (ШК Бадев) 0 5.0

11 Иван Андреев (ШК Плевен 21) 0 5.0

12
Георги Цветков 
(ШК Спартак Плевен 21)

1731 5.0

13 Кристиян Янков (ШК Плевен 21) 0 5.0

14 Борян Барзин (ШК Бадев) 0 5.0

15 Мария Васова (ШК Берковица) 0 4.5

16 Явор Тодоров (ШК ЦСКА) 0 4.5

17 Дарио Дерешки (ШК Плевен 21) 0 4.5

18
Радомир Сановски 
(ШК Спартак Плевен 21)

1763 4.5

19 Виктор Атанасов (ШК Бургас) 1836 4.5

20 Анатоли Атанасов (ШК Плевен 21) 0 4.5

21 Полина Венкова (ШК Плевен 21) 0 4.5

22
Джунеит Али  
(ШК Спартак Плевен 21)

0 4.0

23 Симонета Иванова (ШК Плевен 21) 1867 4.0

24 Мартина Георгиева (ШК Ивис) 1772 4.0

25 Александър Русев (ШК Плевен 21) 0 4.0

26 Спас Георгиев (ШК Плевен 21) 0 4.0

27 Кристина Янкова (ШК Ивис) 1740 4.0

28 Николай Христов (ШК ЦСКА) 0 4.0

29 Андрей Андреев (ШК Плевен 21) 0 4.0

30 Калоян Стоименов (ШК Бадев) 0 4.0

31 Румен Николов (ШК ЦСКА) 0 4.0

32 Васко Величков (ШК Бадев) 0 4.0

33 Ян Ямелиев (ШК Царевец) 0 4.0

34 Ивалина Манолова (ШК Ивис) 0 4.0

35 Цветелина Спасова (ШК Ивис) 0 4.0

Общо 78 участници

Дарена Сиркова, която натрупа 
достатъчно опит, показа стабилна 
игра и заслужено зае второто място. 
Ивайло Стоянов показа зряла игра, но 
досадната груба грешка в първия кръг 
– резултат на подценяване на съпер-
ника, го лиши от по-предно класиране. 
Валентин Вълев показа големия си по-
тенциал, като до последния кръг во-
деше в класирането и със сигурност 
го очакват сериозни успехи в бъдеще, 
ако продължи да бъде така сериозен и 
отговорен. Георги Кирков също пока-
за израстване в майсторството си, 
като практически набра 5.5 точки 
от 6 възможни, след като не се яви за 

Îткрити турнири
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първия кръг. Сериозно внимание заслу-
жават с играта и представянето си 
Христо Вригазов /12 г./ и особено Ди-
митър Даскалов /10 г./

Организаторите  бяха  осигурили 
купи, медали, грамоти и парични награ-
ди за отделните възрастови групи до 
8, 10, 12 и 14 години. Ето и призьори-
те по групи за момчета и момичета:

Момчета до 8 години  - 9 
състезатели  

1. Явор Тодоров /ШК ”ЦСКА” / 
2. Николай Христов /ШК ”ЦСКА”/ 
3. Васко Величков /ШК ”Бадев”/

В тази възрастова група има ня-
колко момчета, които показват се-
риозни качества. Освен изброените 
по-горе тук се включва и Владимир 
Петров /ШК”Ивис”/. Конкуренцията 
между тях може да бъде залог за пос-
тигане на високи резултати в бъдеще. 
На този турнир чувствително израс-
тване показа най-вече Явор Тодоров, 
който успешно се бореше с по-голе-
мите от него.
Момичета до 10 години - 6 
състезателки
1. Мария Васова /Берковица/ 
2. Симонета Иванова /”Плевен-21”/ 
3. Цветелина Спасова /ШК”Ивис”/

И трите момичета имат голям 
потенциал и се надяваме да пока-
жат това в бъдеще. Мария показа 
добро разбиране, но перманент-
ните цайтноти й попречиха да се 
изяви по-добре. Симонета на мо-
менти показа, че не е в най-добра-
та си форма, а Цветелина, че има 
още много какво да учи особено в 
ендшпила.

Момчета до 10 години - най-
многобройната група от 23 
участници 

1. Валентин Вълев /ШК”Бургас”/
2. Димитър Даскалов /ШК”ЦСКА/
3. Николай Гетов /ШК”Бадев”/ 

За Валентин казахме по-горе, Дими-
тър Даскалов показа сериозен напре-
дък, а Николай Гетов отново загатна 
за големите си възможности.
Момичета до 12 години - 8 
момичета 
1. Полина Венкова /ШК ”Плевен-21”/ 
2. Мартина Георгиева /ШК ”Ивис”/ 
3. Ивалина Манова /ШК ”Ивис”/

Полина Венкова показа добра игра. 
Сериозното отношение и опитната 
й треньорка Христинка Илиева са 
залог за успехи в бъдеще. Второто 
място за Мартина Георгиева може 
да бъде сериозен стимул за реализи-
ране на качествата и стабилизиране 
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на подготовката и резултатите й. 
Ивалина Манова загатна за сериозен 
потенциал в отделни партии, на мо-
менти обаче нарушената концент-
рация и особено неумението да ре-
ализира спечелени позиции й пречат 
да се изяви напълно.
Момчета до 12 години - 16 
състезатели
1. Ивайло Стоянов /ШК ”Ивис”/ 
2. Христо Вригазов 
/ШК ”Спартак Плевен -21/ 
3. Даниел Нинчев /ШК ”Бургас”/

За Ивайло Стоянов казахме в гор-
ните редове, Христо Вригазов и Да-
ниел Нинчев показаха повишаване на 
класата си и при сериозна подготовка 
могат да разчитат на по-добри резул-
тати в бъдеще.
Момичета до 14 години - 3 
състезателки

Предвид факта, че Йоана Костурс-
ка не участва в класирането, в групата 
първа стана Дарена Сиркова, а втора 
- Кристина Янкова /ШК”Ивис”/.

За Дарена казахме по-горе, Кристи-
на в отделни партии показа порасна-
ла класа, но подценяването на съпер-
ниците и липсата на издръжливост й 
пречат да се реализира напълно. 
Момчета до 14 години - 10 
участници
1. Георги Кирков /ШК”Рицар”/
2. Иван Буковски /ШК”Плевен-21/ 
3. Георги Цветков 
/ШК”Спартак Плевен-21”/

За Георги Кирков писахме в предиш-
ните редове, Иван Буковски е редов-
но сред претендентите за призово 
класиране, признак за добра класа, на 
моменти обаче  прекаленото му ми-
ролюбие и страхът да поеме риск му 
пречат да постигне още по-добри ре-

зултати. Георги Цветков показа добри 
качества и може да разчита на успехи 
в бъдеще.

Наградите на призьорите връчиха: 
г-н Людмил Йосифов - изпълнителен 
директор на генералния спонсор “По-
липост”АД, г-н Тошко Тодоров /”По-
липост” АД/, г-н  Валентин Петков 
/”Полипост” - АД/, г-н Стефан Серги-
ев - президент на БФШ, и г-н Николай 
Велчев – изпълнителен директор  на 
БФШ. 

Като организатори на проявата из-
казваме нашата благодарност на всич-
ки участници, треньори, родители и 
ръководители на клубове за участие-
то и коректното поведение по време 
на турнира. 

Благодарим сърдечно на БФ Шах-
мат за помощта и подкрепата, на съ-
диите Румен Ангелов и Петър Генов 
за отличното съдийство и на спон-
сора “Полипост”АД - за доверието и 
щедростта.

Няма съмнение, че подобни тур-
нири са много полезни за младите ни 
шахматисти и затова намеренията на 
спонсора и организиторите са този 
турнир да стане традиционен.

Накрая ето още няколко избрани 
партии от турнира:

Дарена Сиркова - Дарио Де-
решки [B07]
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 c6 4.¥d3 ¥g4 
5.¤ge2 e6 6.¥g5 ¥e7 7.0–0 d5 8.e5 
¤fd7 9.¥e7 £e7 10.£d2 ¥e2 11.£e2 a6 
12.¤d1 c5 13.c3 ¤c6 14.£g4 ¢f8 15.¤e3 
cd4 16.cd4 £b4 17.¤c2 £b6 18.¦ad1 ¦c8 
19.¢h1 ¤b4 20.¤b4 £b4 21.f4 g6 22.f5 
¤e5?? 23.£g5!! ¤d3 24.fe6 ¦c1 25.£d8 
¢g7 26.¦f7 ¢h6 27.£h4 1–0

Валентин Вълев - Aндрей Анд-
реев [B17]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 de4 4.¤e4 ¤d7 
5.¤f3 e6 6.¥f4 ¤gf6 7.¤d6 ¥d6 8.¥d6 

Îткрити турнири
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¤e4 9.¥f4 0–0 10.¥d3 ¤ef6 11.0–0 ¤d5 
12.¥d6 ¦e8 13.c4 ¤5f6 14.¥f4 c5 15.dc5 
¤c5 16.¥c2 b6 17.£e2 ¥b7 18.¦fd1 £c8 
19.b3 ¦d8 20.¥g5 ¦d1 21.¦d1 ¤fd7 
22.¥e7 h6?? 23.b4 ¤a6 24.£d3 ¤ab8 
25.£h7 1–0

Димитър Ганев - Николай Ге-
тов [B80]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c3 d6 6.¥d3 ¥e7 7.0–0 0–0 8.f4 a6 
9.a4 b6 10.¥e3 ¥b7 11.¤b3 ¤bd7 12.g4 
¤c5 13.¤c5 dc5 14.b3 £c7 15.g5 ¤d7 
16.h4 g6 17.h5 ¦fe8 18.£g4 ¥f8 19.¦f2 
¥g7 20.¦h2?? ¥c3 21.¦f1 ¥h8 22.£h4 
¤f8 23.hg6 fg6 24.f5 ef5 25.¥f4 ¥d4 
26.¢g2 £g7 27.¥c4 ¢h8 28.¢g3 ¥e4 
29.¦c1 ¥e5 30.¥e5 £e5 31.¢f2 £d4 
32.¢f1 £e3 33.¥e2 £c1 0–1

Даниел Нинчев – Симонета 
Иванова [B17]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 de4 4.¤e4 ¤d7 
5.¤f3 ¤gf6 6.¤g3 e6 7.¥d3 ¥d6 8.0–0 
0–0 9.¥e3 c5 10.¤e4 ¤e4 11.¥e4 ¤f6 
12.¥g5 cd4 13.£d4 ¥e7 14.£d8 ¦d8 
15.¥f6 ¥f6 16.c3 ¥d7 17.¦ac1 ¦ac8 
18.¦fd1 ¥c6 19.¥c6 ¦d1 20.¦d1 ¦c6 
21.¤d4 ¦d6 22.¦c1 ¥d4 23.cd4 h6 24.¦c4 
e5 25.¢f1 ed4 26.¢e2 ¦b6 27.b3 ¦g6 
28.g3 ¦e6 29.¢d3 ¦a6 30.a4 ¦d6 31.¦d4 
¦d4 32.¢d4 ¢f8 33.¢d5 ¢e7 34.b4 ¢d7 
35.b5 b6 36.h4 f6?? 37.f4?! [37.h5!!] 37...
g6 38.g4 h5 39.gh5 gh5 40.f5 ¢e7 41.¢c6 
¢d8 42.¢d6 ¢e8 43.¢e6 1–0

Явор Тодоров – Иван Димит-
ров [D00]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 d5 3.¤c3 ¤c6 4.¥g5 h6 
5.¥h4 ¥g4 6.e3 e5 7.¥e2 e4 8.¤e5 ¤e5 
9.de5 ¥e2 10.£e2 g5 11.ef6 gh4 12.0–0–0 
£f6 13.¤d5 £c6 14.¤f4?! [14.£b5!!] 
14...¥d6 15.£g4 ¥f4 16.£f4 h3?? 17.£e5 
£e6 18.£h8 ¢e7 19.£a8 hg2 20.£d8 1–0

Мария Васова – Дарио Дерешки 
[B07]
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 c6 4.¤f3 ¥g4 
5.¥e2 e6 6.h3 ¥h5 7.¥f4 d5 8.ed5 cd5 

9.0–0 ¥d6 10.¥d6 £d6 11.¤e5 ¥e2 
12.£e2 a6 13.¤d1 ¤c6 14.c3 ¤d7 15.f4 
¤f6 16.¤f2 ¤e7 17.¤fg4 ¤g6 18.f5 
¤g4 19.¤g4 ¤f8 20.fe6 £e6 21.£f2!! 
0–0–0 22.¦ae1 £d6 23.£f7 ¤g6 24.£f5 
¢b8 25.£c2 ¦hf8 26.¦f8 ¦f8 27.¤e5 
¦e8 28.¤f3 ¦e1 29.¤e1 £g3 30.£f2 
£g5 31.¤f3 £c1 32.¢h2 ¢a7 33.£d2 
£b1 34.a3 £e4 35.¤g5 £f5 36.¤f3 ¤f4 
37.£e3 g5 38.£e5 £c2 39.£g5 ¤d3 
40.£d5 £b2 41.£c4 ¤f2 42.£c5 b6 
43.£c7 ¢a8 44.¤e5 £d2 45.£c8 ¢a7 
46.¤c6 1–0

Явор Тодоров - Дарена Сиркова 
[C41]

1.d4 ¤f6 2.¤f3 d6 3.¤c3 ¤bd7 4.e4 e5 
5.de5 de5 6.¥e3 ¥b4 7.¥c4 ¤e4 8.£d5 
¤d6 9.¤e5 c6 10.£d4 ¤c4 11.¤c4 0–0 
12.0–0 ¥c3 13.£c3 ¤f6 14.¦ad1 £c7 
15.¦fe1 ¤d5 16.£a3 ¥f5 17.£b3 a5 18.c3 
b5 19.¤d2 £d6 20.c4 a4 21.£a3 b4 22.c5 
£g6 23.¤c4 ba3 24.ba3 ¥e4 0–1

Кристина Янкова – Ян Яменли-
ев [B00]
1.e4 ¤c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.f4 e6 5.¥d3 
¥g6 6.a3 ¤ge7 7.¤c3 f5 8.ef6 gf6 9.¤f3 
¥g7 10.£e2 f5 11.£e6 ¤d4 12.¤d4 ¥d4 
13.¥d2 ¥f7 14.£e2 £d6 15.¥f5 ¢d8 
16.¥g4 ¤g6 17.f5 ¦e8 18.¥g5 ¢c8 19.fg6 
¢b8 20.gf7 ¦e2 21.¥e2 £f8 22.¦f1 a6 
23.¤d5 ¢a7 24.¥e7 £h8 25.f8£ ¦f8 
26.¦f8 £e5 27.c3 1–0

Îткрити турнири
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От 22 до 29 декември 2006-а на ост-
ров Крит (Гърция) се състоя приятелска 
среща за деца между България и Гърция по 
покана на домакините от град Ретимно, 
които бяха уредили предварително всич-
ки условия по срещата. Младите българс-
ки шахматисти са състезатели на Сто-
личен център по шахмат с треньорки 
Мария и Александра Николиеви. 

Градът Ретимно на остров Крит се 
оказа едно приказно място на брега на 
морето с кристално чиста вода, в град 
със старинна архитектура, навяваща 
спомени от древните гърци, населявали 
открай време крайбрежието. Цареше 
приятелска и задушевна атмосфера. Не-
забравимо бе преживяването на общите 
ни празници с гърците - Бъдни вечер и 
Коледа. Приятната обстановка предпо-
лагаше и добра изява на шахматния та-
лант на децата. И българчетата изцяло 
го оправдаха. Играха с много хъс и жела-
ние и не допуснаха никакви изненади.

Двубоят се игра в 6 кръга по шеве-
нингенска система (всеки срещу всеки), 

класически шахмат. Контрола за игра час 
и половина на състезател. 

Капитанът на отбора Васил Колев 
направи 6 победи от 6 възможни! Нино 
Влашки постигна 5,5 точки, а остана-
лите: Кирил Гогов (13-годишен) – 5 т.; 
Александра Василева (12-годишна)- 5 т., 
но без загуба; Александър Иванов – (14- 
годишен) - 4,5 т., и Мина Попова (10-го-
дишна) - 1 точка.

Така се оформи впечатляващият 
краен резултат 27 точки (от 36 въз-
можни) срещу 9 точки за съперника ни 
Гърция.

Международна приятелска среща 
България-Гърция

мс Мария Николиева

Българската шахматна школа отново показа превъзходство

Mеждународни прояви

Решения на комбинациите от стр. 23
(1) Gutman,L – Kholmov USSR, 1975 
1.¦e7! ¥e7 2.¤g6! fg6 3.£g6 ¤e5 4.¥h6! 
¦h6 5.£g8 1–0
(2) Petrosian – Ivkov USSR, 1979 
1.¦d4! ed4 2.¦e5 ¢g4 3.f3 1–0
(3) Janowski – Schlechter London, 1899  
1.£h7 ¢h7 2.¦h5 ¢g8 3.¤g6 ¦f6 4.¦h8 
¢f7 5.¦f8 1–0
(4) Fild - Tenner,O New York, 1933 
1...¤f4! 2.¤e4 £h3! 3.gh3 ¤h3 0–1

(5) Bondarevsky – Ufimtsev USSR, 1936
1.¥e8!! ¤e8 2.¢g5! 1–0
(6) Kinnmark – Strem Svierge, 1955 
1.¥f6! £c5 2.¢h1 £c4 3.£h6 1–0
(7) Evans - Karaklajic,N 
Reggio Emilia, 1962 
1...£g5! 2.£g5 ¥g5 3.¢g5 h4! 0–1
(8) Farwig - Lundin, E 
Stockholm, 1964 
1...¤d2!! 2.¦d2 ¦e1 3.¢e1 ¦g1 0–1
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Èзвестни личности - почитатели на шаха 

Победата е върховна - търся я докрай!

Христо Стоичков – 
футболистът, не се нуждае от 
представяне в спортния свят, 
но Стоичков – шахматист, е 
изненада за планетата. Никога 
не съм си помислял, че нещо 
може да ме впечатли извън 
футбола. И ето ти изненада! 
Бях специален гост на откри-
ването на ски-сезона в Банско 
преди година, тъй като имам 
апартамент в хотел „Тампли-
ер”, а точно там организираха 
сеанс на световния шампион 
Веселин Топалов. 

Лесно и лекомислено се 
съгласих да участвам като 
популярна личност. Сеансът 
беше благотворителен, без 
значение на резултата, но аз 
съм Стоичков и играя винаги 
за победа. Направих няколко 

тренировъчни партии за вдъх-
новение с гросмайсторка и тя 
ми показа шахматната нота-
ция. Даде ми списание с партии 
на Веско и ми избра вариант. 
Скрих го под масата и никой 
не ме забелязваше, защото до 
мен играеше световната шам-
пионка на висок скок Стефка 
Костадинова и всички гледаха 
в нея. След първите десетина 
хода Веско почна да ме гледа 
подозрително (играех като 
по ноти негова партия), т. е. 
той играеше срещу себе си. 
И ми направи ход, който го 
нямаше в списанието. Ха, сега 
де! Но аз нямаше да съм Сто-
ичков, ако си оставя магарето 
в калта. Потърсих помощ от 
шахматен специалист, който 
наблюдаваше моята партия. 

Той ме посъветва: „Слагаш 
офицера на b7 (рентген срещу 
царя на g2), предлагаш реми и го 
заплашваш, че при отказ ще го 
матираш.” Веско прие ремито, 
къде ще ходи!

Японският посланник (също 
участник в сеанса) ме поздра-
ви и попита: „Стоичков  сан, 
ти на всички спортове ли си 
толкова голям?” Викам му - на 
всички! Ела утре на пистата! 
Е, то всички видяха, даже и по 
телевизията, мойте четири 
падания на „Томбата”. Но макар 
по гръб и по дупе, финиширах. 
Запазих си главата обаче. Нали 
ми трябва за футболните 
тактики!

Спазвайте м
оя девиз: 

“Играй, за да спечел
иш!”
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На 16 и 17 февруари в София, в сградата 
на читалище “Средец”, се проведе първия 
турнир за купа “Средец”, посветен на Апос-
тола на свободата Васил Левски.

Турнирът беше под шефството на 
Бьлгарската федерация по шахмат, община 
“Красно село”, читалище  “Средец” и Грос-
майсторската шахматна школа на Маргари-
та Войска и Петьр Великов.

С голям ентусиазьм и амбиция за побе-
да в шахматните битки се включиха 60 
ученици от 1 до 12 клас от 18 столични 
училища! Игра се общ турнир по швей-
царска система в 7 крьга, като крайно-
то класиране беше направено отделно в 
три вьзрастови групи: начален (от1-ви 
до 4-ти клас), среден  (от 5-ти до 8-ми 
клас) и гимназиален курс (от 9-ти до 12-
ти клас). С равен брой точки - 6,5 от 7 
- финишираха 13-годишната Йоана Кос-
турска (вьзпитаничка на шах-клуб “Ивис”) 
и 8-(!)  годишният Николай Христов (ШК 
ЦСКА). Двамата завършиха наравно само 
помежду си и се разправиха безкомпро-
мисно с конкуренцията. Особено приятно 
впечатление направи малкият Ники, кой-
то очевидно има голяма шахматна дарба 
и не изпитваше ни най-малко притеснение 
от ръстовото превъзходство на батков-
ците и каките. Такива талантливи деца 
като него и Йоана ни дават надежда, че 
подвигът на Веско Топалов и Антоанета 
Стефанова може да бьде повторен! Наг-

радите (купи и грамоти за всички възрас-
тови групи) осигури Българската федера-
ция по шахмат. Откликвайки на големия 
интерес, организаторите от читалище 
“Средец” в лицето на ентусиазирания си 
секретар г-н Иван Панайотов обещаха 
турнирът да стане традиционен.

Крайно класиране : 
Момчета :
Начален курс : 
1. Николай Христов (8 СОУ) -6,5 т.
2. Иво Димитров (55 СОУ) - 5 т. 
3. Николай Ножаров (120 ОУ) - 4,5 т. 

Среден курс :
1. Илиян Любомиров (51 СОУ) - 5,5 т.
2.  Валентин Карабожиков (СМГ) - 5 т.
3. Симеон Костадинов (142 ОУ) -  5 т.

Гимназиален курс :  
1. Емил Груев (СХУПИ) - 5,5 т. 
2. Гаврил Петров (СМГ) - 5 т.
3. Стоимен Веселинов (СМГ) - 5 т.

Момичета :
Начален курс :  
1. Йоанна Клисарска (61 ОУ) - 2,5 т.
2. Мина Попова  (5 ОУ) - 2 т. 
3. Магдалена Вутова (142 ОУ) - 2 т.

Среден курс : 
1. Йоана Костурска  (61 ОУ) - 6,5 т. 
2. Ефросина Цонкова (75 СОУ) - 3 т.

Гимназиален курс: 
1. Елица Димитрова (СМГ) - 6 т. 
2. Мария Николова (СМГ) - 3,5 т.
3. Едит Вьрбанова (СХУПИ) - 3 т. 

Състезанието се проведе при много 
добра организация и под компетентното 
рьководство на главния сьдия – гросмайс-
тор Петър Генов.

Столичен ученически турнир за купа “Средец”
гм  Маргарита Войска
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На 10 и 11 февруари в Плевен се проведе 
първият за тази година турнир от веригата 
„Млади надежди”. Общо тридесет и трима 
бяха желаещите да участват в проявата, 
домакин на която е СКШ „Плевен ХХІ”.

Група „А”, състояща се от 26 участници, 
играха по швейцарска система в 6 кръга при 
едночасова контрола за мислене, а остана-
лите седем, предимно начинаещи, изиграха 
по една партия всеки срещу всеки.

Повечето от участниците в група „А” 
са медалисти от различни първенства през 
2006 година. Наред с тях свежо попълнение 
в стартовия лист бяха 7-годишните Анд-
рей Петков, Петър Ганев и Калоян Дуцолов 
и, разбира се, опитните ветерани от града.

Съгласно регламента на турнира за от-
делните възрастови групи бяха предвидени 
награди, които допълнително амбицираха 
всички участници.

След четвъртия кръг с пълен актив от 
точки се оказаха 13-годишният Васил Кръс-
тев и ветеранът кмс Николай Ненчев, които 
бяха основните претенденти за годишната 
награда и през 2006 година. В петия кръг те 
направиха единственото „гросмайсторско” 
реми в турнира, очаквайки по лек жребий в 
последния кръг. И двамата лидери обаче загу-
биха разгромно партиите си в шестия кръг 
съответно от Иван Буковски и кмс Антон 
Тончев, като последният не скри емоциите 
си от победата. Той получи и специалната 
награда за победител в турнира.

Ето и класирането в челото на табли-
цата:

1 Антон Тончев 5 т.

2 Васил Кръстев 4,5 т.

3 Николай Ненчев 4,5 т.

4 Анатоли Атанасов 4,5 т.

5 Иван Буковски 4,5 т.

Предметни награди и грамоти получиха:

До 8 г.
1. Андрей Петков - 2 т.

До 10 г.
1. Симонета Иванова - 3,5 т.
2. Дарио Дерешки - 3,5 т.
3. Михаил Николов - 3,5 т.

До 12 г.
1. Анатоли Атанасов   - 4,5 т.
2. Доротея Нанчева - 4 т.
3. Спас Георгиев - 3,5 т.

До 16 г.
1. Васил Кръстев - 4,5 т.
2. Иван Буковски - 4,5 т.

Преходните флагчета този месец бяха 
връчени на най-добре представилото се 
момче и момиче до 12 г. – Анатоли Атана-
сов и Доротея Нанчева.

Първото място в група „Б” спечели 
убедително 8-годишният Александър 
Русев, който бе неизменно в призова-
та шестица на държавните първенст-
ва през 2006 г. Освен него за групата на 
„майсторите” се класираха още Любо-
мир Христонев, Цанко Георгиев и Ивана 
Петрова.

Традицията  продължава 
мс Христинка Илиева
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Ето и две партии от турнира :
Доротея Нанчева – Михаил Николов
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 c6 4.¤f3 ¥g4 5.¥e2 
e6 6.¥g5 ¥e7 7.£d3 d5 8.e5 ¤fd7 9.¥e7 £e7 
10.0–0–0 a6 11.h3 ¥f5 12.£e3 c5 13.g4 ¥g6 
14.h4 h6 15.h5 ¥h7 16.g5 cd4 17.¤d4 £g5 18.f4 
£e7 19.¥d3 ¥d3 20.£d3 ¤c5 21.£g3 ¢f8 

XIIIIIIIIY
9rsn-+-mk-tr0
9+p+-wqpzp-0
9p+-+p+-zp0
9+-snpzP-+P0
9-+-sN-zP-+0
9+-sN-+-wQ-0
9PzPP+-+-+0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy

22.¤d5! £d8 23.¦hg1 ¦h7
XIIIIIIIIY
9rsn-wq-mk-+0
9+p+-+pzpr0
9p+-+p+-zp0
9+-snNzP-+P0
9-+-sN-zP-+0
9+-+-+-wQ-0
9PzPP+-+-+0
9+-mKR+-tR-0
xiiiiiiiiy

24.¤f6! gf6 25.£g8 ¢e7 26.¤f5! ef5 
27.£d8 ¢e6 28.¦d6 1–0

Иван Буковски – мс Христо Иванов
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 ¥g7 4.¤c3 0–0 
5.e4 d6 6.¥e2 ¤c6 7.0–0 e5 8.d5 ¤e7 
9.¤e1 ¤d7 10.¤d3 f5 11.¥d2 ¤f6 12.f3 
b6 13.b4 a5 14.ba5 ¦a5 15.¤b5 fe4 
16.fe4 ¦a8 17.¥f3 ¤d7 18.a4 ¥a6 19.£b3 
¤c5 20.¤c5 bc5 21.¦fb1 c6 22.¤c3 ¦b8 
23.£a2 ¦b4 24.¥e2 cd5 25.¥g5 ¥f6 26.¥f6 
¦f6 27.¤d5 ¤d5 28.cd5 ¥e2 29.£e2 £b6 
30.£c2 ¦f4 31.a5 £a7 32.¦b4 cb4 33.¢h1 
£a6 34.h3 ¦f8 35.¢h2 ¦a8 36.£c6 ¦a7 
37.£b6 £b6 38.ab6 ¦b7 39.¦a8 ¢f7 
40.¦a7 b3 41.¦b7 ¢f6

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+R+-+-+p0
9-zP-zp-mkp+0
9+-+Pzp-+-0
9-+-+P+-+0
9+p+-+-+P0
9-+-+-+PmK0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

42.¦f7 1–0

През последните години Враца се ут-
върди като главен шахматен център на 
Северозападна България. Представите-
ли на спортния клуб по шахмат “Враца” 
редовно печелят титли и медали от 
държавните първенства при подраст-
ващите. В комплексното годишно кла-
сиране сред най-успешните шахматни 
клубове в страната СКШ “Враца” е не-
изменно в челната шестица.

Клубът ни има авторитет и като 
отличен организатор на състезания от 
Държавния спортен календар. През 2002 

и 2003 г. бяхме домакини на първенс-
твата за младежи до 20 г., през 2004 г. 
– на Държавното отборно първенство 
(ДОП) за деца старша възраст (момиче-
та и момчета) до 14 г., през 2005 г. – на 
полуфинал, а през 2006 г. – на Открития 
шампионат на България за жени.

На 4 февруари миналата година в Об-
щинския социален комплекс за работа с 
деца официално бе открита нова шах-
матна зала. По този повод във Враца 
пристигнаха президентът на Българска-
та федерация по шахмат Стефан Сер-

Шахматни празници във Враца
мс Красимир Бочев
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гиев, изпълнителният директор Николай 
Велчев и селекционерът на националния 
женски тим Атанас Колев. Местната 
управа предостави безвъзмездно на 
СКШ “Враца” помещението за срок 
от 10 години! Оборудването в залата 
също е дар от общината. “Впечатлени 
сме от залата. Благодарим на общинско-
то ръководство за изграждането на това 
модерно съоръжение и се надяваме, че с 
тяхна помощ във Враца ще се проведат 
и международни състезания. Тук рабо-
тят хора, на които ние много разчитаме 
– Красимир Бочев и Пламен Стефанов са 
специалисти от национален мащаб”, каза 
Стефан Сергиев. 

Тук през миналата година се прове-
доха много състезания, сред които се 
открояват общинските и междуоб-
ластните първенства. Общинското 
индивидуално първенство за деца от 8 
до 18 години се състоя през февруари. 
През март бяхме домакини на между-
областните индивидуални и отборни 
първенства по класически шахмат за 
момичета и момчета, юноши и девой-
ки. В това издание взеха участие общо 
70 състезатели, представители на 4 
клуба: СКШ “Враца”, “Дебют” – Оря-
хово, “Септември 94” – с. Гложене, и 
“Ботуня 2002” – с. Бойчиновци. Това 
са състезания, в които участват най-
добрите млади представители на шах-
матните клубове от областите Вра-
ца, Видин и Монтана и представляват 
своеобразен преглед на състоянието 
им и равнището на тяхната подго-
товка. В състезанието във възрасти-
те от 8 до 14 години отлични изяви 
имаха представителите на  “Дебют” 
– Оряхово, с общо 4 първи места - Ва-
силена Трайкова, Ясен Ангелов, Петьо 
Милов и Джулиян Георгиев. Възпитани-
ците на мс Енчо Димитров от крайду-
навския град са първи и в отборните 

класирания за девойки и юноши – млад-
ша възраст. При 16-20-годишните без-
спорен хегемон бяха представителите 
на СКШ “Враца”, които демонстрираха 
пораснали възможности с 5 първи мес-
та в индивидуалните класации, извою-
вани от Милена и Стефка Стефанови, 
Александър Христов, Иван Георгиев и 
Горан Кръстев. Врачанските шахма-
тисти и шахматистки при старшата 
възраст станаха шампиони и в отбор-
ните състезания.

По отдавна установена традиция 
през юли тук се проведоха и междуоб-
ластните индивидуални и отборни пър-
венства по ускорен  шах и блиц за моми-
чета и момчета, юноши и девойки.  

В края на миналата годината СКШ 
“Враца” организира състезания, 
посветени на 10-годишнината от 
официалното регистриране на 
шахматния клуб в града. 

На 2 и 3 декември 2006 г. се проведо-
ха открити турнири за деца и юноши, 
в които участие взеха 27 състезатели 
от община Враца. Победители в съот-
ветните възрастови групи са: до 10 г. 
– Данаил Николов, до 12 г. – Петър Или-
ев, до 14 г. – Николай Николов, до 16 г. 
– Слави Тодоров, до 18 г. – Горан Кръс-
тев.

По традиция първата официална шах-
матна проява за новата година, включе-
на в годишния календар на  СКШ “Вра-
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Държавни първенства:

Балчик
30.03 - 01.04
ДИП ускорен шах и блиц – 
момчета и момичета до 8, 10, 12 
и 14 г.
юноши и девойки до 16, 18 и 20 г.

Русе
02.04 - 06.04 - ДИП за девойки до 20 г.
10.04 - 16.04 - ДИП за младежи до 20 г.

Слънчев бряг
03.05 - 09.05
ДИП за деца, юноши и девойки до 8, 10, 
12, 14, 16 и 18 г.

Плевен
25.07 - 29.07
ДОП за момчета и момичета до 12 г.

Благоевград
08.08 - 12.08
ДОП за юноши и девойки до 16 г.

Открити турнири:

В. Търново
19.04 - 22.04
Купа “Търновска царица” – 
момчета и момичета до 8, 10, 12 и 14 г.

Варна
20.06 - 28.06
2-ро Европейско първенство за училищ-
ни отбори

Варна
29.06 - 03.07
4-ти фестивал “Надеждите на света”

Русе
05.07 - 07.07
Купа “Пристис” - юноши и девойки до 
16, 18 и 20 г.

Варна
24.08 - 30.08
Купа “Морско конче” – 
момчета и момичета до 8, 10, 12, 
14 и 16 г.

Предстоящи турнири за деца, юноши и 
девойки през 2007г.

ца”, бяха общинските индивидуални 
първенства за момичета и момче-
та, юноши и девойки. Тя се състоя на 
3 и 4 февруари 2007 г. Състезанията се 
проведоха при отлични условия в шах-
матната зала на общинския социален 
комплекс за работа с деца. 

В надпреварата се включиха 23-ма учас-
тници във възрастови групи от 10 до 18 
години. При най-малките (10 г.) на първи-
те места се класираха  Силвия Бобойчева 
и Николай Г. Николов. Сред 12-годишните 
пръв финишира Момчил Недков. Особе-
но оспорвани бяха състезанията във въз-

растите до 14 и 16 години, приключили с 
убедителни победи съответно на Иван 
Тончев и Николай Н. Николов. Сред 16-го-
дишните момичета първа е Вела Георги-
ева, а при най-големите (18 г.) общински 
шампион стана Горан Кръстев. 

Победителите бяха наградени с гра-
моти и сувенири, посветени на 75-го-
дишнината на БФ Шахмат, а всички 
участници получиха специализирана шах-
матна литература – актуални броеве на 
сп. “Шах в училище”, дарение от имени-
тия ни съгражданин, футболист №1 на 
България за 2006 г. Мартин Петров.
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Øахматнa композиция

Няма шахматист, който поне веднъж 
да не се е възхищавал на някоя позиция, 
задача или етюд. Не правят изключение 
и световните шампиони. Повечето от 
тях се оказват изкушени от самата идея 
да композират свои произведения и са ни 
оставили забележителни творби. Нека 
да разгледаме някои примери.

ВИЛХЕЛМ ЩАЙНИЦ

Диаграма №1
В. Щайниц, 1862 г.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-+-+-0
9-+-+K+PzP0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-vL0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+r0
xiiiiiiiiy

Първият световен шампион по 
шахмат - Вилхелм Щайниц, е съста-
вил няколко етюда, бил е много силен 
решавач. На него принадлежат следни-
те думи за шахматната композиция: “...
Изучаването на тази прекрасна област от 
нашето изкуство е твърде полезна за раз-
витието и усъвършенстването на прак-
тическата игра. Особено способността за 
точност трябва да се развива с изучаване-
то на задачите...” Някои от великите иг-
рачи, както например Морфи, Андерсен, 
Блекбърн и прочие, отделяли много вни-
мание на този предмет, който е израсъл 
почти до отделно изкуство и особено 
е точна бележката, че по-блестящ стил 
на игра обикновено се добива от тези 
майстори, които съчетават практичес-

ката игра с изучаване на задачи. На диаг-
рама №1 е най-известният от етюдите 
на Щайниц. Координираните действия на 
царя и офицера трябва да сломят съпро-
тивата на топа. Ако белите започнат с 
1.¥g5?, те няма да успеят да играят h7 
и ремито става очевидно. Затова 1.h7+ 
¢g7 2.h8£+! ¢:h8 3. ¢f7 ¦f1+ 4.¥f6+ 
¦:f6+ 5. ¢:f6 ¢g8 6.g7 и устремът на 
пешката не може да бъде спрян.

ЕМАНУИЛ ЛАСКЕР

Диаграма №2
Ем. Ласкер, 1892 г.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9k+r+NzPK+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Вторият световен шампион по 
шахмат - Емануил Ласкер, е притежа-
вал шахматната корона цели 27 години. Той 
също ни е оставил и немалко композиции. 
На диаграма № 2 е използван минимален ма-
териал: кон и пешка против топ. Но как 
да се преодолее съпротивата на черните? 
Топът ще се жертва и ремито   е факт. 
1.f7! Идеята е интересна, нека да я прос-
ледим. 
1...¦:е6+ /Ако 1...¦c8 2.¤c7+ ¦:c7 3.f8£ 
или 2... ¢а5 3.¤е8!/ 2.¢g5 ¦е5+ 3.¢g4 
/вертикалът “f” е табу за белия цар, поради 
3...¦е1! и заплаха от линеен удар/. 3...¦е4+ 
4.¢gЗ ¦еЗ+ 5.¢f2 и дуелът между цар и 
топ завършва в полза на белите.

Световните шампиони по шахмат и 
композицията  (първа част)

Иван Паскалев
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Øахматни лекции

Изкуството  в  шахмата
мс Христинка Илиева

Диаграма 1 А. Троицкий,  1935 г.
XIIIIIIIIY
9-+-mk-+-+0
9+-+p+-+-0
9P+-zP-+P+0
9zp-zp-zP-+-0
9K+-+p+-+0
9+-sNP+-+L0
9P+-+-+-zP0
9+-+-wq-+l0
xiiiiiiiiy

Белите печелят
Белите са с дама по-малко, но при точно взаи-

модействие на фигурите постигат победа. 1.g7 
£g1 2. a7 e:d3 3.¥g2! Прикриване. Ако 3… £:g2 
,то 4.а8£ £:a8 5.g8£ мат. 3...£d4! 4.¢b5 £b4 
5.¢a6 £c4 6. ¢b6 ¥:g2 7.¤d5!! 1:0

Диаграма 2 А. Троицкий,  1914 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+-+l+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+P+-mk-+-0
9-+-+p+-+0
9+-+-sN-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+-mK-+-0
xiiiiiiiiy

Отново белите са на ход и печелят.
1.b6 ¢d6 2.¤f5 ¢d7 3.¤e7! ¥a2  Опитай-
те се сами да откриете печалбата на бели-
те при останалите ходове на офицера по 
диагонала  a2 – g8. 4.¢d2 ¥b1 5.¢c1 ¥a2 
6.¢b2 ¥f7 7.b7 ¢c7 8.¤c6! ¢b7 9. ¤d8 
1:0

Диаграма 3 А. Троицкий,  1929 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+N+kvl0
9+-zP-+R+-0
9l+-+-+-+0
9+-+-zpK+-0
9-+-+P+-+0
9+-+-+-zp-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите правят реми

1.¦d7! ¥c8 2.¢g4! g2 3.¢h3! g1£ 4.¤f6 
¢f8 5.¤h7 ¢e8 6.¤f6 ¢f8 7.¤h7 ¢g8 
8.¤f6 ¥f6  пат.

Задание:  Определете  към  коя  от  
трите  групи  се  отнася  всеки  от  раз-
гледаните  етюди.

Шахматът – наука, изкуство или спорт? Няма 
еднозначен отговор на този въпрос. За начинае-
щите малчугани шахматът е преди всичко една 
интересна игра, в която те командват царе и ца-
рици и се стремят да станат победители.  

За да се усъвършенстват и да имат винаги 
стабилни и високи резултати, младите шахмат-
ни таланти трябва да погледнат на любимата си 
игра и като на наука – да започнат изучаването 
на различни дебютни построения, да усвоят тън-
костите в разиграването на основните типови 
позиции в мителшпила и да придобият необходи-
мата техника на реализация в ендшпилите. Това 
изисква много труд, понякога изморителен и ску-
чен, и тук на помощ идва изкуството в шахмата 
– красотата в играта, която ни разкрива вълшеб-
ния свят на комбинациите и етюдите.

Шахматният етюд представлява изкуствено 

създадена позиция, в която белите са длъжни да 
спечелят или да направят реми, без да е ограничен 
броят на ходовете. Решението на етюда изисква 
да се разкрие напълно авторският замисъл, като 
се намерят всички варианти, водещи обикновено 
към парадоксален, запомнящ се финал. Етюдите 
могат да се разделят на три условни групи: 

1. аналитични /имащи теоретично значе-
ние за практиката на ендшпилите/;

2. художествени /характерни с двуостра 
комбинационна игра, геометрични тактически 
мотиви/;

3. романтични /редки за практиката идеи 
на доминация, пленяване, преследване, прикрива-
не, игра на пат/.

Ще разгледаме три примера на основополож-
никът на съвременния шахматен етюд Алексей 
Троицкий.
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Ðешете комбинациите
(1) Gutman, L. – Kholmov
XIIIIIIIIY
9-+-+-mk-tr0
9zppwqnsnp+-0
9-+-vl-+p+0
9+-zpL+-wQp0
9-+-zp-+-sN0
9+P+P+-zP-0
9P+P+-zP-+0
9+-vL-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Petrosian – Ivkov
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9zpr+r+-+p0
9-+-+-+p+0
9+-zp-zpk+-0
9-+-vl-+N+0
9+-+-+-zP-0
9PzP-tR-zPKzP0
9+-+-tR-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(3) Janowski – Schlechter
XIIIIIIIIY
9-+l+-+k+0
9+-+-trrzpp0
9p+-zp-+-+0
9+-zpP+-tRQ0
9-zpP+Pzp-sN0
9+P+-+P+P0
9-wq-+-+-+0
9+-+-+-tRK0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(4) Fild - Tenner
XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zppzp-+pzp-0
9-+-+-+-zp0
9+-sNP+-+n0
9-+P+p+q+0
9+-+-+lvL-0
9PzPP+-zPPzP0
9tRN+-wQRmK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(5) Bondarevsky – Ufimtsev
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-tR0
9zp-+-+kzp-0
9-zp-zp-snN+0
9+L+P+-+-0
9-+-+PmK-+0
9+-+-+-+-0
9-+r+-+l+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Kinnmark – Strem
XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9+l+p+pzpp0
9pzpn+-+n+0
9+-+-wqNvLQ0
9-+L+P+-+0
9+-zP-+-+-0
9P+P+-+PzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(7) Evans - Karaklajic
XIIIIIIIIY
9-+-vl-+-tr0
9zpp+-wq-mk-0
9-+-+-+p+0
9+-+p+pzPp0
9-+pzPrzP-mK0
9zP-zP-zP-+-0
9-zP-vLR+-+0
9+-+-tR-wQ-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(8) Farwig - Lundin
XIIIIIIIIY
9-+-+r+-mk0
9zpp+-+p+-0
9-+l+-+r+0
9+-+-+-+N0
9-+-+n+-zp0
9+-zPp+L+P0
9PzP-+-zP-+0
9+-+RtRK+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят
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 ШАХМАТНАТА ПЛАНЕТА ШАХМАТНАТА 
Шахи, феята Рокада и нейният вълшебен 
свят Шахмат

Автор: мс Жени Колчакова

Çа най-малките - приказка с продължение

ХIII. По  тайните  пътеки  на  
белия  кон

- За съжаление моите предчувствия 
се сбъдват - каза феята, след като про-
чете писмото. - Нашата красива и щас-
тлива планета е застрашена от война. 
Ще отида лично в двореца на Белия цар. 
Ще се помъча да го убедя, че трябва да се 
разберат с добро.

- Моля те, вземи ме със себе си! Ис-
кам да видя как изглежда един шахматен 
цар - пожела Шахи.

- Добре - съгласи се Рокада, - но знай, 
че ни чака труден път. Ще вървим по 
стъпките на Белия кон Скокльо, защото 
конете познават най-добре всички тай-
ни пътища и пътеки.

Феята даде знак на Скокльо, че е го-
това за път. Белият кон отскочи от 
кафявото поле, на което се намираше, 
прескочи светлото съседно квадратче, 
но не се приземи върху следващото ка-
фяво поле, ами встрани от него. Докато 

той се приготвяше за втори скок, фея-
та внимателно хвана Шахи за лапата и 
замахна с жезъла си. Те направиха същия 
прескок и се приземиха върху току-що 
освободеното от коня светложълто 
поле. Мечето примря от вълнение. Усе-
щаше само силните удари на сърцето 
си. Трябваше да направят още десетина 
прескока, за да дойде на себе си. Тога-
ва забеляза, че след прескок от светло 
квадратче отиват на тъмно и обратно 
- от тъмно квадратче при прескок оти-
ват на светло.

Още много път изминаха по стъпки-
те на Белия кон, докато Шахи разбере 
какъв е начинът на движение на коня.

- Рокада, конете винаги ли прескачат 
с ъ с е д н о т о 
им квад-
ратче и се 
приземяват 
върху едно 
от полета-
та встрани, 
пред преско-
ченото? - попита той /фиг. 27/.

- О, да, точто така е - потвърди фе-
ята. - Даже си спомням стихотворение-
то за прескока на коня, което малките 
кончета декламират на първия си изпит:

“Едно квадратче прескочи!
Съседно по хоризонтал,
или съсед по вертикал.

Едно квадратче прескочи!
Встрани пред него застани!”

- Макар че от дете познавам конете 
- продължи Рокада  - и досега техните 
прескоци са много интересни за мен. 
Най-забавното при тях е, че само в един 

Илюстрация: Иванка Колчакова Фиг.27
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 ШАХМАТНАТА ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
случай те не могат да си направят прес-
кока. Тогава, когато върху полето, на ко-
ето трябва да се приземят, има фигура 
от същия цвят. Ето например на тази 
диаграма /фиг.28/ Черният кон и да иска, 

няма как да 
се придви-
жи. Всички 
полета, на 
които може 
да скочи, са 
заети от 

черни фигури.
Рокада измъкна отнякъде втора диаг-

рама /фиг. 29/ 
- Тук пък полетата, на които може 

да отиде Черният кон, са заети от бели 
фигури. Това са фигури с различен цвят 
от неговия, 
затова той 
може да се 
п р и д в и ж и 
само като 
вземе някоя 
от тях.

ХIV. Случка  по  пътя

Шахи и Рокада с удоволствие следва-
ха неуморния Бял кон. Бяха към края на 
своето пътуване, когато чуха тревож-
ни писъци: “Скокльо! Помощ! Къде си?  
Скокльо, помогни ми!”

Техният верен водач, Белият кон, 
изведнъж ги изостави и заподскача по 

посока на 
вика.  Мече-
то и феята 
го последва-
ха. Бързо се 
приближи-
ха и видяха 
една бяла и 
една черна пешка, застанали в положе-
ние за вземане. Черната пешка тъкмо 
се готвеше от своето светло поле да 
стъпи върху светлото поле на бялата и 
да я вземе /фиг. 30/.

Скокльо и тази бяла пешка бяха стари 
приятели. Те обичаха да си играят заедно, 
а и винаги си помагаха, когато се наложи. 
Но сега случайността беше на път да 
лиши коня от най-добрия му приятел. С 
гръм и тря-
сък той се 
приземи вър-
ху полето 
зад бялата 
пешка /фиг. 
31/.

После с последни сили я прескочи и 
навреме взе черния натрапник /фиг. 32/. 
Скокльо беше пожълтял от притесне-
ние. Пот на 
струйки се 
стичаше от 
челото му.

- Ненап-
разно каз-
ват, че прия-
тел в нужда 
се познава 
- каза феята развълнувано. 

- Да - унесено потвърди Шахи. - Движе-
нието на коня е най-невероятното нещо, 
което някога съм виждал. За неговия прес-
кок няма никакво значение дали върху прес-
коченото поле има фигура, или няма.

Фиг.28

Фиг.29

Фиг.30
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Фиг.32

Фиг.31

Илюстрация: Иванка Колчакова
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Øахматни афоризми 

Øахматна поезия

� Прави на противника си това, което не искаш да правят на теб.
� Във всяка партия има победа, загуба или реми. Въпросът е в това, кой от 

партньорите пръв ще забележи предоставилата му се възможност.
� Не е толкова страшен “драконът”, колкото пишат за него.
� След атаката той остави опустошения в собствения си лагер.
� На подарен кон зъбите не се гледат.
� Шахматистът може и да е добър човек, но над шахматното табло е идеален 

егоист.
� Неговите резултати в таблицата се изразяваха с астрономически цифри - 

единица с много нули.
� Участниците в сеанса останаха доволни от играта на майстора - той не спечели 

нито една партия.
� По-добре майсторска печалба, отколкото гросмайсторско реми.
� Той беше много предусмотрителен - преди да се предаде, предлагаше реми.
� Истинският цайтнотаджия започва да мисли веднага след жребия.
� Мигновеният мат е по-лош от вечния шах.

Подбрал мм Коста Ангелов

Пешката е малка, да,
но помага ни в беда.

Сьс осанката на жрица,
тя превръща се в царица.

Офицерът като крал
ходи по диагонал,

но кога остане сам,
мат не дава, вече знам.

Топът ходи все направо,
на дъската стои здраво.

Похвалете го със “Браво!” -
заслужава това право.

Царицата е нежна дама,
ролята й е голяма.
Тя обича своя цар

и дарява го със чар.

Царят строг от своя трон
хвърля в боя кон след кон.

Конят като вихрогон
чуждия помита трон.

Това царство е богато.
Там, във битката, когато
в боя хвърля всички сили,
пешките не му са мили.

Офицерите, конете
вий не можете да спрете.

Топът като страшен воин
е за дамата достоен.

Царят, този строг деспот,
сили вдъхва им, живот.

Иван Паскалев

Øàõìàòíà�ïðèêàçêà
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