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Ìеждународни прояви

Световни първенства за юноши 
и девойки в Кириш, Анталия

мс Радислав Атанасов

От 17 до 28. ХI. 2007 г. в курортното 
селище Кемер (Турция) се проведоха све-
товните индивидуални първенства за юно-
ши и девойки от 8 до 18 години.

Най-напред искам да изкажа своята 
благодарност на всички колеги от Упра-
вителния съвет, които подкрепиха моя-
та кандидатура за водач на българската 
група в съседна Турция, като се надявам, 
че както с оглед на показаното, така и 
с ползата от наученото не са сбъркали в 
очакванията си.

Поверената ми група включваше 12 ос-
новни състезатели, 3 допълнителни и 10    
придружаващи лица (освен мен) - общо 26 
души. 

С 2 самолетни полета стигнахме през 
Истанбул до Анталия и оттам с автобус 
до Кириш - малко, но тихо и уютно курорт-
но селище на 7 км северно от Кемер и на 60 
южно от Анталия - отлично за игра. Цялата 
организация беше на изключително високо 
равнище, просто безупречна.  Нашата група 
беше настанена в хотел “Алинда Бийч” - 5 
звезди, на 1 км от залите за игра в хотел 
“Лимра”, на стотина метра от морето, 
температурата на водата беше около 20 
градуса, слънцето грееше непрекъснато, вя-
тър нямаше изобщо, някои от гостите на 
първенството се къпеха редовно. Наоколо 

изобилстваше от недообрани портокалови 
и лимонови горички, високи палми и пълни 
със стока магазини.  Храната беше изобилна 
и разнообразна. Играеше се в 3 по-малки и 3 
огромни зали. 

Ето и моята оценка на представяне-
то на българските състезатели. 

В комплексен шахматен план, когато се 
оценява представянето на нашите шахма-
тисти, трябва да се има предвид, че в някои 
от възрастите това е 2-рият ешелон на 
България. Липсваха Павел и Радослав Дими-
трови, Мариян Бойчев (неуспял да се класи-
ра), Валери Лилов, Киприян Бербатов. Говори 
се, че това било доста прилично представя-
не на фона на класиранията през последните 
години. За какво всъщност става дума?

До 8 години

При 8-годишните България очевидно има 
на какво да разчита, при условие че работа-
та продължава във вярната посока. Имам 
предвид, че трябва да запазят любовта си 
към играта и да се изградят като характе-
ри, само с талант няма да стане! Доника 
Шивачева е утвърдено вече име в детския 
шахмат. Тя раздели 18-то - 20-то място 
от 73 души, но по ниво на постижение е 11-

Доника Шивачева
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та с Ело 1530 . Финишира с 1 т. от 4, като 
загуби от класиралите се на 2-ро, 5-то и 
14-то място - представителки съответно 
на Азeрбайджан, Русия и Полша. Доника се 
нуждае от по-специализирана подготовка 
и по-сериозно отношение, за да може да е 
конкурентна занапред на медалистките.

Николай Христов играе за първи път 
на такъв форум. Той финишира с 3 т. от 
4, загуби от десетия, не направи нито едно 
реми, раздели 18-то - 26-то място от 123-
ма участници, според коефициент натруп-
ване е 23-ти, но по ниво на постижение 
е 12-ти с Ело 1582, докато шампионът - 
Костя Савенков, който също е школуван 
в България, има 1835 Ело. Николай е много 
жизнерадостно и здраво дете и има серио-
зен шахматен талант. При него се съчета-
ват остро тактическо зрение с рядко ви-
соко енергийно равнище, с което притиска 
противниците си и ги кара да грешат даже 
в спечелени позиции. Има желание да учи 
шахмат, притежава висока обучаемост и 
бързо възприема изискванията на играта. 
Засега обаче доста често започва с пешка 
по-малко, тъй като срещу двата основни 
хода 1...е5 и 1...c5 той избира Царски гамбит 
и Гамбит Мора. За мен той е едно от от-
критията на шампионата.

До 10 години
При 10-годишните Дарио Дерешки е 

50-ти с 6 т., а Михаил Николов - 81-ви - с 
5,5, т. от 156 участници. От тях 36 души 
имаха Ело, като най-високите са на двама 
колумбийци - 2246 и 2141. Както забелязах, 
и в групата до 8 г. колумбийците дойдоха 
с нереално завишени за възможностите им 
коефициенти. Първи тук е Сен Тонг Ван от 
Китай с 10 т., който няма международно 
Ело, втори е Антипов от Русия с 2070, с 9 
т., трети - Принс от Индонезия с Ело 1983 
и 8,5 т. Допълнително включеният Дарио 
Дерешки тръгна с 4,5 от 6 т., след което 
загуби от руснак, арменец и индонезиец. Той 
изпревари Михаил Николов и при решаване-
то на задачите през почивния ден – класира 

се 13-ти, докато Мишо е 20-ти.
При 10-годишните момичета доста до-

бро впечатление ми направи допълнително 
включената Мария Васова от Берковица. 
Ниво на постижение - 1502. Тя раздели 12-
то – 23-то място, като е 16-та със 7 т. от 
105 души, а титулярката Симонета Ивано-
ва с 6,5 т. е 25-та с ниво на постижение Ело 
1551. В последния кръг тя също загуби от 
украинката. Първа тук е Стяжкина от Ру-
сия с (Ело 1869) - 9,5, втора и трета - амери-
канка и китайка с по 8,5 т. Васова загуби от 
класиралите се на 2-ро, 4-то и 5-то място 
представителки на САЩ, Китай и Украйна. 
Мария беше може би състезателката, ко-
ято прекара най-много игрово време над 
дъската от всички наши участници. Тя не 
се отклоняваше от принципни теоретични 
постановки, което често я довеждаше до 
сложни позиции, за чиито решения тя все 
още няма опит и подготовка. Въпреки това 
показа сериозни спортни качества и обърна 
в своя полза някои по-тежки позиции срещу 
силни съпернички. Заслужава да се инвести-
рат време и усилия в нея.

До 12 години 

При 12-годишните България имаше най-
добре представилите се участници. Алек-
сандър Монев и Цвета Галунова бяха 
до последния кръг сред потенциални-
те медалисти. В крайна сметка Монев 
раздели с 8,5 т. 3-5-то място от 161 души 
и по коефициент натрупване зае 4-то мяс-
то. Загуби от украинец и грузинец (и две-

Александър Монев
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те партии с черните фигури), след като 
стартира с 4 от 4 т. По време на почив-
ния ден в подготовката му се включи и гм 
Александър Делчев, който дойде на турнира 
като треньор на сръбски и хърватски деца. 
Според баща и син Моневи, Делчев има за-
слуга за благоприятния краен резултат. За 
разлика от друг път, Сашко не поемаше из-
лишни рискове, играта му се отличаваше с 
пораснала шахматна зрeлост. Първи и вто-
ри са съответно Народитски (Ело 2124) 
от САЩ и Нижник (Ело 2377) от Украйна 
с по 9,5 т. 3-то място получи китаецът 
Хан Чао, пристигнал без Ело, но постигна 
рекорден за тази възрастова група пърфор-
манс - 2356. В тази група вече 84 души имаха 
международно Ело, а Сашко надвиши собст-
веното си над 100 точки. Той изпревари 11 
ФИДЕ майстори, много от които имаха с 
200 точки по-високо Ело от него. В групата 
до 12 г. Анатолий Атанасов завърши 98-
ми с 5 точки и представянето му не може 
да бъде отбелязано с нещо особено.

Цвета Галунова раздели 5-8-то мяс-
то от 115 участнички с 8 т. с французой-
ка, полякиня и индонезийка. Преди нея са: 
1. Ефроимски, Израел (Ело 1911) с 9.5 т., 2. 
Садвакасова (Казахстан) с 9 т. 3-4 Гуо Ки и 
Зай Мо с по 8,5 т. Заелите 2-ро-4-то място 
нямат Ело. Изпревари Азербайджан, Грузия, 
Русия, Беларус и др. Губи от класиралите се 
на първите две места с белите фигури. За 
втори пореден път през тази година не из-
държа в решаващи партии срещу фаворит-
ките и не успява да извлече максимума от 

иначе добрата си игра. Цвета Галунова зае 
6-о място сред 15-те решавачи на задачи, 
наредени от Давид Гургенидзе, сред които 
5 рускини, 2 украинки (заели 1-во и 2-ро мяс-
то) и 3 грузинки.

До 14 години
При 14-годишните нашите не бяха до-

бре подготвени и се представиха под оч-
акванията. Въпреки солидния си вече опит 
Дарена Сиркова е 73-та с 5 победи и 6 
загуби от 114 участнички. Тя редуваше по-
беда със загуба. Тъжно ми стана да гледам 
толкова „нисък гард” и липса на мотивация 
след години на родителски усилия и инвес-
тиции. Вероятно това просто не е нейни-
ят турнир! Тук първите 2 са от Грузия, 3-та 
е индонезийка, 4-та - перуанка.

При момчетата Сашо Андреев с 6 
точки е 62-ри от 154-има. Тук в челната пе-
тица са двама руснаци, двама поляци и един 
китаец. Сюгиров - Ело 2422, с 9 точки дели 
първото място с Канарек (Полша). Едва ли 
е утеха за него, че воденият от баща си Ар-
тур, Александър Юсупов, е 82-ри.

До 16 години
При 16-годишните Тихомир Янев е 59-

ти с 5,5 т. от 126 участници. С 4 загуби 
представянето му е доста под възмож-
ностите. Той е много чувствителен, има 
добра дебютна подготовка, но прекомерно 
разчита на нея, излишно е максималистичен 
и не умее да държи позициите, търсейки до-
минация. Навярно има нещо общо в начина 

Ìеждународни прояви

Цвета Галунова
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на подготовка на Янев и Андреев - добре 
прочетени дебютни варианти, получаване 
на перспективни позиции и елементарни 
груби грешки, на пръв поглед - безпричинно. 
Добре е да им се обясни, че шахът, освен 
приложение на информационните техноло-
гии в компютрите, е и спорт - борба между 
хора. И както още казва Юдит Полгар - 40% 
психология! И подготовката изисква още 
много собствени усилия и мисъл, способна 
да се мобилизира именно по време на игра. 
Прекалено разчитат на „железата”, както 
се шегуват из руските сайтове. Тук първи 
стана Йоан Чирила от Румъния с Ело 2423, 
който изпревари 8 души с Ело над 2400, 
сред които и 4-ма международни майстори. 
Втори е Перейра от Португалия, а трети 
- Харченко от Украйна. Както се вижда, за 
добре подготвените и дръзките винаги се 
намира място под слънцето. Салгадо от 
Испания с Ело 2460 остана чак 15-ти!

При 16-годишните момичета Габриела 
Тодорова е 67-ма с 5 т. от 105 души. Има-
ше ги до 9-ия кръг, когато загуби срещу Ека-
терина Юсупов. Пърформансът й е за 1713. 
Тройката тук е: Цацалашвили (Грузия), Гирия 
(Русия, Ело 2338), Иваненко (Украйна).

 
До 18 години 

При 18-годишните момчета се появиха и 
първите трима гросмайстори в турнирите. 
Ивайло Енчев раздели 15-то-19-то място 
от 113 участници с пърформанс малко над 

очакваното. Пръв е гм Иван Попов от Ук-
райна с 9 т. (2539), втори - Едуар, Франция 
(2472), а трети - Рахманов (2510), също от 
Русия, с 8,5 т. Ивайло загуби 2 партии с чер-
ните фигури срещу Григорян, Армения, 2489 
и втория - Едуар. Той показва стабилна игра, 
без големи ефекти, с постоянен напредък. 
Играе много реалистично, но допуска так-
тически грешки. Притежава трайни инте-
реси в шахмата и е с характер, напълно съв-
местим с играта.

Мария Владимирова е 56-та от 79 
участнички с 4,5 т. Тук 10 международни 
майсторки и 1 гм отстъпиха 1-вото място 
на Гунина от Русия с 9 т. 2-ра е Немцова, Че-
хия, а 3-то-5-то делят туркинята Йълдъз, 
узбекистанка и украинка с по 8 т. Предста-
вянето й е доста под очакваното.

И така, в зависимост от представя-
нето си, българите могат да бъдат оце-
нени на 4 нива според тяхното цялостно 
представяне (предпочитам да съм по-кри-
тичен): 

Отлична оценка: Александър Монев, Цве-
та Галунова

Добра: Ивайло Енчев, Мария Васова, Ни-
колай Христов, Доника Шивачева

Умерена (средна): Симонета Иванова, 
Дарио Дерешки

Незадоволителна: Анатолий Атанасов, 
Михаил Николов, Габриела Тодорова, Дарена 
Сиркова, Мария Владимирова, Сашо Андре-
ев, Тихомир Янев

В чисто шахматен план почти всички 
слабо играещи състезатели не усещат про-
мяната в ситуацията на дъската при въз-
никване на критични моменти, например 
при размяна на дамите. Откриват център 
при неразвити фигури, не могат да обясня-
ват защо избират един или друг ход. Най-
честият отговор е: „Ами така ми харесва... 
”Рибката” препоръчва...” Защото липсват 
позоваване на утвърдени образци и примери 
за разиграване дори на типичните позиции и 
ситуации. Повечето се придържат към на-
изустени, слабо осмислени дебютни вариан-
ти и беден мителшпилен репертоар, разче-

Tихомир Янев
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тени на евентуални грешки на противника. 
Забелязват се и различия във физическата 
форма на участниците. Някои, като Ивай-
ло Енчев, Тихомир Янев, Габриела Тодорова, 
вече се пробват във фитнес салона, тениса 
или бягането, но други видимо изостават. 
Една от най-приятните изненади за мен 
беше, че никой от групата в нито един мо-
мент не запуши! 

Извън шахматните резултати, бих спо-
делил, че климатът в групата беше позити-
вен за такова тежко изпитание. В почивния 
ден си организирахме екскурзия до Анталия, 
водопада и две фабрики за кожени и златар-
ски изделия. В хотела останаха семейство 
Галунови и плевенската група, които участ-
ваха в решаването на задачите. По-под-
робна информация около турнира, както 
и всички партии могат да се намерят на 
страницата на Турската шахматна федера-
ция www.tsf.org.tr. 

Ето по една партия на нашите шахма-
тисти.

1) Shivacheva, Donika - Eglite, Paula [C57]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5 d5 
5.ed5 ¤d5 6.¤f7 ¢f7 7.£f3 ¢e6 8.¤c3 
¢d6 9.£d5 ¢e7 10.£f7 ¢d6 11.¤e4 1–0

(2) Patel, Yesim - Vasova, Mariya [C90]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 
b5 6.¥b3 ¥e7 7.¦e1 d6 8.h3 0–0 9.a4 b4 
10.c3 a5 11.d3 ¥b7 12.¤bd2 ¤d7 13.d4 ed4 
14.cd4 ¥f6 15.¤f1 ¦e8 16.¤g3 ¤f8 17.¥e3 
¤g6 18.¦c1 ¤b8 19.£c2 ¤a6 20.£c4 £e7 
21.¤f5 £e6 22.£e6 fe6 23.¤g5 ¥g5 24.¥g5 
h6 25.¥d2 ¢h7 26.¤g3 c5 27.e5 de5 28.dc5 
¥d5 29.¥c2 ¦ac8 30.¥e3 b3 31.¥d3 ¤b4 
32.¥b1 ¥c6 33.¤e4 ¦ed8 34.¤d6 ¦c7 
35.¤b5 ¦cd7 36.g3 ¤d3 37.¥d3 ¦d3 38.¢f1 
¤e7 39.¢e2 ¤f5 40.¦ed1 ¦3d5 41.¤c3 ¦d1 
42.¦d1 ¤d4 43.¥d4 ed4 44.¤b5 e5 45.f4 ef4 
46.gf4 ¦d5 47.¤d4 ¥a4 48.c6 ¦c5 49.¦d3 
¥c6 50.¦b3 ¥d5 51.¦c3 ¦c4 52.¢d3 ¦b4 
53.¦c5 ¥g2 54.h4 ¦b2 55.¦a5 ¥f1 56.¢e4 
¦h2 57.¤f5 ¥h3 58.h5 ¥g4 59.¤g3 ¦h3 
60.¤f1 ¦h5 61.¦a7 ¥f5 62.¢d4 ¥g4 63.¤g3 
¦h3 64.¤e4 ¥f3 65.¤f6 ¢g6 66.¤e8 ¢f5 
67.¦f7 ¢e6 68.¦g7 ¦h4 69.¢e3 ¥h5 70.¤c7 

¢f6 71.¦g8 ¥f7 72.¦b8 ¦h3 73.¢d4 ¢f5 
74.¦f8 ¢g6 75.¤b5 ¦h5 76.¤c3 ¦f5 77.¢e4 
¥d5 78.¤d5 ¦f8 79.¤e7 ¢f6 80.¤d5 ¢g7 
81.f5 ¦e8 82.¢f4 ¢f7 83.¢g4 ¦e5 84.¤f4 
¦a5 85.¤g2 ¢f6 86.¤h4 ¦a4 87.¢h5 ¢g7 
88.¤g6 ¦a5 89.¤h4 ¦a4 90.¤g6 ¦a1 91.¤h4 
¦h1 92.¢g4 ¢f6 93.¢h5 ¦h2 94.¢g4 ¢e5 
95.¢h5 ¢f4 96.f6 ¢g3 97.¢h6 ¦h4 98.¢g7 
¦g4 99.¢f8 ¢f4 100.f7 ¢e5 101.¢e8 ¦f4 
102.f8£ ¦f8 103.¢f8 ½ 

(3) Ivanova, Simoneta - Aishwarya, 
Gorthy [E97]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 ¥g7 4.¤c3 d6 5.e4 
0–0 6.¥e2 e5 7.0–0 ¤c6 8.d5 ¤e7 9.b4 ¤d7 
10.c5 f5 11.cd6 cd6 12.¤g5 ¤f6 13.¥f3 h6 
14.¤e6 ¥e6 15.de6 fe4 16.¤e4 ¤e4 17.¥e4 
d5 18.¥c2 £d6 19.£g4 ¦f6 20.¥b2 £e6 
21.£e2 ¦f4 22.a3 e4 23.¥g7 ¢g7 24.£d2 
£e5 25.¦fd1 ¦d8 26.¦ac1 ¤f5 27.¥b3 ¤h4 
28.£c2 ¦f7 29.£d2 ¤f5 30.¦c5 ¦fd7 31.£a2 
¤e7 32.¥a4 ¦c7 33.¦c7 £c7 34.£b2 ¢f7 
35.¦c1 £f4 36.¥b3 e3 37.fe3 £e3 38.¢h1 
g5 39.¦f1 ¢g8 40.£f6 £e4 

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9zpp+-sn-+-0
9-+-+-wQ-zp0
9+-+p+-zp-0
9-zP-+q+-+0
9zPL+-+-+-0
9-+-+-+PzP0
9+-+-+R+K0
xiiiiiiiiy

41.¥c2 £c2 42.£e7 ¦c8 43.£e6 ¢h8 
44.£h6 £h7 45.£g5 d4 46.£d5 d3 47.£d4 
1–0

(4) Ibrahimova, Sabina - Galunova, 
Tsveta [C54]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d4 
ed4 6.e5 d5 7.¥b5 ¤e4 8.cd4 ¥b4 9.¥d2 
¤d2 10.¤bd2 0–0 11.¥c6 bc6 12.0–0 c5 
13.¦c1 £e7 14.dc5 ¥a6 15.¤b3 ¥f1 16.£f1 
a5 17.¤bd4 ¦fc8 18.¤c6 £e8 19.¤fd4 ¥d2 
20.¦d1 ¥g5 21.£d3 ¥e7 22.¦c1 £f8 23.£b5 
a4 24.¤f5 ¥d8 25.¦c3 £e8 26.¤fd4 ¦ab8 
27.£e2 ¦b7 28.f4 h6 29.f5 ¢h8 30.¦h3 ¢h7 
31.f6 g6 32.£d2 £f8 33.¤f3 £c5 34.¤cd4 

Ìеждународни прояви
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h5 35.¤g5 ¢g8 36.¦c3 ¦b2 37.¦c5 ¦d2 
38.¤df3 ¦a2 39.¦d5 ¦b8 40.h3 c6 41.¦d7 
¥b6 42.¢h2 ¥e3 43.¢g3 h4 0–1

 (5) Sirkova, Darena - Sabirova, Jannet 
[B71]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 
g6 6.f4 ¤c6 7.¤c6 bc6 8.e5 de5 9.£d8 
¢d8 10.fe5 ¤g4 11.¥f4 ¥g7 12.0–0–0 ¢e8 
13.¦e1 ¥e6 14.h3 ¤h6 15.g4 ¢d7 16.¥g2 
¢c7 17.¤e4 ¦ad8 18.¤c5 ¦d4 19.¥e3 
¦dd8 20.¥d2 ¦c8 21.¦e3 ¤g8 22.¦d1 
¥h6 23.¦a3 ¥d2 24.¦d2 ¤h6 25.¦a7 ¢b6 
26.¦e7 ¢c5 

XIIIIIIIIY
9-+r+-+-tr0
9+-+-tRp+p0
9-+p+l+psn0
9+-mk-zP-+-0
9-+-+-+P+0
9+-+-+-+P0
9PzPPtR-+L+0
9+-mK-+-+-0
xiiiiiiiiy

27.b4 ¢c4 28.¥f1 ¢c3 29.¦d3 1–0
(6) Officer, Amy - Todorova, Gabriela 

[C68]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥c6 dc6 
5.0–0 f6 6.d3 ¥g4 7.h3 ¥h5 8.¤bd2 £d7 
9.¦e1 0–0–0 10.¤f1 ¤e7 11.¤g3 ¥f7 12.¥e3 
h5 13.d4 h4 14.¤e2 £e6 15.¤d2 g5 16.de5 
£e5 17.¥d4 ¦d4 18.¤d4 £d4 19.c3 £e5 
20.¤f3 £f4 21.£d4 c5 22.£c5 ¤c6 23.£e3 
¥d6 24.b3 ¥h5 25.£f4 ¥f4 26.c4 ¥f3 27.gf3 
¤e5 28.¦ed1 ¤f3 29.¢g2 ¤d2 30.f3 ¦d8 
31.¦ac1 ¤b3 32.ab3 ¥c1 33.¦c1 ¦d2 
34.¢g1 ¢d7 35.¦c3 ¢e6 36.b4 ¦b2 37.b5 
a5 38.¦a3 b6 0–1

(7) Otorbaeva, Nuriza - Vladimirova, 
Maria [B04]
1.e4 ¤f6 2.e5 ¤d5 3.¤f3 d6 4.ed6 cd6 5.c4 
¤b6 6.d4 g6 7.h3 ¥g7 8.¥e2 0–0 9.¥e3 ¤c6 
10.£d2 ¦e8 11.¤c3 d5 12.b3 dc4 13.¥c4 
¤c4 14.bc4 e5 15.de5 ¤e5 16.£d8 ¤f3 
17.¢e2 ¦d8 18.¢f3 ¥c3 19.¦ae1 ¥f6 20.c5 
¥e6 21.¦b1 ¥a2 0–1

(8) Hristov, Nikolay - Vatansever, Berk 
[C01]

1.e4 e6 2.d4 d5 3.ed5 ed5 4.c4 ¤f6 5.¤f3 
¥e6 6.cd5 ¤d5 7.¤c3 ¥b4 8.¥d2 ¤c6 
9.¥d3 ¤c3 10.bc3 ¥e7 11.0–0 0–0 12.¦b1 
¦b8 13.£c2 h6 14.¦fd1 ¥f6 15.¥e3 ¥d5 
16.£e2 ¦e8 17.¤e5 ¥e6 18.c4 ¥e5 19.de5 
£e7 20.£h5 £f8 21.f4 g6 22.£h4 h5 23.f5 
¥f5 24.¥f5 gf5 25.£h5 £g7 26.¦d3 ¤e5 
27.¥d4 £g6 28.¦g3 ¤g4 1–0

(9) Nikolov, Mihail - Demirlenk, Yusuf 
Mert [D55]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 e6 4.¤c3 ¥e7 
5.¥g5 0–0 6.e3 ¤e4 7.¥e7 £e7 8.cd5 ¤c3 
9.bc3 ed5 10.¥d3 ¤c6 11.h3 f5 12.0–0 ¥e6 
13.¦b1 b6 14.£a4 ¥d7 15.¥b5 £e8 16.£b3 
£f7 17.¤g5 ¤a5 18.¤f7 ¤b3 19.¥d7 ¦f7 
20.¥e6 ¤d2 21.¥d5 ¤b1 22.¥a8 ¤c3 
23.¥f3 ¤e4 24.¦c1 ¢f8 25.¦c6 ¦e7 26.¥e2 
¢e8 27.h4 ¤d6 28.¥d1 ¢d7 29.¦c3 c6 
30.¥a4 b5 31.¥c2 g6 32.¦a3 ¢c8 33.¥d3 
¢b7 34.¢f1 a6 35.¦c3 ¢b6 36.g3 a5 
37.¢e2 a4 38.a3 ¦c7 39.¢d2 c5 40.dc5 
¦c5 41.f3 ¦c3 42.¢c3 ¢c5 43.e4 fe4 44.fe4 
¤f7 45.¥f1 ¤e5 46.¥e2 ¤c6 47.¥d1 ¤a5 
48.¥e2 ¤b3 49.e5 ¤d4 50.¥d3 ¤c6 51.e6 
b4 52.ab4 ¤b4 53.¥e4 a3 54.e7 a2 55.¢b2 
¤c2 56.¥c2 a1£ 57.¢a1 ¢d6 58.e8£ 1–0

(10) Purenne, Benoit - Dereshki, 
Dario [B17]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 de4 4.¤e4 ¤d7 
5.¤f3 ¤gf6 6.¤g3 e6 7.¥d3 ¥e7 8.c3 0–0 
9.£c2 £c7 10.0–0 b6 11.¦e1 ¥b7 12.¤e5 c5 
13.¥g5 h6 14.¤d7 £d7 15.¥f6 ¥f6 16.dc5 
bc5 17.¦ad1 £c7 18.¥e4 ¦ad8 19.¥b7 
£b7 20.¤e4 ¥e7 21.£e2 £c7 22.£a6 
¦d1 23.¦d1 ¦d8 24.¦d8 £d8 25.h3 £d7 
26.£a5 f5 27.¤g3 ¥d6 28.¤f1 e5 29.¤d2 
e4 30.£a6 ¢h7 31.£e2 £e6 32.£c4 £e5 
33.¤f1 f4 34.a4 ¢h8 35.£e2 f3 36.£e3 £f5 
37.¤d2 £e5 38.g3 £d5 39.c4 £d4 40.£d4 
cd4 41.¤e4 d3 42.g4 ¥f4 43.¤c3 d2 44.h4 
¢g8 45.b4 ¢f8 46.c5 ¢e7 47.b5 ¢d7 48.a5 
¢c7 49.a6 ¥e5 50.¤d5 ¢b8 51.¤e3 ¥d4 
52.¤d1 ¥c5 53.¢h2 ¥d6 54.¢h3 ¢c7 
55.g5 h5 56.¤c3 ¢b6 57.g6 ¥e5 58.¤d1 
¢b5 59.¤e3 ¢a6 60.¤d1 ¢b7 61.¤e3 a5 
62.¤d1 a4 63.¤e3 a3 64.¤d1 a2 65.¤e3 
a1£ 66.¤d1 £c1 0–1
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(11) Atanasov,  Anatoli - Scott, Jonathan 
[E70]
1.d4 g6 2.c4 ¥g7 3.¤c3 ¤f6 4.e4 d6 5.¥d3 
0–0 6.¤ge2 ¤bd7 7.0–0 e5 8.d5 a5 9.f3 ¤c5 
10.¥c2 ¤e8 11.¥e3 b6 12.¦b1 f5 13.ef5 gf5 
14.f4 e4 15.¤d4 ¥a6 16.b3 £d7 17.¤de2 
¤f6 18.h3 b5 19.cb5 ¥b5 20.¦f2 ¤d3 
21.¥d3 ¥d3 22.¦c1 c6 23.dc6 £c6 24.¤d4 
£d7 25.¦d2 ¦fc8 26.¦d3 ed3 27.£d3 ¤h5 
28.¤cb5 ¦c5 29.¦c5 dc5 30.£c4 ¢h8 
31.£c5 ¦b8 32.¤d6 ¤g3 33.£d5 ¦f8 
34.¤e6 ¦f6 35.£a8 ¥f8 36.¤f8 h6 1–0

(12) Monev, Alexander (1962) - 
Altarboush,  Wared (2074) [C05]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.c3 
c5 6.¥d3 ¤c6 7.¤gf3 £b6 8.0–0 cd4 9.cd4 
¤d4 10.¤d4 £d4 11.¤f3 £b6 12.£c2 h6 
13.¥f4 ¤c5 14.¥e3 £a5 

XIIIIIIIIY
9r+l+kvl-tr0
9zpp+-+pzp-0
9-+-+p+-zp0
9wq-snpzP-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+LvLN+-0
9PzPQ+-zPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

15.b4 £b4 16.¦ab1 ¤d3 17.¦b4 ¤b4 
18.£d2 ¥e7 19.h3 ¤c6 20.¦c1 ¥d7 21.£b2 
b6 22.¤d4 ¤a5 23.¦c7 ¤c4 24.£b3 ¤e5 
25.¥f4 ¥d8 26.¦b7 ¤c4 27.¦d7 ¢d7 28.£b5 
¢e7 29.£c6 ¥c7 30.£c7 ¢f6 31.¤c6 ¦he8 
32.¤e5 ¤e5 33.¥e5 ¢g6 34.£c2 f5 35.£c7 
¦g8 36.£d7 ¦ae8 37.¥g7 a6 38.¥e5 b5 
39.f4 b4 40.£c7 ¦c8 41.£e7 ¦ce8 42.£f6 
¢h5 43.£f7 ¢h4 44.¢h2 ¦ef8 45.¥f6 ¦g5 
46.¥g5 hg5 47.£h7 1–0

(13) Halvax, Georg (2059) - Andreev, 
Sasho (1983) [B90]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c3 a6 6.¥e3 ¤g4 7.¥g5 h6 8.¥h4 g5 
9.¥g3 ¥g7 10.¥e2 h5 11.¥g4 ¥g4 12.f3 
¥d7 13.£d2 ¤c6 14.¥f2 ¤e5 15.¤d5 ¦c8 
16.¦d1 e6 17.¤b4 ¤c4 18.£c1 g4 19.c3 
gf3 20.gf3 ¥h6 21.£c2 ¤e3 22.¥e3 ¥e3 
23.£g2 ¢f8 24.¤bc2 ¥h6 25.¦g1 £b6 

26.¤b3 ¢e7 27.£g3 ¦cg8 28.£g8 ¦g8 
29.¦g8 ¥f4 30.¦g2 e5 31.¦d3 ¥h3 32.¤b4 
¢f8 33.¤d5 £b5 34.¦gd2 ¥d2 35.¢d2 ¥f1 
36.¦e3 ¥c4 37.¤b4 a5 38.¤c2 ¥b3 39.ab3 
£b3 40.¦d3 £b2 41.¦d6 a4 42.¦d5 f6 
43.¦d8 ¢f7 44.¦d7 ¢e8 45.¦g7 a3 0–1

(14) Janev,Tihomir (2265) - 
Wickstrom,Lucas (2115) [A46]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.¥g5 c5 4.e3 b6 5.d5 
ed5 6.¤c3 ¥b7 7.¤d5 ¥d5 8.¥f6 £f6 9.£d5 
£b2 10.¦d1 £b4 11.c3 £c3 12.¦d2 £c1 
13.¢e2 ¥e7 14.£a8 0–0 15.£e4 ¥f6 16.g4 
£a3 17.g5 ¥c3 18.¦c2 b5 19.¥h3 b4 20.¦d1 
£a6 21.£d3 c4 22.£d6 £a4 23.¦dc1 £b5 
24.¦b1 £a4 

XIIIIIIIIY
9-sn-+-trk+0
9zp-+p+pzpp0
9-+-wQ-+-+0
9+-+-+-zP-0
9qzpp+-+-+0
9+-vl-zPN+L0
9P+R+KzP-zP0
9+R+-+-+-0
xiiiiiiiiy

25.¦c3 £a2 26.¤d2 bc3 27.¦b8 £d2 
28.£d2 cd2 29.¦f8 ¢f8 1–0

(15) Enchev,  Ivajlo (2319) - Skovgaard, 
Peter (2253) [A25]
1.c4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 f5 4.¥g2 ¤f6 5.d3 
¥b4 6.¥d2 0–0 7.a3 ¥c3 8.¥c3 d6 9.¤f3 ¦e8 
10.£d2 e4 11.¤d4 ¤e5 12.0–0 a6 13.f4 ef3 
14.ef3 c5 15.¤c2 f4 16.£f4 ¤d3 17.£d2 ¥f5 
18.¤e3 ¥g6 19.¥f6 £f6 20.f4 ¦e6 21.¥d5 
¥e4 22.f5 ¥d5 23.¤d5 1–0

Ìеждународни прояви

Ивайло Енчев
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Îт живота на клубовете 

Коледен турнир за деца на ШК “ЦСКА”
кмс Васил Илиев

На 22 декември 2007 г. в хотелски 
комплекс "Българска армия" се проведе 
за пети пореден път коледен турнир 
за деца от 8 до 18 години, за купите на 
ШК “ЦСКА”. В състезанието участваха 
50 деца, като лошото време попречи 
те да бъдат много повече. Организаци-
ята на турнира беше безупречна. Случи 
се и нещо, което не става на състеза-
ния от много по-висок ранг. Tурнирът бе 
отразен широко от медиите. На място 
дойде екип от “Нова телевизия”, която 
още същия ден, и то след централните 
новини, излъчи репортаж за събитието. 
Информация за турнира бе представена и 
от Агенция БГНЕС, радио “Гонг”, спорт-
ния сайт Sportal.Bg, кратки съобщения за 
турнира пуснаха и вестниците “Стан-
дарт” и “Монитор”. По този начин по-
казахме как трябва да се популяризира и 
рекламира шахът и се надяваме организа-

торите на другите детски турнири да се 
"заразят" от тази инициатива.

Турнирът се проведе в рамките на един 
ден, като контролата за игра бе 20 мину-
ти на състезател. Състезанието проте-
че при оспорвана борба в 6 кръга. Награ-
ди имаше за абсолютно всички, като се 
започне от купи и медали и се стигне до 
изобилие от предметни награди, като за 
всяко дете имаше и играчка за елхата, и 
почетна грамота за участие в турнира.

В турнира участваха и тримата ре-
публикански шампиони на ШК “ЦСКА” 
за 2007 година, които взеха участие на 
Световното първенство за деца от 8 
до 18 г. в Анталия, Турция. Както се и 

очакваше, между тях главно се водеше 
борбата за призовите места. На края 
първото място успя да завоюва опит-
ната Дарена Сиркова с резултат 5.5 т. 
от 6. Единствено тя и Деница Драгие-
ва успяха да не загубят нито една пар-
тия, като в последния кръг на първа 
маса трябваше да решават кой ще бъде 
победител в турнира. Наистина ряд-
ко явление е две момичета да решават 
титлата на първа маса в иначе "мъжкия" 
шах! На второ място се класира Дими-
тър Даскалов, който продължи доброто 
си представяне от тази година. Митко 
е медалист от Държавното първенство 
по ускорен шах до 10 г. На трето мяс-
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то се класира Цветослав Стоев, който 
понатрупа доста опит и показа добра 
дебютна подготовка.

След завършването на турнира бяха 
наградени и тези, които достойно за-
щитиха името на ШК “ЦСКА” през 2007 
г. За шампион на ШК “ЦСКА” за 2007-ма 
бе обявен държавният шампион до 8 го-
дини и носител на Купата на България 
до 8 г. Николай Христов. Той също така 
добре представи България, класирайки 
се на 23-то място на Световното пър-
венство в Анталия, Турция. Бяха отли-
чени и държавните шампионки Дарена 
Сиркова и Габриела Тодорова. Специална 
награда получи и Деница Драгиева, коя-
то израсна неимоверно през последната 
година и вече е част от елита на ЦСКА. 
Наградата за най-малък участник получи 
5-годишният Димитър Михайлов.

Накрая искам да изкажа специална 
благодарност и на председателя на ШК 
“ЦСКА” Кристиан Вигенин, който връ-
чи наградите и без чиято помощ този 
турнир би бил немислим. Надяваме се 
следващата година да се получи още по-
масов турнир и, разбира се, с още повече 
награди!

Крайно класиране:

Име Ело г. т.

1 Сиркова, Дарена 1968 (14 г.) 5.5

2 Даскалов, Димитър 1804 (10 г.) 5

3 Стоев, Цветослав 1910 (18 г.) 5

4 Драгиева, Деница (12 г.) 5

5 Тодорова, Габриела 1819 (16 г.) 4.5

6 Тошев, Владимир 1832 (18 г.) 4.5 

7 Калчев, Сава (18 г.) 4.5 

8 Николов, Румен (10 г.) 4.5

9 Христов, Николай (8 г.) 4

10 Дочев, Делян (8 г.) 4

11 Сирков, Делин (12 г.) 4

12 Якимов, Явор (14 г.) 4

13 Тодоров, Явор 1853 (8 г.) 4

14 Илиев, Димитър (10 г.) 4 

15 Ганев, Иваило (18 г.) 4

Общо 50 участници

Eто и победителите по възрастови 
групи:
Момичета 
¢ до 8 г. - Теодора Тодорова
¢  до 12 г. - Деница Драгиева
¢  до 14 г. - Дарена Сиркова
¢  до 16 г. - Габриела Тодорова

Момчета
£  до 8 г. - Николай Христов
£  до 10 г. - Димитър Даскалов
£  до 12 г. - Делин Сирков
£  до 14 г. - Явор Якимов
£  до 18 г. - Цветослав СтоевНики Христов, шампион на ЦСКА за 2007 г. 
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Â памет на Боби Фишер (1943-2008)

Шахът остана без великия си     
 шампион

Боби Фишер е ро-
ден на 9 март 1943 
г. в Чикаго. Научава 
правилата на шаха в 
семейството си. Жи-
вее с майка си Регина 
и по-голямата си сес-
тра Джоан. Напълно 
пленен от черно-бя-
лата магия, решава 
да се посвети изцяло 
на играта. Започва да 
работи и играе дено-
нощно. Историята не 
познава по-фанатична 
преданост, по-неис-
тово себераздаване, 
по-голяма любов към 
шахмата. Усилията му 
са възнаградени и той 
много бързо напредва. На 12 години е май-
стор, на 14 - шампион на САЩ за мъже, на 15 
е гросмайстор! След като покорява родина-
та, Боби тръгва да завладее целия свят. След 
невиждани и блестящи триумфи достига до 
мач за световната титла през 1972 година в 
Рейкявик, Исландия. Там в драматичен двубой 
побеждава достойния си съперник Борис Спа-
ски, СССР. На 29 години Фишер достига меч-
тата си - коронясан е като 11-ия световен 
шампион в шахматната история!

Едновременно джентълмен и спортсмен, 
но в същото време безкомпромисен и свръх 
взискателен към себе си, към организатори, 
спонсори и всички, имащи отношение към 

шахмата. Фишер про-
мени завинаги отно-
шението към древна-
та игра. Главно негова 
заслуга е шахматът 
да заеме полагащото 
му се място – об-
ществено, медийно, 
финансово. Един тол-
кова интелектуален 
труд се нуждае от 
справедливо заплаща-
не и идеални условия 
за провеждане на със-
тезанията. Фишер 
се превърна в идол и 
привлече към шахма-
та стотици милиони 
нови любители, шах-
матът стана истин-

ски световен спорт!
Ако съществува идеален, съвършен и уни-

версален стил в шахмата, то той се олице-
творява от Фишер. В годините на възхода му 
неговите феноменални резултати и партии 
шедьоври изглеждаха нереални, невъзможни и 
над пределите на човешките възможности.  

В живота си Фишер позна и славата, и 
трагедията. От национален герой в родина-
та си стигна до официален враг на Америка. 
Велик в шахмата и щастлив единствено чрез 
него, Фишер бе  безпомощен и объркан в дру-
гия си живот. Напълно изчезнал след 1972 го-
дина и загубил служебно титлата си, точно 
20 години по-късно като в приключенски ро-

мс Николай Велчев
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ман той се завърна триумфално през 1992 г. с 
нов мач, отново спечелен срещу Спаски.

Никой от шахматните шампиони преди и 
след Фишер не е имал такова смазващо пре-
възходство над съвременниците си. Може би 
само сънародникът му Морфи?

Боби Фишер отиде на небето непобеден, 
при безсмъртните си предшественици Щай-
ниц, Ласкер, Капабланка и Тал точно на 64 го-
дини!? Шахматната богиня Каиса повика при 
себе си своя избран син, ШАХМАТИСТА, точ-
но на толкова години, колкото са полетата 
в шаха.

Фишер бе жива легенда и бе определен 
след световно допитване за “Шахматистът 
на XX век”. Той бе последният чист класик. 
След него се появиха двубоите не между два-
ма души, а между цели аналитични щабове и 
бригади, между постоянно усъвършенствани-
те компютърни програми и качеството на 
техните анализи.

Смятан за най-великия в шахмата, той 
завеща на бъдещите поколения своите ше-
дьоври, изобретения нов “хуманен” електро-
нен шахматен часовник с добавка на времето 
след всеки ход, завеща новия вид шах 960, кой-
то може да се окаже бъдещето на шахмата. 
Името на 11-ия световен шампион винаги ще 
грее на шахматния небосклон редом до най-
великите шахматни гении. 

Тук ще дадем една от най-великите пар-
тии на Боби Фишер – в шампионата на САЩ 
през 1963 г., където безподобният талант 
спечели всичко, взе титлата с 11 от 11!

Защита Грюнфелд
Робърт Бърн – Боби Фишер [D71]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.g3 c6 4.¥g2 d5 5.cd5 
cd5 6.¤c3 ¥g7 7.e3 0–0 8.¤ge2 ¤c6 9.0–0 
b6 10.b3 ¥a6 11.¥a3 ¦e8!? Позицията е 
почти симетрична, спокойна и наглед напълно 
безопасна за белите. С последния си ход Фи-
шер ще се опита да наруши равновесието.
 12.£d2 e5! Както коментира Фишер, из-
вестното отслабване на пешката “d” се ком-
пенсира от голямата активност на леките 
фигури.
 13.de5 ¤e5 14.¦fd1? Този толкова естест-

вен ход ще се окаже сериозна грешка. Правилно 
е 14.¦ad1! и тогава черните трябва да откри-
ят единствения ход 14...£c8!, с който могат 
да съхранят натиска. Например 15.¤d5 ¤d5 
16.¥d5 ¦d8 17.f4 ¦d5 18.£d5 ¥b7! 

14...¤d3! 15.£c2. Иначе 15...¤e4 
Но сега следва: 15...¤f2! 
Отново ще цитираме Фишер, който без 

излишна скромност заявява: “Този ход е солта 
в замисъла на черните. Идеята на тази жерт-
ва ще стане напълно ясна едва към момента 
на капитулацията на белите.” 

16.¢f2 ¤g4 17.¢g1 ¤e3 18.£d2. Сега, 
ако 18...¤d1 19.¤d1 и белите са супер. Тук 
ще цитираме Бърн: “Докато аз седях и мислех 
защо Фишер избра такъв вариант, който 
явно е неизгоден за черните, последва изнена-
да.” 18...¤g2!! 

Бърн продължава: “Този ослепителен ход бе 
нокаутиращ удар за белите. Заключителната 
комбинация е толкова дълбока, че даже в мо-
мента на моята капитулация гросмайстори-
те, коментиращи тази партия за зрителите, 
смятаха, че позицията на белите е спечелена.”

19.¢g2 d4!
 Сега белите полета в лагера на Бърн са не-

защимо слаби. 20.¤d4 ¥b7 Фишер: “Белият 
цар е в ръцете на черните.”
 21.¢f1 £d7!! 

XIIIIIIIIY
9r+-+r+k+0
9zpl+q+pvlp0
9-zp-+-+p+0
9+-+-+-+-0
9-+-sN-+-+0
9vLPsN-+-zP-0
9P+-wQ-+-zP0
9tR-+R+K+-0
xiiiiiiiiy

Тук белите, които имат фигура повече, 
неочаквано се предали! Мистика? Отново да-
ваме думата на Фишер: „Горко разочарование. 
Зад кулисите останаха вариантите: 22.£f2 
£h3 23.¢g1 ¦e1!! 24.¦e1 ¥d4 25.£d4 
£g2! мат или 22.¤db5 £h3 23.¢g1 ¥h6! 
На 22.¢g1 отново 22...¥d4 23.£d4 ¦e1! с 
победа” Гениално!
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Втори детски турнир за купа “Полипост”
фм Йордан Стойнов

 фм Иван Стойнов

На 12 и 13 януари 2008 година в зали-
те на хотел “Шипка” – София, се проведе 
вторият детски шахматен турнир за купа 
“Полипост”. Турнирът бе организиран от 
шахматен клуб “ИВИС” и Българската фе-
дерация по шахмат с любезното домакинс-
то на хотел “Шипка” – София, и с генерал-
ното спонсорство на “Полипост - поща и 
логистика” ЕАД.

В турнира участваха 81 млади шахма-
тистки и шахматисти от водещи шах-
матни клубове: плевенските “Плевен-21, 
”Спартак Плевен-21” и “Тангра” , ШК ”Бур-
гас”, ”Г. Даскалов”- Варна, ШК “Берковица”, 
ОУ “Отец Паисий”, с. Попинци, софийските 
ЦСКА, “Бадев”, ”Рицар”, ”Славия” и “Ивис”.

Сред участниците имаше много шампи-
они и медалисти от държавни първенства, 
както и представители на България в евро-
пейски и световни първенства. Предвари-
телните прогнози сочеха като фаворити: 
Ивайло Стоянов, Дарена Сиркова, Велизар 
Софранов, Анатоли Атанасов, Михаил Ни-
колов, Мария Васова, Дарио Дерешки. В го-
ляма степен прогнозите се оправдаха.

В първия кръг изненади нямаше, по-сил-
ните взеха своето. Във втория кръг като 
изненади могат да се приемат ремитата 
между: Румен Николов - Александра Ива-
нова и Димитър Даскалов - Емил Георгиев. 
Преди третия кръг 18 състезателки и със-
тезатели бяха с пълен актив. В този кръг 
започна реалната битка за челното класира-
не. Ивайло Стоянов с черните победи леко 
Николай Христов, като взе реванш за загу-
бата миналата година, Дарена Сиркова също 
бързо победи Кристина Янкова. Лесни по-
беди извоюваха и Велизар Софранов срещу 
Мартина Георгиева, Петко Николов срещу 
Владимир Петров, Мария Васова над Илиян 
Любомиров и Георги Кирков срещу Антоан 
Желязков. В плевенските “дербита” Полина 

Венкова загуби от Иван Гарнизов, а Христо 
Вригазов и Анатоли Атанасов направиха 
“гросмайсторско” реми. На ръба на загубата 
в този кръг бе Михаил Николов, който като 
по чудо се спаси срещу Цветелина Спасова. 
Така след 3-ия кръг с пълен актив продължа-
ваха 7 състезателки и състезатели. 

В четвъртия кръг се разрази истинска 
битка на първите маси. Ивайло Стоянов 
надигра въпреки упоритата съпротива Ма-
рия Васова (партия №1), Дарена Сиркова 
преживя неприятни моменти в партията 
си срещу добре играещия Петко Николов 
(ШК ”Михаил Тал“ - Червен бряг), и накрая бе 
доволна от ремито. Велизар Софранов по-
беди Георги Кирков без сътресения, както и 
Иван Гарнизов – Михаил Николов.

Петият кръг бе решаващ за бъдеща-
та победителка. В една изпълнена с гру-
би грешки партия Дарена Сиркова победи 
Ивайло Стоянов, (партия №2) - диагра-
мата и развоят на партията илюстри-
рат по-горните думи. Велизар Софранов 
с много добра игра надигра Иван Гарнизов, 
партия №3). Анатоли Атанасов победи 
Александра Иванова (партия №4), а Мария 
Васова надделя над Петко Николов. Така 
след петия кръг едноличен лидер стана 
Велизар Софранов с актив от 5 точки, 
следван на половин точка от Дарена Сир-

Îт живота на клубовете 

Владимир Петров
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кова и Анатоли Атанасов и група от 10 
участници с по 4 точки.

Шестият кръг бе решаващ за Велизар 
Софранов, който изпадна в по-тежка пози-
ция по дебют срещу Анатоли Атанасов и 
въпреки съпротивата трябваше да признае 
загубата си. Дарена Сиркова на втора маса 
също беше в много тежка позиция по де-
бют срещу Полина Венкова (партия №5), но 
няколко грешки на Полина й позволиха да се 
измъкне и спечели ценна точка. Христо Гер-
гов преодоля разстроения Ивайло Стоянов 
и също даде заявка за борба в челото. Макар 
и трудно, Иван Гарнизов преодоля Мария 
Васова и също се доближи до лидерите. По-
беди на първите маси спечелиха още Дарио 
Дерешки, Димитър Даскалов и Христо Ври-
газов. Кръг преди края начело в класиране-
то бяха Дарена и Анатоли с по 5,5 точки, 
следвани от 6-ма състезатели с по 5 точки. 
Всичко трябваше да се реши в последните 
2 часа. Дарена Сиркова направи може би най-
добрата си партия срещу Анатоли Атана-
сов (партия №6), и това я направи шампи-
онка. Иван Гарнизов надигра Христо Гергов, 
Велизар Софранов – Димитър Даскалов, а 
Дарио Дерешки - Христо Вригазов. Така се 
оформи следното крайно класиране:

1-во място - Дарена Сиркова – ШК 
”ЦСКА” с 6.5 точки. Дарена продължи тра-
дицията момиче да печели турнира след ми-
налогодишната победа на Йоана Костурска. 
Честито на Дарена с пожелание за нови бъ-
дещи успехи.

От 2-ро до 4-то място завършиха три-

ма с еднакъв актив от 6 т. и допълнителни-
те показатели ги подредиха както следва: 
2. Иван Гарнизов – ШК “Плевен 21”. 3. Вели-
зар Софранов, ШК ”Ивис”. 4. Дарио Дереш-
ки - ШК”Плевен 21”. Пълното класиране от 
турнира е:

Име (клуб) Ело Точки

1 Дарена Сиркова (ЦСКА) 1980 6.5

2 Иван Гарнизов (Плевен 21) 0 6.0

3 Велизар Софранов (ИВИС) 1954 6.0

4 Дарио Дерешки (Плевен 21) 1864 6.0

5 Анатоли Атанасов (Плевен 21) 1979 5.5

6 Михайл Николов (Плевен 21) 1882 5.5

7 Ивайло Стоянов (ИВИС) 2037 5.0

8 Христо Вригазов (Спартак Плевен 21) 1739 5.0

9 Димитър Даскалов(ЦСКА) 1818 5.0

10 Кристина Янкова (ИВИС) 1751 5.0

11 Христо Гергов (ИВИС) 1748 5.0

12 Мария Васова (Берковица) 1910 5.0

13 Николай Христов (ЦСКА) 1814 5.0

14 Кристиян Янков (Плевен 21) 0 5.0

15 Явор Тодоров (ЦСКА) 1812 5.0

16 Полина Венкова (Плевен 21) 1902 4.5

17 Георги Кирков (Рицар) 1869 4.5

18 Петко Николов (Михаил Тал) 1912 4.5

19 Емил Георгиев (Бадев) 0 4.5

20 Деница Драгиева (ЦСКА) 1679 4.5

21 Александра Иванова (Плевен 21) 1810 4.5

22 Виктор Найденов (Тангра Плевен) 1688 4.5

23 Екатерина Стоянова (Рицар) 0 4.5

 Общо 81 участници

В отделните възрастови групи при-
зьорите са, както следва:

£ Момичета до 8 г.
1. Ана Вълева – ШК ”Г. Даскалов “, Ва-

рна.
В тази група за съжаление имаше 

само едно момиче. Явно проблемът с 
малките момичета в шахмата е сери-
озен.
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¢ Момчета до 8 г.
1. Стефан Иванов /ШК “Бургас”/ - 4 т. 
2. Искрен Банински /ШК “Локомотив“ - 
Мездра/, 3.5 т. 
3.Божидар Цонев / ШК “Бургас” / - 3 т.

Резултатите на момчетата от Бур-
гас показват, че с тях се работи добре в 
този шахматен център. Искрен Банински 
е с голям потенциал и дано успее да го ре-
ализира.

£ Момичета до 10 г.
1. Мария Васова / Берковица / с 5 т. 
2. Юлина Ганчева /Столичен център/ с 4 т. 
3. Гергана Димитрова /ШК “Плевен 21”/ с 2 т. 

Отлична игра и повишено майстор-
ство демонстрира Мария Васова.
¢ Момчета до 10 г.
1. Николай Христов /ШК “ЦСКА”/ - 5 т. 
2. Явор Тодоров /ШК “ЦСКА”/ - 5 т. 
3. Васко Величков /ШК “Славия” / - 4 т.

В тази група челната тройка повтаря 
миналогодишните медалисти в групата 
до 8 години.

£ Момичета до 12 г.
1. Деница Драгиева / ШК “ЦСКА”/ - 4.5 т. 
2. Екатерина Стоянова /ШК “Рицар”/ - 4.5 т. 
3. Цветелина Спасова / ШК “Ивис” / - 4 т.

Деница Драгиева показа чуствителен на-
предък, а заболяването попречи на отлично 
започналата Цветелина Спасова да издържи 
докрай.
¢ Момчета до 12 г.
1. Дарио Дерешки /ШК “Плевен 21”/- 6 т. 
2.  Михаил Николов /ШК “Плевен 21”/ - 5.5 т. 
3. Димитър Даскалов /ШК “ЦСКА”/ - 5 т.

Тук нямаше изненади  и тримата меда-
листи показаха стабилна игра и възмож-
ности за по-големи успехи в бъдеще.

£ Момичета до 14 г.
1. Кристина Янкова /ШК “Ивис”/ - 5 т. 
2. Полина Венкова /ШК “Плевен 21”/ 
3. Александра Иванова /ШК “Плевен 21/ - 
4.5 т.

И трите състезателки са вече доста-
тъчно опитни, за да ни изненадат с добри 
класирания.

¢ Момчета до 14 г. 
1. Иван Гарнизов /ШК “Плевен 21”/ - 6 т. 
2. Велизар Софранов /ШК “Ивис”/ - 6 т. 
3. Анатоли Атанасов /ШК ”Плевен 21”/ 
5.5 т.

В тази група и тримата медалисти 
демострираха пораснала класа и само от-
делни грешки ги лишиха от победата, за 
която се бориха до последната партия.

За първи път по време на турнир се 
състоя представяне на нова шахматна  
книга - “Блясък и нищета на шахмата” на 
мс Живко Кайкамджозов, който поздрави 
участниците и разказа накратко за най-
великите шахматни вундеркинди. Всички 
желаещи да си закупят книгата получиха 
автографи от автора.

Турнирът протече при коректно по-
ведение на всички състезатели, треньо-
ри и родители, за което им благодарим. 
Като организатори благодарим сърдечно 
на г-н Людмил Йосифов – изпълнителен 

Мария Васова
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директор, и на цялото ръководството 
на “Полипост-поща и логистика” ЕАД за 
подкрепата, на БФШ за помощта, на г-н 
Румен Ангелов и г-н Огнян Антонов за 
безупречното съдийство, на хотел “Шип-
ка” - за гостоприемството.

Вторият турнир за купа “Полипост” е 
вече в историята. До нови срещи на тре-
тия турнир през 2009 година!

(1) Stoyanov, Ivaylo - Vasova, Maria 
[C46]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¥c5 4.¤e5 ¤e5 
5.d4 ¥d6 6.de5 ¥e5 7.¥d3 ¤f6 8.¥e3 
0–0 9.0–0 c6 10.f4 ¥c3 11.bc3 d5 12.e5 
¤e4 13.¥e4 de4 14.¥c5 ¦e8 15.£d8 ¦d8 
16.¥d6 ¥f5 17.¦ae1 b5 18.h3 h5 19.¢h2 c5 
20.¥c5 ¦d2 21.¦f2 e3 22.¥e3 ¦c2 23.¦c2 
¥c2 24.¦e2 ¥f5 25.¦b2 a6 26.¢g3 ¢h7 
27.¢h4 g6 28.¢g5 ¦c8 29.¥d4 ¥e6 30.g4 
hg4 31.hg4 ¦g8 32.¦h2 ¢g7 33.f5 gf5 
34.gf5 ¢f8 35.¢f6 ¥c4 36.e6 fe6 37.fe6 
¢e8 38.¥c5 ¢d8 39.e7 ¢c7 40.¦d2 ¦e8 
41.¦d8 ¦d8 42.¥b6 ¢b6 43.ed8£ 1–0

(2)  Sirkova, Darena (2037) - 
Stoyanov, Ivaylo (1980) [A41]
1.d4 g6 2.c4 ¥g7 3.g3 d6 4.¥g2 ¤c6 5.d5 
¤e5 6.f4 ¤d7 7.¤f3 ¤gf6 8.¤c3 ¤c5 9.¤d4 
e5 10.de6 ¤e6 11.¤c2 0–0 12.0–0 ¦e8 13.e4 
¤c5 14.¦e1 a5 15.¦b1 ¥g4 16.£d2 £d7 
17.b3 c6 18.a3 a4 19.b4 ¤b3 20.£d3 ¤c1 
21.¦bc1 ¥h3 22.¥h1 ¤h5?! 23.¤e2 b5?? 
[23...f5!?] 24.cb5 £a7 25.¤e3 cb5 26.¦c6 d5 
27.e5 ¥e5 [27...¥f5] 28.fe5 ¦e5 29.£d4 ¦e3 
30.¦c8?? ¦c8?? [30...¥c8–+] 31.£a7 1–0

(3)  Sofranov, Velizar (1955) - 
Garnizov, Ivan [B07]
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 c6 4.a4 e6 5.f4 
£a5 6.¥d2 e5 7.¤ge2 ed4 8.¤d4 £b6 
9.¤b3 ¥e7 10.a5 £c7 11.¥e2 0–0 12.0–0 
¦d8 13.¥f3 b6 14.ab6 £b6 15.¢h1 ¥e6 
16.¤a4 £b7 17.¤d4 ¥c4 18.¦e1 d5 19.e5 
¤e4 20.¥e4 de4 21.¤f5 ¥b4 22.£g4 
¥f8 23.¥c3 ¥e6 24.¤c5 £c7 25.¤e6 fe6 
26.¤h6 ¢h8 27.¥a5 £b7 28.¥d8 gh6 
29.¥f6 ¥g7 30.¥g7 £g7 31.£g7 ¢g7 
32.¦e4 ¤d7 33.¦ea4 ¢g6 34.¦a7 ¦d8 
35.¦a8 ¤b8 36.g4 h5 37.gh5 ¢h5 38.¦g1 

¢h4 39.¦a4 ¢h5 40.¦a7 h6 41.¦e7 ¦d4 
42.¦e6 ¦f4 43.¦e8 ¤d7 44.e6 ¤e5 45.e7 
¦f7 46.¦g5 1–0

(4) Ivanova, Aleksandra (1805) - 
Atanasov, Anatoli (1979) [D85]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 ¥g7 4.¤c3 d5 5.cd5 
¤d5 6.e4 ¤c3 7.bc3 0–0 8.¥e3 c5 9.£d2 
¥g4 10.d5 £a5 11.¦c1 ¤d7 12.c4 £a3 13.h3 
¥f3 14.gf3 f5 15.h4 f4 16.¥f4 £f3 17.¦h3 £f4 
18.£c2 ¥d4 19.f3 ¤e5 20.¥e2 £e3 21.¢d1 
£g1 22.¢d2 ¥e3 0–1

(5)  Venkova, Polina (1805) - Sirkova, 
Darena (1980) [D02]
1.d4 d5 2.¤f3 e6 3.¥f4 ¥d6 4.¥g3 ¤f6 
5.e3 0–0 6.¥d3 c5 7.c3 ¤c6 8.¤bd2 ¦e8 
9.¤e5 £c7 10.f4 c4 11.¥c2 b5 12.¤df3 b4 
13.¤g5 ¦f8 14.h4 h6 15.¤h3 bc3 16.bc3 
¥e5 17.fe5 ¤e4 18.¥e4 de4 19.£g4 ¥b7 
20.¥f4 ¢h8 21.£h5 ¢h7 22.¤g5 ¢g8 
23.¦h3 ¤e7 24.¦h2 £a5 25.¦c1 ¤d5 
26.¢d2 ¤f4 27.ef4 £a2 28.¦c2 e3 29.¢e3 
£c2 30.¤f3 ¥f3 31.£f3 £c3 0–1

(6)  Sirkova, Darena (1980) - 
Atanasov, Anatoli (1979) [A41]
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¥d3 c6 4.¤f3 ¥g4 5.0–0 
e6 6.¥g5 ¥e7 7.e5 ¤d5 8.¥e7 £e7 9.ed6 
£d6 10.c3 0–0 11.¥h7 ¢h8 12.¥c2 ¤d7 
13.¤bd2 ¤7f6 14.¤c4 £f4 15.¤ce5 ¥h5 
16.£d3 g6 17.h3 ¥f3 18.¤f3 ¢g7 19.g3 
£d6 20.¤e5 ¤e7 21.¦ae1 ¦ad8 22.¤c4 
£c7 23.¦e5 ¤d7 24.¦g5 ¦h8 25.h4 ¤f5 
26.£f3 f6 27.¦g4 ¢f7 28.¦e1 ¤b6 29.¤b6 
£b6 30.¥b3 ¦d6 31.¦f4 ¢e7 32.¦fe4 ¤g7 
33.£e2 £b5 34.c4 £a6 35.c5 1–0

Îт живота на клубовете 

Рeшаващата партия за първото място
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Национален детско-юношески турнир 
„Веселин Топалов”

кмс Пламен Митев

Îт живота на клубовете 

На 22 и 23 септември 2007 г. в сгра-
дата на Доходното здание в Русе се про-
веде Националният детско-юношески 
шахматен турнир "Веселин Топалов", 
организиран от ШК „Дунав” и "Културен 
център град Русе". Участие взеха 45 деца 
от цялата страна на възраст до 16 годи-
ни, а най-малкият участник беше едва на 
шест години. За откриването на турнира 
организаторите бяха осъществили кон-
ферентна интернет-връзка с патрона на 
състезанието - Веселин Топалов, който 
поздрави участниците и сподели, че той 
също е започнал своята бляскава кариера, 
спечелвайки 3 детско-юношески турнира.

Междувременно председателят на УС 
на "Културен център град Русе" Драгомир 
Гюрчев изрази надежда, че състезанието ще 
се превърне в ежегодно мероприятие и ще 
привлича участници и от други страни.

Организаторите бяха подсигурили от-
лични условия за провеждането на турни-
ра, като за победителите в отделните 
възрастови групи имаше купи, грамоти и 
парични награди. Партиите се играеха на 
най-доброто място в Русе - Доходното 
здание, като малките състезатели се по-
чустваха в обстановка, желана за игра от 
гросмайсторите.

Турнирът бе разделен в две групи - мом-
чета и момичета, като от своя страна 
момчетата оформиха също две групи - до 
12 и до 16 години. Всички групи играеха в 7 
кръга при съкратена контрола 20 минути 
на състезател. Макар и да имаше времен-
ни обрати в класирането, като например 
победа на Валери Лилов над Мариян Бой-
чев, в крайна сметка крайното подрежда-
не придоби закономерен характер:

¢ Юноши до 16 години:
1. фм Мариян Бойчев - ШК “Дунав“, Русе
2. мс Валери Лилов - Варна
3. Боян Ангелов - ШК “Шумен 2005“

¢ Юноши до 14 години:
1. Росен Тодоров – ШК “Абритус“, Разград
2. Александър Димитров - ШК “Шумен 
2005“
3. Калин Панчев - ШК “Шумен 2005“

¢ Момчета до 12 години:
1. Тодор Зашев - ВШК “Георги Даскалов“, 
Варна
2. Мурат Молла - ШК “Тутракан“
3. Борис Петров - ШК “Дунав“, Русе

¢ Момчета до 10 години:
1. Димитър Мирчев - ШК “Шумен 2005“
2. Борис Иванов - ШК “Шумен 2005“
3. Кирил Герджиков - ВШК “Георги Даска-
лов“
£ Девойки до 16 години:
1. Ани Крумова – ВШК “Георги Даскалов“, 
Варна
2. Йоана Йорданова - ШК“Шумен 2005“

£ Девойки до 14 години:
1. Мария Миланова - ШК “Шумен 2005“
2. Силвена Митева- ШК “Дунав“, Русе
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£ Момичета до 12 години:
1. Вероника Василева - ШК “Спартак Пле-
вен ХХI“
2. Мина Попова - ШК “Триадица“

£ Момичета до 10 години:
1. Боряна Петрова – ШК “Шумен 2005“
2. Джулиана Колева - ШК “Шумен 2005“
3. Николета Господинова – ВШК “Георги 
Даскалов“, Варна

Децата от детските домове „Райна Га-
тева”, „Св. Д. БасарбовскиБасарбовски” и „Надежда” в 
Русе получиха дарение от „Културен център 
град Русе”. Събраната сума от таксите за 
участие в шахматния турнир беше предос-
тавена за закупуване на шахове, футболни 
и баскетболни топки, спортни принадлеж-
ности и играчки.

Организаторите на турнира в името на 
благородната кауза се отказаха от всякакъв хо-
норар и заплащане за положения от тях труд.

Избрахме да покажем този момент от 
мероприятието, който носи най-голямата 
удовлетвореност от положените от всич-
ки нас усилия, а именно радостта в лицата 
на децата от домовете в неравностойно 
положение.

Три детски дома получиха дарение от „Културен център град Русе”

Председателят на "Културен цен-Председателят на "Културен цен-
тър град Русе" Драгомир Гюрчев даря-тър град Русе" Драгомир Гюрчев даря-
ва деца от детски дом„Св. Д. Басар-ва деца от детски дом„Св. Д. Басар-
бовски”.бовски”.

Решения на комбинациите от стр. 25
(1) Kieseritzky – Demonche, Paris 1844 
1.¤b6! ab6 2.£c6! bc6 3.¥a6 +-
(2) Anderssen – Dufresne, Berlin 1852 
1.¦e7! ¤e7 [1... ¢d8 2.¦d7! ¢c8 3.¦d8!! 
¢d8 (3...¤d8 4.£d7 ¢d7 5. ¥f5) 4. ¥f5 
£d1 5.£d1 ¤d4 6. ¥h3!+-] 2.£d7! ¢d7 
3.¥f5 ¢e8 4.¥d7 ¢f8 5.¥e7 +-
(3) Schulder – Boden London 1860 
1...d5! 2.¥d5 £c3! 3.bc3 ¥a3 –+
(4) Reti – Tartakower, Wien, 1910 
1.£d8! ¢d8 2.¥g5 ¢e8 [2...¢c7 3.¥d8] 
3.¦d8 +-
(5) Verlinsky - Rabinovich, I Lenin-
grad 1925 
1.£c7!! ¦c7 2.¦c7 ¢b8 3.¦c1 ¢a7 4.¦a1 

¥a6 5.¦aa6 ¢b7 6.¦eb6 ¢c8 7.¦a8 ¢d7 
8.¦d8 ¢d8 9.¦d6 +-
(6) Torre,C – Lasker, Moscow 1925 
1.¥f6! £h5 2.¦g7 ¢h8 3.¦f7 ¢g8 
4.¦g7 ¢h8 5.¦b7 ¢g8 6.¦g7 ¢h8 
7.¦g5! ¢h7 8.¦h5 ¢g6 9.¦h3 ¢f6 
10.¦h6 +-
(7) Frydman - Vidmar, Budapest 
1934 
1.¤d5! g6 [1...ed5 2.¤d7 £d7 3.¥h7! 
¢h8 4.¥f5+-; 1...h6 2.¤e7 £e7 3.¥h6 
gh6 4.£h6+-] 2.¤e7 £e7 3.¥c4 ¦c4 
4.¤c4 bc4 5.¥g5 +--
(8) Bogoliubov - N.N., 1935 
1.¥c5! £e2 2.¦e7! £e7 3.¦e7 +--
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ШК „Плевен ХХI” награди годишните си 
победители в турнира „Млади надежди”

мс Христинка Илиева

Îт живота на клубовете 

Дни преди настъпването на новата 
2008 година в залата на СКШ „ Плевен 
ХХI” се проведе петият, последен за 
годината, турнир „Млади надежди” и 
„Шах за цял живот”. Вече няколко го-
дини плевенският клуб организира ве-
рига от турнири, в които участват 
начинаещи и напреднали шахматисти, 
както и ветерани, носители на звания. 
Шахматната надпревара е много полез-
на за младите надежди, обучаващи се в 
СКШ „Плевен ХХI”, и до голяма степен 
помага за тяхното усъвършенстване, 
поставяйки ги в конкурентна турнир-
на среда. През годината се проведоха 
общо пет турнира, като в тях участ-
ваха както плевенчани, така и шахма-
тисти от областта. Победителите в 
отделните възрастови групи получа-
ваха преходни флагчета и предметни 
награди, като същевременно трупаха 
точки за генералното годишно класи-
ране според регламента.

В декемврийското издание взеха 
участие 30 състезатели. Те бяха разде-
лени в две групи. В група „А” - групата 
на „майсторите”, участниците бяха 20. 
След изиграните 6 кръга по Швейцарска 
система на едночасова контрола по-
бедител с 5,5 точки стана ветеранът 
кмс Николай Ненчев, втори с 5 точки 
остана друг опитен състезател - кмс 
Иван Василев, а на трето място се кла-
сира най-успешно представилият се от 
децата - 12-годишният Анатоли Ата-
насов с актив от 4 точки. Със същия 
сбор на четвърта позиция е мс Христо 
Иванов, следван от 10-годишния Дарио 
Дерешки.

В група „Б” на турнира децата иг-
раха 9 кръга по системата „всеки сре-

щу всеки”, като тук победител стана 
третокласничката Ивана Петрова, 
която събра максималния брой от 9 
точки. Втора със 7 точки е второкла-
сничката Никол Илиева, а трета с 6,5 
точки е осемгодишната Сицилия То-
шева. Наградата за най-малък участник 
в турнира получи 6-годишният Теодор 
Маринов, който натрупа 3,5 точки.

След края на последния турнир ста-
на ясна и годишната подредба в турни-
ра „Млади надежди” и „Шах за цял жи-
вот”. Първи в нея, както и през 2006 
година, е Николай Ненчев, който събра 
общо 89 точки от 100 възможни и по-
лучи купата на победителя. Втори, с 
актив от 86 точки, е Христо Иванов. 
Достойна конкуренция на ветераните 
през цялата година беше 12-годишният 
Анатоли Атанасов, събрал 80 точки, 
спечелвайки флагчето на победителя в 
своята възрастова група. На следващи-
те две места с по 45 точки са Кристи-
ян Янков и Борис Стефанов.

При момичетата до 12 години пър-
венството спечели Александра Ива-
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Годишна класация на ШК “Виктори”, Благоевград
мс Димитър Илиев

нова с 52 точки. Втора с 35 точки е 
Доротея Нанчева, а трета със 17 точ-
ки - Полина Венкова. С успешното си 
представяне в последния турнир група-
та до 10 години оглави Дарио Дерешки, 
събрал 56 точки. Втори с 52 точки е 
Михаил Николов, а трети с 23 точки - 
Иван Андреев.

При момичетата в същата възрас-
това група първа с 45 точки е Симоне-
та Иванова. В групата до 8 години Ан-
дрей Петков спечели със събраните 10 
точки, следван от Радостин Маринов и 
Калоян Дуцолов.

Победителите в отделните въз-
растови групи получиха флагчета и 

предметни награди, връчени им лично 
от председателя на клуба Пламен Ма-
ринов, който в заключение поздрави 
младите състезатели на СКШ „Плевен 
ХХI” за спечелените през годината 
множество титли и медали и им по-
жела още по-големи успехи през 2008-
ма.

Ден преди турнира на официална це-
ремония по награждаването на “Спор-
тист на годината” на град Плевен дър-
жавната ни шампионка до 10 години 
Симонета Иванова получи плакет от 
кмета на града Найден Зеленогорски в 
категорията „Най-перспективен млад 
състезател на Плевен”. 

ШК “Виктори” /Благоевград/ награди 
най-успешните си шахматисти за мина-
лата година. В топдесетката на клуба за 
2007 г. първото място зае Цвета Галунова, 
а втора е Десислава Градевска.

8-годишният Георги Славков се нареди 
на трета позиция. Талантливият малчуган 
обаче бе определен за най-добър млад шах-
матист на ШК "Виктори" /Благоевград/ 
за 2007 г. Второкласникът от III ОУ "Ди-
митър Талев" заслужи приза с четирите 
си индивидуални медала от републикански 
първенства и турнири, които спечели през 
изминалия сезон. Той е държавен шампион 
в своята възрастова група по ускорен шах 
и бронзов медалист на класически. Освен 
това заслужи сребърно отличие на тра-
диционното състезание за купа България 
"Търновска царица", а в "Морско конче" е 
трети. Г. Славков бе част от отбора на 
ШК "Виктори", който завоюва вицешампи-
онската титла от държавния шампионат 
за момчета до 12 г. 

ШК “Виктори” награди най-успешните 
си шахматисти за миналата година
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Øахматна лекция

Спасете позицията!
мс Христинка Илиева

Да се спечели партия шах е много приятно, но 
невинаги е възможно. Всеки шахматист от време 
на време попада в тежко положение и тогава е 
щастлив, ако успее да направи реми. Умението „да 
се измъква” от безнадеждна ситуация е характер-
но за борбените играчи, които до последно създа-
ват проблеми пред противника при реализацията. 
Ето как майсторски спасява позицията си губеща-
та страна в следващите примери.

Смислов - Петросян, 1953 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9zp-+PvL-zp-0
9-zp-+-+-zp0
9+-+-+Q+-0
9-+p+-+K+0
9+-zPn+P+-0
9-+-+-+PzP0
9+-+-wq-+-0
xiiiiiiiiy

Черни на ход
На дъската има материално равенство, но 

бялата проходна пешка е на път да се превърне 
в дама. Да се вземе офицерът на е7 е невъзмож-
но заради  2.£d5 и 3.d8 Дама. Спасява шахът с 
крайната пешка, който „ железният” Петросян 
намира:
1...h5! 2.¢h5 (2.£h5 £e6 3.£f5 ¤e5! 4.¢f4 
£ e7 5.£e5 £d7) £e7 3.£d5 ¢h7 4.d8£ ¤f4 
с равенство.

Маршал - Капабланка, 1924 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9zp-+-+NtR-0
9-zpk+-+-+0
9+-zp-+p+-0
9-+P+-zP-+0
9+n+-+-+-0
9r+-+-zPK+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Бели на ход

На пръв поглед положението на белите из-
глежда неспасяемо - с нищо не може да се спре 
маршът на проходната, но тук на помощ им 
идват знанията за постигане на вечен шах чрез 
построяване на така наречената „машинка за 
реми”.
1.¤d8 ¢d6 2.¦f7!! b5 3.¤b7 ¢c6 4.¤d8 ¢d6= 
Ако черните се опитат да избягат от вечния 
шах, рискуват даже да загубят след   
4...¢b6? 5.¦b7 ¢a6 6.cb5 ¢a5 7.¦a7  + - 

Алехин - Боголюбов, 1929 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9tR-+n+-zpk0
9-zp-zP-+rzp0
9+-+R+-+-0
9-+-vLp+-+0
9+-+r+-zP-0
9-+-+-zP-zP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Черни на ход
Предвкусвайки победата тук, даже самият 

Алехин не очаквал с такава енергия да се разигра-
ят трите противникови фигури.
1...¤f6! 2.d7 ¤d5 3.d8£ ¦d1 4.¢g2 ¤f4 мат.

Активна защита демонстрират черните в 
следващия топовен ендшпил.

Капабланка - Видмар, 1927 г.
XIIIIIIIIY
9-+-tr-+-+0
9+-+-+k+-0
9-zp-zp-zPp+0
9zp-+-+-mK-0
9P+PtR-+-+0
9+P+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черни на ход
1...¦e8 2.¦d6 ¦e5! 3.¢g4 ¦e6= (4.¦e6? ¢e6 
5.¢g5 ¢f7 - + )
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Ðешете комбинациите
 (1) Kieseritzky – Demonche, Paris 1844

XIIIIIIIIY
9-+ktr-vl-tr0
9zpp+-+-+-0
9-+n+P+p+0
9+-+N+-+p0
9-+LzP-vLP+0
9+-+K+Q+-0
9PzPP+-+-+0
9+-+-+-wq-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Anderssen – Dufresne, Berlin 1852 
XIIIIIIIIY
9-tr-+k+r+0
9zplzppsnp+p0
9-vln+-zP-+0
9+-+-+-+-0
9Q+-+-+-+0
9vL-zPL+q+-0
9P+-+-zPPzP0
9+-+RtR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(3) Schulder – Boden, London 1860
XIIIIIIIIY
9-+k+rvl-tr0
9zppzp-+-zpp0
9-+nzp-wq-+0
9+-+-+l+-0
9-+L+-zP-+0
9+-zP-vLQ+-0
9PzP-sN-zP-zP0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy

 Черните печелят 

(4) Reti – Tartakower,  Wien 1910 
XIIIIIIIIY
9rsnl+kvl-tr0
9zpp+-+pzpp0
9-+p+-+-+0
9+-+-wq-+-0
9-+-+n+-+0
9+-+Q+-+-0
9PzPPvL-zPPzP0
9+-mKR+LsNR0
xiiiiiiiiy

Белите печелят 

(5) Verlinsky - Rabinovich, Leningrad 1925
XIIIIIIIIY
9-+ktr-+-+0
9+lzpr+-+p0
9-+-+R+-+0
9+pwQ-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-vL-0
9-+-wq-+PzP0
9+-tR-+-+K0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят 

(6) Torre,C – Lasker, Moscow 1925
XIIIIIIIIY
9r+-+rsnk+0
9zpl+-+pzp-0
9-+-zpp+-zp0
9+q+-+-vLQ0
9-zP-zP-+-+0
9+-+-sN-tR-0
9P+-+-zPPzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят 

(7) Frydman - Vidmar, Budapest 1934
XIIIIIIIIY
9-+rwq-trk+0
9+-+lvlpzpp0
9p+-+psn-+0
9+p+psN-+-0
9-+nzP-vL-+0
9zP-sNLzP-+Q0
9-zP-+-zPPzP0
9+-tR-+RmK-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят 

(8) Bogoliubov - N.N. 1935
XIIIIIIIIY
9-+-trktr-+0
9zpR+-vl-zpp0
9-+p+qsn-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-vL-+-0
9P+P+QzPPzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят
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Øахматни обяви

Подбрал: мм Коста Ангелов

Заменям строени пешки за изолирани. 
Желателно е едната да е проходна.

Залепвам флагчета на часовници. Гаранция!
Обучавам начинаещи шахматисти на ‘’Мата на Легал’’. Разплащане на седмия ход.

Приемам за реставрация старинни гамбити.

Опитен майстор прави 

фианкетиране.

Поставям въпросителни към 
коментирани партии.

 Самотна пешка от интелигентно 
семейство иска да наеме за дълъг срок 
полето ‘’h4’’. Съгласна на блокада.

Заменям първи хоризонтал за трети. Светло поле, тиха страна, добър 
изглед към големия диагонал.

Заменям два подозрително разположени коня  за два офицера с добри 
фианкетни данни.

Загубен бял кон. Молим,  който го 
намери, да го върне на адрес – 
ул.’’Г.Амбитов 1”, Ан. Пасанови.

Търсим бавачка за пешката f7.

Загубих фигура. Бяла, лека, отиде си в една комбинация.

Заменям прекрасно защитени сдвоени 
пешки в центъра за две крайни. Възмо-
жен е вариант с висящи пешки.

Черен офицер търси квартира в райо-
на на Белия цар.Търсим помощ срещу бесен топ.

Давам евтино пешка в повече. Съгла-
сен съм и на инициатива.






