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Place: Golden Sands, Country Club Dalas
Rate of play - Open 9 rounds 
System - FIDE Swiss 
Time control - 90 min. with an increment of 30 seconds per 
move, starting from move one. 
Valid for ELO FIDE and GM/IM Norms 
Accomodation:
The organizers offers the following packages in a 
four star **** hotel:

8 nights with half board - breakfast and dinner for one bed in 
double room: 290 EUR
8 nights with half board - breakfast and dinner in 
single room: 350 EUR

The given rates are preferential, included entry fee for the 
tournament, community tax, VAT and transfer from the 
Varna airport.

Entry fee: All players who have paid for accommodation 
packages can take part in the tournament with no entry fee. 
Those who do not wish to use the accommodation packages 
shall pay entry fee 120 EUR. 
Main prizes 

Special Prizes: 
ELO FIDE 2400 – 2499 - 2800 EUR (1st 1000)
ELO FIDE 2300 – 2399 - 2400 EUR (1st 800)
ELO FIDE 2200 – 2299 -2100 EUR (1st 700)
ELO FIDE 2050 – 2199 - 2100 EUR (1st 700)
ELO FIDE 1900 – 2049 -1800 EUR (1st 600)
ELO FIDE 0 – 1899 -1650 EUR (1st 500)
Women -2250 EUR (1st 800), Veterans -1600 EUR, (1st 500) 
Boys: U16 -1050 EUR (1st 400), U12 -750 EUR (1st 300)
Girls: U16 -750 EUR (1st 300), U12 - 750 EUR (1st 300)
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1st Grand Europe Open

Golden Sands, Bulgaria: 04 – 12 June 2012

1.) 6 000 EUR 
2.) 5 000 EUR 
3.) 4 000 EUR 
4.) 3 000 EUR 
5.) 2 000 EUR 
6.) 1500 EUR 
7.) 1 200 EUR 
8.) 1 000 EUR 
9.) 900 EUR 
10.)700 EUR 

11.)600 EUR 
12.)500 EUR 
13.)300 EUR 
14.)300 EUR 
15.)300 EUR 
16)300 EUR
17).300 EUR
18.)300 EUR
19.)300 EUR
20.)300 EUR

21.)200 EUR
22.)200 EUR
23.)200 EUR
24.) 200 EUR
25.)200 EUR
26.)100 EUR
27.)100 EUR
28.)100 EUR
29.)100 EUR
30.)100 EUR

Hristo Velchev 
+359 887 986383
E-mail: opengoldensands@yahoo.com

For contacts:

Prize fund: 50 000 EUR (95 prizes)
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Шести детски турнир за купа “Полипост”
фм Иван Стойнов

фм Йордан Стойнов

Победители са Мартин Петров и Цветан Стоянов

Îткрити турнири

За пореден път шахматният живот през 
новата година започна с турнира за купа 
“Полипост”. Шестото издание на турнира 
се проведе на 7 и 8 януари 2012 г. в залите на 
4-звездния хотел “Родина”, София. За първи 
път към основния спонсор “Полипост-поща 
и логистика” ЕАД като спонсор се включи 
и Банка ДСК – ЕАД, която осигури награди-
те за победителите в турнира до 8 и 10 
години. 

Въпреки снежните “неволи” на част от 
участниците, който останаха блокирани на 
магистрала “Хемус” и не успяха да се вклю-
чат в турнира, шахматният ни елит сред 
децата отново се събра в София. Повече 
от 130 деца от 22 клуба на страната участ-
ваха в турнира.

Конкуренцията бе много силна и в двата 
турнира, но особено в турнир “А”, в който 
участваха всички най-добри състезатели и 
състезателки във възрастовите групи до 
12 и 14 години. 

В турнир “Б” до 10 години липсата 
на европейската ни шампионка Нургюл Са-
лимова, останала на магистрала “Хемус”, 
сведе битката за първото място до борба 
между 8-годишния Цветан Стоянов, 10-го-

дишния Матей Петков и бившата европей-
ска шампионка Габриела Антова, също на 10 
години.

Ето и хронологията на борбата: до 3-ия 
кръг нямаше изненади и след него 6-има учас-
тници имаха пълен актив. В 4-ия кръг започ-
наха решителните битки: Матей Петков 
победи Гергана Пейчева, Габриела Антова се 
наложи над Мартин Василев, а Цветан Сто-
янов - над Иван Кочиев. Така преди 5-ия кръг 
имаше тройка лидери, изброените по-горе. В 
него Матей Петков победи Габрела Антова 
и заедно с Цветан Стоянов, спечелил срещу 
Стилиян Нановски, оглавиха класирането с 
пълен актив. Ясно бе, че партията между 
тях в 6-ия кръг ще определи и шампиона в 
групата до 10 г. В решаващия двубой бели-
те фигури имаше Цветан Стоянов. Разигра 
се защита “Алехин”, в която черните бързо 
изравниха. След поредица от размени се пре-
мина в интересен пешечен ендшпил, в който 
шансовете бяха равни. В този интересен 
завършек Матей Петков игра без необходи-
мата концентрация, допусна противникът 
му да създаде отдалечена проходна пешка, 
която гарантира победата на белите. Така 
шампионът в групата до 8 години спечели 
за първи път купа “Полипост”. В последния 
кръг ремито устройваше Цветан Стоянов 
и той го постигна без проблеми, завършвай-
ки с 6.5 точки. Въпреки победите си Матей 
Петков и Габриела Антова не успяха да го 
настигнат и завършиха с по 6 точки.

Цветан Стоянов (ШК Бургас 64) напълно 
заслужено спечели купа “Полипост”, демон-
стрирайки пораснало майсторство и голе-
ми възможности за бъдещи успехи, които 
му желаем да постигне. Втори остана Ма-
тей Петков, а третото място зае Габри-
ела Антова. В този турнир редица деца по-
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казаха завидно израстване в шахматното 
си развитие, което само може да ни радва. 
Това са изброените по-горе Мартин Васи-
лев (ШК “Локомотив”, София), Иван Кочи-
ев (ШК Пловдив), Илиян Иванов и Николай 
Чолаков (Шах XXI), Гергана Пейчева, Милко 
Бакалов (ШК ЦСКА), Владимир Върбанов и 
Стилиян Нановски (ШК “Плевен XXI”), Ка-
лоян Попвасилев и други. 

Заслужава да отдадем необходимото 
внимание и на най-малките участници в 
турнира: 6-годишната Ния Златева (ШК 
“М. Ботвиник”) и 7-годишния Лъчезар Колев 
(ШК “Рицар”).

Крайно класиране турнир „Б”:

N Име, клуб Ело Т.

1 Цветан Стоянов ((Бургас 64) 1740 6.5

2 Матей Петков (ЦСКА) 1884 6.0

3 Габриела Антова (Шах 21) 1786 6.0

4 Мартин Василев (Локомотив, Со-
фия)

1616 5.5

5 Иван Кочиев (Пловдив) 1560 5.0

6 Гергана Пейчева (София) 1662 5.0

7 Илиян Иванов (Шах 21) 1484 5.0

8 Николай Чолаков (Шах 21) 1455 5.0

9 Милко Бакалов (ЦСКА) 0 5.0

10 Владимир Върбанов (Плевен 21) 1732 5.0

11 Колоян Попвасилев (М. Ботвиник) 1523 5.0

12 Стилиян Нановски (Плевен 21) 1549 4.5

13 Наталия Грабчева (Шах 21) 1473 4.5

14 Георги Игнатов (Враца) 0 4.5

15 Йоан Николаев (Пловдив) 0 4.5

16 Иван Иванов (Рицар) 1504 4.5

17 Лора Симидчиева (Локомотив, София) 0 4.0

18 Теодор Каракашев (Локомотив, 
София)

1541 4.0

19 Анхер Мюстеджеб (ЦСКА) 0 4.0

20 Преслав Милетиев (Локомотив 
София)

0 4.0

21 Йордан Портокалски (Виктори) 0 4.0

22 Елин Бурназов (Пловдив) 0 4.0

23 Габриела Великова (Локомотив, 
София)

0 4.0

24 Георги Бинев (Варна) 0 4.0

25 Деница Петкова (Бургас 64) 0 4.0

26 Антон Петров (Шах 21) 1577 4.0

27 Емил Найденов (Плевен 21) 0 4.0

Общо 61 участници

В турнир “А” борбата бе доста по-ин-
тересна и драматична до края. Доказател-
ство за това е и крайното класиране, в ко-
ето първите шестима са с еднакви точки, 
а шампионът бе определен едва по третия 
допълнителен показател! 

До третия кръг предварително сочени-
те за фаворити вземаха своето и в този 
кръг започнаха оспорваните битки и нео-
чакваните обрати. Давид Цветанов на пър-
ва маса победи лидера по рейтинг - Влади-
мир Петров, останалите от фаворитите 
в челото постигнаха своите победи: Явор 
Тодоров над Делян Дочев, Мартин Петров 
над Георги Йорданов, Веселин Методиев над 
Йоан Илиев, Христо Христов над Джули-
яна Колева, Костадин Вачев над Християн 
Скендерски. Световната вицешампионка 
Виктория Радева подели точката със Сте-
фан Райков, същото сториха и Спасиян То-
доров и Роберт Сисоев.

 Така преди 4-ия кръг 6-има участници 
бяха с пълен актив. След победа над Кос-
тадин Вачев Мартин Петров еднолично ог-
лави красирането след ремита в партиите 
Христо Христов – Явор Тодоров и Давид 
Цветанов – Веселин Методиев. 

В петия кръг обаче временният лидер бе 
победен от Явор Тодоров, победи постиг-
наха и Христо Христов над Спасиян То-
доров и Давид Цветанов над Перът-Делян 
Шентов, докато Веселин Методиев реми-
зира със Стефан Райков.  

Така 2 кръга преди края 3-ма участници 
бяха с по 4.5 т., следвани от 8 състезатели 
с по 4 точки. Шестият кръг се оказа реша-
ващ за бъдещия победител Мартин Петров, 
който спечели срещу Христо Христов, 
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Владимир Петров победи Виктория Раде-
ва и също се включи в борбата за първите 
места, Явор Тодоров не можа да надделее 
над отлично играещия Давид Цветанов и 
трябваше да приеме ремито, важни побе-
ди спечелиха и Веселин Методиев, и Георги 
Йорданов. 

Кръг преди края 6-има участници бяха 
с еднакъв актив по 5 точки и се срещаха 
помежду си за определяне на носителя на 
купата. 

На първа маса играеха предварител-
но сочените за фаворити Явор Тодоров 
и Владимир Петров, на втора - Веселин 
Методиев – Мартин Петров, и на трета 
Георги Йорданов – Давид Цветанов. На 
втора и трета маса състезателите ре-
шиха да не рискуват и сравнително бързо 
ремизираха, същото сториха и на 4-та и 
5-та маса. Двубоят на първа маса беше 
много интересен и драматичен – дълго 
време Явор Тодоров сякаш имаше преи-
мущество, после след грешка нещата се 
обърнаха, Владимир Петров бе близо до 
победата, но накрая ремито изглежда ус-
тройваше и двамата и те го приеха. Така 
за първи път в шестгодишната история 
на турнира 6-има участници завършиха с 
еднакъв актив от 5.5 точки! Носителят 
на купата бе определен по допълнителни 
показатели, които се оказаха изключи-
телно близки. За Мартин Петров обаче 
те бяха най-добри и той спечели купата 
благодарение на по-големия брой победи 
(трети показател), изпреварвайки Явор 
Тодоров, който зае второто място. Явор 
пък изпревари третия Давид Цветанов 
едва по 5-ия показател (коефициент Зо-
неборн –Бергер) с 0.25 т.  

 За първи път в историята на турнира 
състезател от групата до 12 години спе-
чели купа “Полипост” и това е Мартин 
Петров. Честито!

Турнирът показа, че и в тези възрастови 
групи имаме доста перспективни състеза-
тели, които, ако работят достатъчно ак-
тивно и целеустремено, могат да постиг-

нат значителни резултати.

Крайно класиране турнир „А”:

N Име, клуб Ело Т.

1 Мартин Петров (Шах 21) 2027 5.5

2 Явор Тодоров (Локомотив, Со-
фия)

2082 5.5

3 Давид Цветанов (Плевен 21) 1837 5.5

4 Владимир Петров (Шах 21) 2115 5.5

5 Веселин Методиев (Виктори) 1937 5.5

6 Георги Йорданов (Локомотив, София) 1790 5.5

7 Христо Христов (Ивис плюс) 1930 5.0

8 Стефан Райков (ЦСКА) 1878 5.0

9 Иван Николов (ЦСКА) 1674 5.0

10 Делян Дочев (Локомотив София) 1848 5.0

11 Костадин Вачев (М. Тал) 1858 5.0

12 Милен Попов (Рицар) 0 5.0

13 Волен Дюлгеров (Етър) 1776 5.0

14 Виктор Боев (Пловдив) 1565 5.0

15 Виктория Радева (Пловдив) 1739 4.5

16 Джулияна Колева 1780 4.5

17 Роберт Сисоев (Рицар) 1829 4.5

18 Петър-Делян Шентов (Локомо-
тив, София)

1893 4.5

19 Христо Йорданов (Ивис плюс) 1646 4.5

20 Кристиян Славейков (ЦСКА) 1650 4.5

21 Елена Чобанкова (Асеновец 2006) 0 4.5

Общо 79 участника

Îткрити турнири

Победителят Мартин Петров
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Медалисти в отделните възрас-
тови групи:

Момичета до 8 г.
1. Надя Вачева - ШК „М. Тал“ – Червен бряг
2. Ния Златева - ШК “М. Ботвиник” – Со-
фия
3. Мина Златева - ШК “М. Ботвиник” – Со-
фия

Момчета до 8 г.
1. Цветан Стоянов - ШК „Бургас-64” (но-
сител на купа “Полипост”)
2. Йордан Портокалски -  ШК “Виктори” - 
Благоевград
3. Елин Бурназов – ШК “Пловдив”

Момичета до 10 г. 

1. Габриела Антова – ШК „Шах 21”, София
2. Гергана Пейчева – София
3. Наталия Грабчева – ШК „Шах 21”, 
София 

Момчета до 10 г.
1. Матей Петков – ШК ЦСКА
2. Мартин Василев – ШК “Локомотив“, Со-
фия
3. Иван Кочиев – ШК “Пловдив”

Момичета до 12 г.
1. Виктория Радева – ШК „Пловдив“ 
2. Елена Чобанкова – ШК “Асеновец 2006” 
3. Габриела Илиева – ШК “Плевен XXI” 

Момчета до 12 г.

Мартин Петров е носител на купа “Поли-
пост”.
1. Давид Цветанов – ШК „Плевен 21” 
2. Стефан Райков – ШК ЦСКА 
3. Иван Николов – ШК ЦСКА 

Момичета до 14 г. 
1. Джулияна Колева - Шумен
2. Цвета Добрева – ШК “Казанлък 21” 
3. Гергана Димитрова – ШК “Спартак Пле-
вен XXI” 

Момчета до 14 г.
1. Явор Тодоров - ШК „Локомотив“, Со-
фия
2. Владимир Петров – София
3. Веселин Методиев – ШК “Виктори”, Бла-
гоевград

Турнирът бе закрит от представите-
ли на двата спонсора: “Полипост – поща и 
логистика“ ЕАД и „Банка ДСК” ЕАД, които 
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наградиха победителите, а купата на по-
бедителя в турнир “А” Мартин Петров бе 
връчена от миналогодишния шампион Румен 
Николов.

Като организатори на турнира от име-
то на ШК “ИВИС-Плюс” изказваме своята 
благодарност на всички участници, треньо-
ри и родители за коректното поведение и 
участието. 

Благодарим сърдечно на спонсорите: 
“Полипост – поща и логистика“ ЕАД и „Бан-
ка ДСК” ЕАД и за подкрепата на БФ Шах-
мат, хотел “Родина” и редакцията на списа-
ние “Шах в училище”.

Избрани партии на победителите:

Елин Бурназов - Цветан Стоянов 
[C57]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5 d5 
5.ed5 ¤d4 6.c3 b5 7.cd4 bc4 8.de5 ¤d5 
9.d4 ¥b4 10.¤c3 ¤c3 11.bc3 ¥c3 12.¢f1 
¥a1 13.£f3 ¥e6 14.¤e6 fe6 15.£g4 £d7 
16.¢e2 0–0 17.¦d1 £f7 18.¥h6 £f2# 0–1

Давид Цветанов - Владимир С. 
Петров [ E15]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.c4 b6 4.g3 ¥a6 5.b3 
¥b4 6.¥d2 ¥d2 7.¤bd2 d5 8.¥g2 0–0 
9.0–0 £d6 10.£c2 ¤bd7 11.¦fe1 c5 12.e4 
de4 13.¤e4 ¤e4 14.£e4 ¦ad8 15.¦ad1 
¤f6 16.£e3 ¥b7 17.dc5 £d1 18.¦d1 
¦d1 19.¤e1 ¥g2 20.¢g2 bc5 21.¤f3 
¦a1 22.£d2 ¤e4?? 23.£b2 ¦d1 24.£e2 
¤c3 25.£c2+- ¦a1 26.£c3 ¦a2 27.£d3 
¦b2 28.£c3 ¦a2 29.£e5 ¦c8 30.h4 ¦a3 

31.£b2 ¦a6 32.h5 h6 33.£c2 ¦b6 34.g4 
¦cb8 35.¤d2 ¦d8 36.¤f3 ¦db8 37.¤d2 
¦d8 38.¤e4 ¦c6 39.g5 ¦d4 40.gh6 f5 
41.¤g3 gh6 42.£a2 a6 43.£a4 ¦dd6 
44.£a1 ¦d4 45.£a4 ¦dd6 46.¤e2 ¢f7 
47.£a1 ¦d2 48.¤f4 ¦d4 49.¤g6 ¢f6 
50.£c1 ¢g7 51.£e1 ¦e4 52.£c3 ¦d4 
53.¤e5 ¦cd6 54.¤f3 ¢f6 55.¤d4 cd4 
56.£d3 e5 57.f3 1–0

Георги Йорданов - Мартин Петров 
[D03]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.¥g5 d5 4.e3 ¥e7 
5.¤bd2 b6 6.c4 ¥b7 7.¦c1 ¤bd7 8.cd5 
ed5 9.¥f4 c5 10.¥b5 0–0 11.£a4 a6 12.¥d7 
¤d7 13.¤e5 ¤e5 14.¥e5 ¦c8 15.dc5 bc5 
16.0–0 £b6 17.£d7 ¦fe8 18.¤f3 £c6 
19.£c6 ¥c6 20.¦fd1 f6 21.¥c3 ¦ed8 
22.¤h4 g6 23.a3 ¦b8 24.¤f3 ¢f7 25.¦d2 
¦dc8 26.¤e1 ¦b3 27.¤d3 g5 28.¤e1 
¢e6 29.g3 ¥b7 30.¤g2 ¥d6 31.¦dc2 ¦a8 
32.¤e1 a5 33.¤d3 a4 34.¥f6 ¢f6 35.¤c5 
¥c5 36.¦c5 ¦b2 37.¦c7 h6 0–1

Христо М. Христов - Явор Тодо-
ров [B42]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 a6 5.¥d3 
¥c5 6.¤b3 ¥a7 7.0–0 ¤c6 8.c3 d6 9.£e2 
¤f6 10.¥e3 ¥e3 11.£e3 0–0 12.¤1d2 £c7 
13.¦ad1 ¤e5 14.¥b1 b5 15.h3 ¥b7 16.f4 
¤c4 17.¤c4 bc4 18.¤d4 ¦ad8 19.¦de1 g6 
20.f5 £e7 21.£g5 e5 22.fg6 fg6 23.¤f5 £e6 
24.¤g3 ¤d7 25.h4 ¢h8 26.h5 gh5 27.£h5 
£g6 28.£g6 hg6 29.b4 cb3 30.ab3 ¦f1 31.¦f1 
¢g7 32.b4 ¦c8 33.¦f3 ¤f6 34.¦e3 ½

Матей Петков- Габриела Антова 
[B21]
1.e4 c5 2.d4 cd4 3.c3 d3 4.c4 ¤f6 5.¥d3 
d6 6.¤f3 e6 7.¤c3 ¥e7 8.0–0 0–0 9.h3 
a6 10.¥e3 ¤bd7 11.¥e2 £c7 12.¤d4 
¤c5 13.£c2 b6 14.¦ad1 ¥b7 15.¥f3 
¦ac8 16.g3 ¥a8?! [16...£b8] 17.¥g2 h6 
18.f4 d5 19.cd5 ed5 20.e5 ¤fe4 21.¤e4 
¤e4 22.£c7 ¦c7 23.¤f5 ¦b8 24.¥e4 
de4 25.¤e7 ¦e7 26.¦d6 ¦e6 27.¦fd1 
b5 28.¦d8 ¦e8 29.¦b8 ¦b8 30.¦d6 ¥b7 
31.¦b6 ¢f8 32.¥c5 ¢e8 33.¥d6 ¦c8 
34.¦b7 ¦c1 35.¢f2 ¦c2 36.¢e3 ¦b2 
37.¦e7 ¢f8 38.¦a7 ¢g8 39.¢e4 1–0

Îткрити турнири
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Виктория Радева - Делян Дочев 
[C00]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.g3 ¤c6 4.¥g2 ¤f6 
5.d3 d5 6.¤bd2 b5 7.0–0 ¥e7 8.¤e1 0–0 
9.f4 ¥b7 10.e5 ¤e8 11.¢h1 c4 12.¤df3 
d4 13.dc4 bc4 14.¤d4 £b6 15.¤c6 ¥c6 
16.¤f3 ¤c7 17.£e2 ¤d5 18.c3 ¥c5 19.¤g5 
¦ad8 20.£e4 g6 21.£e2 ¤e3 22.¥e3 ¥g2 
23.£g2 ¥e3 24.¤e4 ¦d3 25.g4 ¦fd8 26.f5 
¦d2 27.¤d2 ¦d2 28.£a8 ¢g7 29.f6 ¢h6 
30.h4 ¥c5 31.£f3 1–0

Явор Тодоров - Мартин Петров 
[E43]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 ¥c3 
5.bc3 b6 6.¥d3 ¥b7 7.f3 d6 8.¤e2 ¤bd7 
9.0–0 0–0 10.e4 e5 11.¥e3 ¦e8 12.¦c1 
£e7 13.¤g3 ¦ad8 14.¤f5 £f8 15.£c2 h6 
16.¦ce1 ¥c6 17.£d2 ¢h7 18.¥b1 ¥b7 
19.¥d3 ¥c6 20.£c2 ¥b7 21.f4 a5?! [21...
ed4 22.¥d4 g6] 22.fe5 de5 23.d5 ¤g8 
24.¦f3 ¤c5 25.¦g3 g5 26.¦f1 f6 27.¥e2 
¦b8 28.h4 ¥c8 29.hg5 ¥f5 30.¦f5 hg5 
31.¥g5 ¦e7 32.¥e3 ¢h8 33.¦h5 ¦h7 
34.¦gh3 ¦h5 35.¥h5 £d6 1–0

Владимир С. Петров - Виктория 
Радева [B19]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 de4 4.¤e4 ¥f5 
5.¤g3 ¥g6 6.h4 h6 7.¤f3 ¤d7 8.¥d3 
¥d3 9.£d3 e6 10.¥d2 ¤gf6 11.0–0–0 £c7 
12.¤e4 ¥e7 13.¤f6 ¥f6?? 14.g4 0–0–0 
15.£a3 ¢b8 16.g5+- hg5 17.hg5 ¥d4 
18.¤d4 ¤b6 19.¦h8 ¦h8 20.£g3 £g3 
21.fg3 ¤d5 22.¥f4 ¢c8 23.g6 fg6 24.¤e6 
¦g8 25.c4 ¤f6 26.¦f1 ¢d7 27.¤c5 ¢c8 
28.¥g5 ¤e8 29.¦f7 ¤d6 30.¦e7 b6 
31.¤a6 ¤e8 32.¦a7 c5 33.b4 cb4 34.¤b4 
¢b8 35.¤c6 ¢c8 36.¤e7 1–0

Цветан Стоянов - Матей Пе-
тков [B05]
1.e4 ¤f6 2.e5 ¤d5 3.d4 d6 4.¤f3 ¥g4 
5.¥e2 e6 6.0–0 ¤c6 7.c4 ¤b6 8.ed6 cd6 
9.¤c3 ¥e7 10.¥f4 ¥f3 11.¥f3 ¤c4 12.¥c6 
bc6 13.£a4 ¤b6 14.£c6 £d7 15.£d7 
¢d7 16.¦ac1 ¦hc8 17.a4?! a5 18.b3 
¦c6 19.¤b5 ¦ac8 20.¥d2 ¦c1 21.¦c1 
¦c1 22.¥c1 ¤d5 23.¥d2 ¥d8 24.¢f1 
e5 25.¢e2 ed4 26.¤d4 ¥b6 27.¤f5 g6 

28.¤e3 ¤e3 29.¥e3 ¥e3 30.¢e3 ¢c6 
31.¢d4 f6 32.f3 d5 33.g3 h5 34.h4 g5 
35.f4 g4 36.¢d3 ¢c5 37.f5 ¢c6 38.¢e3 
¢d7 39.¢d3 ¢c7?? 40.¢c3 ¢c6 41.b4 
ab4 42.¢b4 ¢b6 43.a5 ¢a6 44.¢c5 ¢a5 
45.¢d5 ¢b4 46.¢e6 ¢c5 47.¢f6 ¢d5 
48.¢e7 ¢e4 49.f6 ¢f3 50.f7 ¢g3 51.f8£ 
¢h2 52.£f2 ¢h3 53.£g1 ¢h4 54.¢f6 g3 
55.¢f5 ¢h3 56.£h1# 1–0

Веселин Методиев - Мартин 
Петров [B99]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 
a6 6.¥g5 e6 7.f4 ¤bd7 8.£f3 £c7 9.¥d3 
¥e7 10.0–0–0 h6 11.¥h4 g5 12.fg5 ¤e5 
13.£e2 ¤fg4 14.¤f3 ¤g6 15.¥g3 hg5 16.h3 
¤4e5 17.¤e5 de5 18.£f3 ¥d7 19.¤e2 ¦h7 
20.¥f2 ¦c8 21.g3 ¥c6 22.£g4 ¥b5 23.£f3 
£c6 24.¤c3 ¥d3 25.£d3 ¥b4 26.¤e2 f6 
27.¢b1 ¦hc7 28.c3 ¥e7 29.h4 g4 1/2

Явор Тодоров - Владимир С. 
Петров [E46]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 0–0 5.¤ge2 
d5 6.a3 ¥e7 7.cd5 ed5 8.g3 c6 9.¥g2 ¤a6 
10.0–0 ¤c7 11.f3 c5 12.g4 h6 13.¥d2 ¤e6 
14.¥e1 cd4 15.¤d4 ¥c5 16.¥f2 ¤d4 17.ed4 
¥d6 18.¥h4 ¥e6 19.£d2 ¦c8 20.h3 ¥b8 21.f4 
¤e4 22.¤e4 £h4 23.¤c3 f5 24.¦ae1 ¦ce8?! 
25.¦e6 ¦e6 26.¥d5 £g3 27.£g2 £e3 28.£f2 
¢h8 29.¥e6 £e6 30.£g3?! fg4 31.hg4 £b6 
32.£e3 £b2 33.¤e2 £b6 34.¤g3 £g6 
35.£e7 ¥d6 36.f5 ¥e7 37.fg6 ¦f1 38.¢f1 ¥a3 
39.d5 ¢g8 40.¤f5 ¢f8 41.d6 ¥b2 42.d7 ¥f6 
43.¢e2 a5 44.¢d3 b5 45.¢c2 a4 46.¢b1 b4 
47.¢a2 ¥d8 48.¢b2 ½

Мартин Василев - Цветан Стоя-
нов [C84]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 
5.0–0 ¥e7 6.c3 b5 7.¥b3 d6 8.h3 0–0 
9.d3 ¤a5 10.¥c2 c5 11.d4 £c7 12.d5 
¤c4 13.¤bd2 ¤d2 14.¥d2 ¥d7 15.¦e1 
¦fe8 16.¤h2 ¦ac8 17.¦e3 ¢h8 18.¤f1 
£d8 19.¤g3 h6 20.£f3 ¥f8 21.¤h5 ¤h5 
22.£h5 g6 23.£f3 £e7 24.£g3 ¥g7 
25.¦f3 ¦f8 26.£h2 ¢h7 27.g4 a5 28.c4 b4 
29.a3 ¦a8 30.a4 f6 31.£g3 ¦f7 32.h4 ¦af8 
33.h5 g5 34.b3 £d8 35.¢h2 £c8 36.¦g1 
¦e7 37.¢h1 ¦ef7 38.¢h2 ¦e7 ½
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Îт живота на клубовете

Анатоли Атанасов спечели купа „Евроинс”
мс Христинка Илиева

Състезателят на СКШ „Плевен ХХI” Ана-
толи Атанасов спечели третия турнир от 
веригата „Евроинс” за 2011 година и с тази си 
победа стана първи в годишното класиране. Той 
финишира  на върха в генералното класиране със 
спечелените две втори и едно първо място на 
турнирите през май, ноември и декември. В таз-
годишната верига, организирана от СКШ „Пле-
вен ХХI”, се включиха общо 65 състезатели, 35 
от които спечелиха точки за генералното кла-
сиране. От тях девет шахматисти участваха 
и в трите турнира.

Генералното класиране стана известно след 
декемврийския турнир, проведен в обновена-
та зала на бул. „Скобелев” 20 в Плевен. В група 
„А” взеха участие 26 състезатели от Плевен и 
Ловеч. След изиграването на  седемте кръга се 
получи дележ на първото място, като по-до-
брите допълнителни показатели бяха в полза на 
Анатоли Атанасов. На втора позиция с актив 
от 5,5 точки остана ловешкият състезател 
Ахмед Бозов. Третата награда спечели Кристи-
ян Янков с 5 точки.

Женската награда взе Александра Иванова 
с актив от 3,5 точки. Най-добре от децата 
до 12 години се представи Давид Цветанов, 
който с 4,5 точки раздели 6-8-мо място в це-
лия турнир. Той получи купа и специална пред-
метна награда. Отлично се представи и най-
малкият участник в група „А” – 8-годишният 
Стилиян Нановски, който с атрактивна игра 
натрупа 3 точки.

Шансове за спечелване на голямата купа „Ев-
роинс” преди декемврийския турнир имаха освен 
Анатоли и Димитър Дюлгеров от „Етър” Вели-
ко Търново, както и Цако Иванов от Плевен. 
Убедително за втора поредна година класиране-
то оглави Анатоли с 58 точки от 60 възможни. 
На втора позиция с 47 точки остана Кристиян 
Янков, а на трета - Дарио Дерешки с 43 точки. 
Неувереност и липса на лидерски качества по-
пречиха на Дарио и Кристиян да спечелят някои 
от турнирите, въпреки че имаха реални шансове 
за това. Призовата шестица допълват още Ди-
митър Дюлгеров, Цако Иванов и Мартин Дяков, 
който единствен се промъкна между деветте 
участници и в трите турнира, участвайки само 
в два от тях. 

Горещи шахматни битки имаше и в група „Б” 
при начинаещите шахматисти до 10-годишна 
възраст. За призовите места се бориха 13 деца. 
Безапелационен победител с максималните 7 
точки стана Кристиан Григоров, първокласник 
от НУ „Христо Ботев”. Той бе награден с купа 
с формата на шахматен офицер. Три момчета 
разделиха второ- четвърто място с равен брой 
точки – по 5. Това са Захари Иванов, Валентин 
Митев и Емил Найденов. Наградата за най-малък 
участник отиде при 6-годишния Калоян Биров-
ски, спечелил 3 точки.

Вече три години СКШ „Плевен ХХI” орга-
низира и провежда тази така обичана от при-
ятелите на шаха в града верига за наградите и 
купата на „Евроинс”. Разбира се, успяваме благо-
дарение на застрахователното дружество, ко-
ето ни помага финансово за осигуряване на на-
градния фонд. А от своя страна ние ги радваме 
с отличията си през цялата 2011 година: момче-
тата до 16 г. за пета поредна година спечелиха 
Държавното отборно първенство. Двукратни 
държавни шампионки станаха и девойките ни 
до 16 години.

По традиция първият за тази година тур-
нир за купа „Евроинс” планираме да се проведе 
в края на март, преди Държавните първенства 
в Пловдив.
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Øах в кабинета

Да играеш шах с премиера на Република 
България е гордост и чест за всеки българ-
ски шахматист. Тази чест Виктория Радева 
си завоюва, като спечели световната ви-
цешампионска титла за момичета до 10 г. 
през 2011 г. В Бразилия.

Шахматната партия между Вики и пре-
миера г-н Бойко Борисов бе насрочена за 11 
януари 2012 г. от 11,00 часа в сградата на 
Министерския съвет. В подкрепа на Вики, 
със специален автобус от Пловдив дойдоха 
нейните съученици, класната им ръководи-
телка и директорката на СОУ “Никола Й. 
Вапцаров”, Пловдив.

Еуфорията, предшестваща шахматната 
партия с премиера, беше неописуема. Звъня-
ха телефони, медии се надпреварваха кой да 
вземе пръв интервю с Вики преди срещата. 
Още от 7,00 часа Виктория даде интервю-
та за уважавани телевизи като НБТ и Би Ти 
Ви, в автобуса я чакаха пловдивски журнали-
сти, пътуващи специално за да отразят съ-
битието. Съучениците й с вълнение се тъл-
пяха около нея и също непрекъснато нещо 
я питаха. Като треньор и близък човек на 
Виктория се чудех как това малко момичен-
це издържа на цялото това напрежение! А 

тепърва я чакаше партия шах, притеснявах 
се дали изобщо ще може да се концентри-
ра. Но притесненията ми се разсеяха още 
с влизането на премиера. Той се усмихваше, 
радваше се искрено на Виктория и децата, 
задаваше им шеговити въпроси и успя да 
създаде изключително приятелска атмос-
фера. 

Преди партията премиерът и Виктория 
бяха поздравени от заместник-председа-
теля на БФШ проф. Николай Недков и из-
пълнителния директор г-н Николай Велчев. 
Шахматната партия протече изключител-
но оспорвано и продължи цели 64 хода. По 
дебют, с бели фигури, Вики получи матери-
ално преимущество, но с изобретателна 
игра премиерът получи компенсация, много 
активни фигури – топ по втора линия и 
силен офицер. В този момент Вики тряб-
ваше да се защитава умело. Накрая на пар-
тията премиерът намери етюдна жертва, 
Вики беше принудена да приеме жертвата 
и партията завърши с патова позиция на 
дъската. Премиерът се радваше на Вики и 
бащински я потупваше по рамото с думите 
”Браво на българското момиче.”

Последваха още много интервюта, за 
шахмат се говори и писа дни наред по бъл-
гарските електронни и печатни медии. А с 
това спечелихме всички ние, българските 
шахматисти и българският шахмат.

Виктория Радева на партия шах 
 с премиера Бойко Борисов

мс Соня Пионова
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Турнир „Проходната пешка” - с награда 
 „преходна пешка”

мс Христинка Илиева

Първият детски турнир от веригата 
„Проходната пешка” е с участието на най-
малките шахматисти до 8 години. Идеята за 
провеждането на тази надпревара възникна 
ето така:

По традиция всяко лято СКШ „Плевен 
ХХI” организира лятно шахматно училище. В 
него освен картотекираните състезатели на 
клуба, с които интензивно се готвим за пред-
стоящи първенства, се записват и нови деца 
с желание да се научат да играят. Малките са 
като попивателна, бързо трупат знания и са 
нетърпеливи да ги прилагат в турнирна обста-
новка. Разбира се, идват и първите разочаро-
вания - включвайки се в група „Б” на есенния 
„Евроинс” с надеждата да спечелят  първата 
награда - голяма шахматна фигура. Оказва се 
трудна задача да приложат научените „номера” 
на по-големите от тях. Опитват се отново 
и в декемврийското издание на „Евроинс”... и 
повечето спират дотук. Децата нямат никак-
ва вина, те искат само да са в центъра на вни-
мание. Особено когато са спечелили….

Вече две години награждаваме с големи 
шахматни фигури победителите в група ”Б” 
на купа „Евроинс” и все остава пешката. А тя 
е важна фигура в детските ръце, особено ако е 
„проходна”. Нали може да се превърне в дама.

И така дойде идеята за верига турнири за 
деца до 8 години  -„Проходната пешка” 

Награда - голяма дървена пешка. Пътят на 
проходната пешка до произвеждане на най-сил-
ната фигура обаче е дълъг и труден и затова 
наградата е „преходна пешка”. 

Победителят в турнира става шахматист 
на месеца и получава пешката до следващия 
турнир, когато ще трябва да си я защитава. 
Едва в края на годината пешката става при-
тежание на този, който най-много пъти я е 
печелил.

Турнирите ще са ежемесечни. Система на 
провеждане - кръгова. Контрола на игра - 35 
минути. Задължително условие - записване на 
партията. За по-голяма мотивация - награден 
фонд в размер на 100 лв.

Всичко това написах в писмо до евентуал-
ни спонсори на турнирите. Събрах родители-
те на най-малките ми възпитаници и споделих 
с тях идеята си. Раздадох им по едно уведо-
мително писмо, с което да се обърнат към 
управителите на фирмите, в които работят. 
Родителите подкрепиха проекта ми и се анга-
жираха с обезпечаването на наградния фонд за 
по един турнир. Определихме и дата на първа-
та надпревара - 28 и 29 януари. А проявата съв-
падна и с рождените дни на двама наши видни 
шахматисти и педагози, моите първи треньо-
ри Зоя Петкова и Нотко Ноев. 

Първият турнир от веригата „Проход-
ната пешка” стана възможен благодарение 
на Валентин Митев, управител на фирма 
„Интекс”, който е родител на едно от де-
цата. Той лично награди всички участници с 
красиво изработени грамоти и връчи пре-
ходната купа на победителя. Първите три-
ма в класирането получиха парични награди, 
скрити в подаръчни кутийки, а за първенеца 
имаше специална изненада - плакет от дърво 
под формата на златен медал с надпис „Шах-
матист на януари”, дело на плевенско арт 
студио. Разбира се, имаше и голяма торта 
с шоколадова пешка, специално изработена 
от верига за бързо хранене „Завой клуб”. Тур-

Îт живота на клубовете
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нирът беше заснет от плевенска телевизия.

Ето и класирането:

1. Кристиян Григоров - НУ „Христо Ботев”- 9 т.

2. Захари Иванов       - СОУ „Иван Вазов”   - 8 т.

3. Валентин Митев    - НУ „Христо Ботев”  - 7 т.

4. Радослав Русев - НУ „Патриарх Евтимий”- 6 т.

5. Мартин Габърски  - НУ „Христо Ботев”  - 5 т.

6. Виктор Величков  - НУ „Патриарх Евтимий”- 4 т.

Общо 10 участници

Всички деца заслужиха похвала за упори-
тостта си и за преследването на всяка по-
беда. И всички отлично се справиха с една от 
поставените им задачи - задължително запис-
ване на партиите, дори и най-малкият участ-
ник 6-годишният Калоян Бировски. Идеална се 
оказа и контролата им за игра - 35 минути за 
приключване на партията. Мисля, че е напълно 
подходяща за тази възрастова група. И всичко 
в рамките на два дни в комфортната и прос-
торна зала на клуба, където децата бяха цен-
тър на внимание.

Съгласно спортния календар на БФШ на 
тези малки шахматисти им предстои Държав-
но индивидуално първенство в Пловдив от 6 
до 12 април. С контрола на игра 90 минути + 
30 секунди добавка на ход! И вероятно в една и 
съща зала с още над 200 вече опитни състеза-
тели от по-горните възрастови групи. Като 
сложим и придружителите, треньорите и съ-
диите, става ясно, че настава пълна суматоха 
преди началото на всеки кръг.

 Дали някой се замисля, освен нас, треньори-
те, как ли се чувства едно 8-годишно дете, обик-

новено дебютант, в такова първенство. Как да 
съсредоточи вниманието си и да покаже знания-
та си върху своята шахматна дъска, като в тази 
огромна зала има много по-интересни неща за 
разглеждане. И цели седем дни в един и същи хо-
тел. Колкото и да е луксозен, бързо им омръзва. 
На края могат и да забравят за каква са дошли. 
Лично аз през 2011 гадина нямах нито един със-
тезател на ДИП до 8 години. А много бих искала 
тази година да имам, защото сред участниците 
в „Проходната пешка” виждам последователи-
те на Анатоли, Михаил, Дарио, Кристиян - мом-
четата на “Плевен ХХI” петкратни държавни 
отборни шампиони.

Затова абсолютно подкрепям предложени-
ето за промяна в регламента на провеждане на 
ДИП за най-малките до 8 години. Ако е възмож-
но отделна зала, 40 минути с добавка, 9 кръга 
в 4-5 дни - всичко, това би намалило разходите 
за участие в първенството, би увеличило броя 
на участващите и би подобрило качеството 
на партиите. Смятам, че най-малките състе-
затели на страната заслужават тези по-добри 
условия за игра, защото именно от тях винаги 
очакваме международни постижения!

Решения на комбинациите от стр. 25
(1) King – Bedjanian, 1962  1.£e5 £e5 
2.¦d8 ¢e7 3.¦e8# 1–0
(2) Kirilov – Vatnikov, 1949  1.¦e8 £e8 
2.¥e8 ¥e8 3.£e6 1–0
(3) Klaman – Lissyzin, 1937  1.¦b3 cb3 
2.£b4 1–0
(4) Kondratiev - Geller, 1957  1.£e8 
¥e8 2.d7 1–0
(5) Loewenfisch - Iljin Genewski, 1937  

1.¥f7 ¢h8 [1...¦f7 2.£d8 ¦f8 3.¦g7 ¢g7 
4.£a5] 2.£d6 1–0
(6) Mirkovic – Stefanovski, 1990  1.£e5 
f6 2.¥d5 ¢h8 3.£f6 ¦g8 4.¦e7 1–0
(7) Mueller – Demian  Fernpartie, 
1983  1.¦a7 ¢a7 2.¦a5 ba5 3.£a6 ¢b8 
4.£b7# 1–0
(8) Panno – Bertona,1990  1.¦b7 ¢b7 
2.£e4 £e4 3.¤d6 1–0
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Îт живота на клубовете

На 18 и 19 февруари младежкият тур-
нир за Купа „Левски ™2012“ за състезатели 
до 18-годишна възраст събра в Софийската 
духовна семинария "Св. Иван Рилски" 88 мла-
ди шахматисти. Турнирът бе посветен на 
паметната дата 19 февруари, ден, в който 
всички българи почитат делото на Aпос-
тола на българската свобода и патрон на 
шахматния клуб „Левски”. На откриването 
отец Божидар направи водосвет за здраве и 
успехи, а хор от възпитаници на Духовната 
семинария изпълни няколко църковни песни. 
Приветствия към участниците поднесоха 
Димитър Костадинов, ректор на Духовна-
та семинария,  Николай Велчев - директор 

на БФШ, Стоян Хранов - председател на 
Спортен клуб Левски, и Георги Павлов, уп-
равител на фирма "Пепеляшка", спонсор на 
турнира.

Изиграха се 9 кръга по швейцарска систе-
ма при контрола 20 минути на състезател и 
добавка от 10 секунди на ход. До 7-ия кръг 
на турнира с 6,5 точки водеше поставеният 
под №1 по Ело столичанин Велизар Софранов, 
но кръг преди края той загуби от плевенчани-
на Анатоли Атанасов (с треньор Христина 
Илиева), който с 7,5 точки и по-добри по-
казатели спечели купата. Заедно с премията 

от 200 лева Анатоли получи и луксозна илюс-
трована Библия. След победителя се наредиха 
Ивайло Стоянов (ШК Ивис+), също със 7,5 
точки, Владимир Петров (ШК Шах 21), Хрис-
тиян Колев (ШК Пловдив) и Делян Дочев (ШК 
Локомотив, София) с по 7 точки. 

При девойките челната тройка са 
Деница Драгиева (ШК Локомотив, Со-
фия), Дарена Сиркова (ШК Локомотив 
2000, Пловдив) и Маргарита Балимезо-
ва (Асеновец 2006). Тук борбата бе изклю-

Купа "Левски 2012" 
Николай Тодоров

Победителят Анатоли Атанасов

Гергана Пейчева

Деница Драгиева е първа 
при момичетата 
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чително оспорвана, като се има предвид, че 
участваха и световната вицешампионка 
Виктория Радева, и европейската шампион-
ка Габриела Антова.

Турнирът бе първият в България, 
валиден за новия ФИДЕ-рейтинг по 
ускорен шах, въведен от началото на 
2012 г. 

Условията за провеждане на турнира бяха 
много добри. Помислено бе за всички треньо-
ри и родители, за които бе отделена специал-
на стая. По време на турнира беше направено 
представяне на новата книга на гросмайстор 
Валентин Луков "Енциклопедия на реми ком-
бинациите", а пред желаещите родители лек-
ция на тема "Подготовка на шахматиста в 
домашни условия" изнесе Бенко Русев.

Организаторите осигуриха много, и то 
не символични награди, както в различните 
възрастови групи, така и за шахматисти-
те с Ело до 1750 и за тези без Ело. Всеки 
участник получи специален сувенир - чаша с 
логото на ШК "Левски" и грамота за учас-
тието в турнира. Наградите бяха връчвани 
от Мария Велчева, Петър Генов, Валентин 
Луков, Николай Тодоров, Соня Пионова, Ге-
орги Павлов и Славей Радев. За следващия, 
5-ти поред, турнир през 2013 година орга-
низаторите ще предложат да бъде валиден 
като състезание за национална купа по ус-
корен шах.

Ето и крайното класиране:

N Име, клуб Ело Т.

1 Анатоли Атанасов (Плевен 21) 2094 7.5

2 Ивайло Стоянов (Ивис+) 2182 7.5

3 Владимир Петров (Шах 21, София) 2115 7.0

4 Христиaн Колев (Пловдив) 1948 7.0

5 Делян Дочев (Локомотив, София) 1840 7.0

6 Велизар Софранов (Локомотив, 
София)

 2188 6.5

7 Мартин Петров (Шах 21, София) 2027 6.5

8 Георги Йорданов (Локомотив, Со-
фия)

1798 6.5

9 Исмет Вранчев (Гоце Делчев) 0 6.5

10 Деница Драгиева (Локомотив, Со-
фия)

2095 6.0

11 Матей Петков (ЦСКА) 1884 6.0

12 Дарена Сиркова (Локомотив 2000, 
Пловдив)

2138 6.0

13 Иван Ковачев (Левски, София) 1714 6.0

14 Стефан Райков (ЦСКА) 1875 6.0

15 Милен Попов (Рицар, София) 0 6.0

16 Александър Ангелов (Левски, София) 1762 6.0

17 Асен Данков (Левски, София) 0 6.0

18 Маргарита Балимезова (Асеновец 
2006) 

1638 6.0

19 Никола Колев (Левски) 1753 6.0

20 Мариям Първанова (Н. Войнов, Ви-
дин)

0 5.5

21 Виктория Радева (Пловдив) 1739 5.5

22 Теодор Каракашев (Локомотив, 
София) 

1541 5.5

23 Иван Николов (ЦСКА) 1667 5.5

24 Гергана Пейчева (София) 1662 5.5

25 Християн Скендерски (Марек Юни-
он-Ивкони, Дупница)

1735 5.5

26 Радостин Бушев (Н. Войнов, Видин) 1790 5.5

27 Денис Иванов (Левски София) 1730 5.5

Общо 88 участници

Владимир Павлов срещу Валентин Генов
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Â помощ на шахматния педагог

В подкрепа на кампанията  „Шах в училище”  на Европейския 
шахматен съюз за внедряване на шахмата като факултативен предмет в 
началното българско училище, решихме да ви предложим в първия брой за 2012 
година два материала – с отражение на случващото се, както и с характерни-
те особености за обучението в пред- и следучилищна възраст.

Семинар за детски учителки -
„Mетодически указания за заниманията по шахмат в 
предучилищна група”

кмс Симеон Стоичков

На 5 и 6 януари в зала „Виктория”, в 
сградата на Градската библиотека, имах 
удоволствието и предизвикателството да 
проведа този кратък курс - под егидата на 
Дирекция „Превенция, интеграция, спорт, 
туризъм” към Столична община. Поканата 
дойде след петгодишно успешно сътрудни-
чество при организирането на най-масовия 
и жизнерадостен ученически турнир в Со-
фия - „Златна пешка” и, разбира се, на база 
на вече над десетгодишния ми опит като 
шахматен педагог в различни образовател-
ни институции.

Над десет дами от детските заведения 
от три столични района взеха активно 
участие в семинара. Работихме по програ-
мата, която виждате долу. Коментирах-
ме спецификата на речта, подходящите 
метафори и визуализация при работата с 
най-малките, оптималното време за за-
държане на вниманието, използването на 
помощни игри и задачи, насочващи въпро-
си, връзките на шаха с математиката и 
литературата. Оказа се, че почти нався-
къде има възможност за използване на мул-
тимедия при встъпителните уроци, кое-

то значително улеснява запознаването на 
децата с играта. А интерес от страна на 
малчуганите не липсва. Фактът, че втора 
поредна година България печели златото 
на Европейските първенства единствено 
при момичетата до 8 години, говори за 
потенциала на нацията ни в тази възраст. 
И ние сме длъжни да го развиваме. По най-
добрия възможен начин!

ПРОГРАМА
1. Определение. Правила на играта. Имена и 

движение на фигурите.
2. Цел на играта. Резултат. Мат. Елементар-

ни конструкции – линеен, ъглов, задушен. 
Кратки партии – Детски мат, мат на Лег-
ал и др. Пат. Видове реми.

3. Стойност на фигурите – обясняване с по-
мощта на подходящи сравнения.

 Петте основни функции на фигурата: мо-
билност, ударност, уязвимост, комуника-
тивност със собствените фигури, специ-
фика.

4. Основни принципи на играта – в дебюта, 
мителшпила, ендшпила.

5. Оценка на позицията. Избор на ход и план 
за игра.

6. Разработване на програма с указания за 
групов и индивидуален подход.
Позволявам си да споделя лично мнение: 

останах с впечатлението, че детските гра-
дини са най-търсените учебни заведения в 
съвременната ни действителност – не само 
защото са евтини и малко на брой в големи-
те градове, а най-вече, защото дават сигур-
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Статията е осъвременен вариант 
на мой курсов проект по педагогика от 
следването ми в НСА, представен със 
съкращения. Вярвам, ще е полезна на ко-
легите, родителите, както и за самите 
ученици.

Спецификата на шахмата – тази най-раз-
пространена интелектуална игра – се дължи 
на преплитането на трите основни изграж-
дащи и изявяващи го компонента: естети-
чески, научен и спортно-състезателен. 
Винаги е било обект на спорове и дискусии 
какво всъщност е шахматът – изкуство, 
наука или спорт? В този аспект интересни 
са някои мнения на корифеите, например: 
Емунил Ласкер (вторият световен шампион) 
нарича шахмата “интелектуален бокс”, Хосе 
Раул Капабланка (третият световен шампи-
он), казва: “Tова е интелектуално занимание 
с определени художествени свойства”, а 
Александър Алехин (четвъртият световен 
шампион) е категоричен: “За мене шахматът 
не е игра, а изкуство!”

Същевременно правилата на играта пред-
полагат (макар и само на теория засега – по-
ради огромния брой възможни комбинации) 
нейния пълен математически анализ. Т.е. съв-
сем резонно е на шахмата да се гледа като 
на наука. Според някои последни изследвания 
”инструментариумът” на един гросмайстор 
включва над 10 000 позиции, които той е в 
състояние да разиграва чисто технически. В 
този ред на мисли трябва да се отбележи, че 
всеки един привържeник на играта преди да 

се е запознал с дебютните схеми и вариан-
ти, преди да е седнал да изучава основни енд-
шпили, вече е изпитал неприятното усещане 
от поражението и радостта от победата 
– с други думи: спортно-състезателния ха-
рактер на шахмата.

В процеса на шахматното обучение, въ-
преки разнородността на трите гореиз-
ложени парадигми на играта, класическите 
дидактически принципи са много ясно изра-
зени. Конкретно: принципът за научност. 
Той се базира на истинност при разкриване 
на обема и съдържанията на понятията, те-
оритичност – запознаване с най-новите идеи 
(актуалност) наред с класическото наслед-
ство и прогностичност. Многото информа-
ция (ставаща все повече и повече), нужна за 
овладяването на майсторското на шахмат-
ната игра, прави използването на интернет 
и специализиран софтуер в неделима част от 

Приложение на принципите на обучение в шахматa
кмс Симеон Стоичков

ност. Изключено е в тях да работят хора 
без необходимия професионален ценз, както 
и с нередовни здравни книжки, недопустимо 
– за криминално проявени лица с престъпле-
ния срещу личността. Контролът е на ниво и 
идва от различни посоки: директори, инспек-
торат, родители. Нещо, което за съжаление 
не може да се каже за подобния процес в учи-
лищата, където има какви ли не „треньори”. 
Дано с налагането на новите нормативни до-

кументи от страна и на спортното минис-
терство последва положителна регулация на 
това звено.

В заключение: Столична община закупи 
комплекти шахове и методическа литерату-
ра за всички градини, чиито представителки 
взеха участие в този проект. Също така от 
дирекция ПИСТ поемат наградния фонд на 
предучилищна група в традиционния „Опен 
Дружба”, който ще се проведе на 24 март.
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процеса на обучение и самообучение на шах-
матиста. Компютризацията позволява не 
само широка, обемна научна дейност (напри-
мер – всичката информация за изиграните до 
момента партии в даден вариант на Френска 
защита, коментари, оценки, анализи на воде-
щи специалисти по темата), но и нагледност 
при процеса на обучение. Елементарен при-
мер е, когато обучаваният (детето) играе 
грешен ход – програмата не го приема, а по-
някога и обяснява защо и как точно би тряб-
вало да се движи съответната фигура. В друг 
случай, ако ходът е слаб, програмата задава 
въпрос дали поддържате избора си плюс вед-
нага изписващата се със знаци и цифри оценка 
на позицията, след което в допълнение дава 
обяснения със стрелки,  текст и/или вербален 
коментар. Нагледността е конкретен способ 
от практически тип за усъвършенстване, но 
за да е стигне до него, е нужна теоритична 
обосновка – т.е. натрупани знания. 

Шахматната теория е изградена върху 
принципи, определени от правилата и спе-
цификата на играта. Стратегия и тактика, 
психология – всичко е подчинено на крайната 
цел. Индивидуалното майсторство на играча 
се определя от способността му вярно да 
оценява позицията и да съумява да реализи-
ра произтичащите от оценката поставени 
цели. Ясно е, че принципът за съзнателност 
и активност (интелектуална, емоционална, 
практическа) е вътрешно присъщ на всеки 
занимаващ се с шахматна дейност. Играта 
привлича и ангажира вниманието с богатата 
си вариативност и същевременно с ясната 
логическа линия, която следва. Но е немис-
лимо усвояването й, без да се спазват прин-
ципите на обучение за достъпност, систем-
ност и последователност. Сложността на 
поставяните задания трябва да е съобразена 
с практическото ниво на решаващите ги 
–рейтингът (Ело)  е може би най-добър ори-
ентир в това отношение. Върви се от по-
знато към непознато. Например: позициите 
в пешечните ендшпили “две срещу една” се 
учат, след като е усвоен материалът “цар 
и пешка срещу цар”. Тук се застъпва и друго 

основно положение – за трайно овладяване 
на знанията, уменията и навиците. Послед-
ното се постига чрез заучаване, повторение 
и контрол. Налице са всички звена на учебния 
процес: възприемане на знанията, осмисля-
не и обобщаване, затвърдяване, приложение 
в практиката. В сблъсъка с противник при 
ограничено време за мислене, при специфич-
на турнирна ситуация се разкрива разбира-
нето на обучавания за играта, психическата 
годност, цялостното ниво на състезателя, 
което е достигнал в учебно-тренировъчния 
процес.

Целта на всяко едно обучение е изгражда-
нето на личностни качества. Това става по-
средством възпитаващия и развиващ харак-
тер на обучението. Различните обществени 
формации (строеве) и религиозни течения 
имат свои собствени схващания за морал, 
нравственост, ценностни системи. Послед-
ната забрана на шахматната игра беше от 
режима на талибаните, но това ни най-мал-
ко не й попречи да бъде феномен, обединя-
ващ хората от целия свят – от всички раси, 
етноси, вероизповедания, пол и възраст.

“Шахматът ме научи на обективност” – 
още един цитат от руския гений Александър 
Алехин. Обективността при разглеждането 
на даден проблем предполага научност, разви-
тие на мисловната дейност в изследовател-
ски аспект. Редовните занимания с шах (а и с 
повечето видове спорт) възпитават в труд 
и дисциплина, изграждат култура на поведени-
ето и развиват волевите качества. Приемай-
ки, че “всяко произведение, характеризиращо 
се с явен естетически елемент, трябва да се 
смята за произведение на изкуството”, явно 
е, че шахматът възпитава в естетизъм. Спо-
ред Гари Каспаров (определян като най-вели-
кия шахматист за всички времена) “Върху 
шестдесет и четирите полета може 
да се създаде истински шедьовър, който 
да достави на хората духовна наслада.”

Нивото на развитие на изброените ка-
чества плюс нравствеността определят и 
индивидуалното личностно развитие – цел и 
смисъл на живота...

Â помощ на шахматния педагог
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Ñтратегически грешки

Дебют (или начало) в шахмата се наричат 
първите няколко хода на партията. Тя се дели 
основно на дебют, мителшпил и ендшпил и в 
този смисъл дебютът продължава обикнове-
но до 15-ия - 20-ия ход. Определящи за името 
на дебюта обаче са първите 3-4 хода.  

Цели на дебюта:
Развитие на фигурите - те трябва 

да заемат позиции, чрез които да влияят на 
играта; да имат голям обхват на действие 
(това се осъществява, когато те заемат по-
централни полета), да поддържат собстве-
ните фигури или да атакуват позицията на 
противника.

Заемане на центъра - целта е да се за-
еме устойчиво центъра (полетата e4, d4, e5, 
d5) с помощта главно на пешки и евентуал-
но леки фигури (кон и офицер). Според някои 
по-модерни схващания за предпочитане е по-
късното заемане на центъра чрез контроли-
рането му от разстояние със своите фигури 
и последващо подриване на неприятелския 
център.

Осигуряване на надеждно укритие 
за царя - в началната си позиция царят е 
подложен лесно на атаки, затова е наложи-
телно изграждане на укритие - главно чрез 
рокада.

От провелите се през януари 2012-та 
открити турнири на МГУ ще споделя моите 
впечатления от слабостите в играта на де-
цата в дебюта с няколко примера. 

8r+-+k+ntr(
7zpp+l+pzpp'
6-+nwQ-+-+&
5wq-+-zp-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-vLPzPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

В позицията на диаграмата черните играха 
бързо 10...£b6 и след 11.¤d5 получиха загубена 
позиция. Правилно в позицията е черните да 

играят 10...¤ge7 и да завършат развитието 
си чрез рокада, след което получаваха равноп-
равна игра. 

8r+-+kvl-tr(
7zppwqn+pzpp'
6-+-+-snl+&
5+N+pzp-+-%
4P+N+P+-+$
3+-+-+PzP-#
2-zP-+-+-zP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

В позицията на диаграмата черните иг-
раха прибързано 12...£c6 и след 13.ed5 изпад-
наха в загубена позиция. Правилно в тази по-
зиция бе 12...¥b4, развивайки с темпо своя 
чернопол офицер.

  
8r+-wq-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+nvl-sn-+&
5+-+pzpl+-%
4-+-+-+-+$
3+P+P+NzP-#
2PvLP+PzPLzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy

В позицията на диаграмата белите игра-
ха 8.¤h4 и след 8...¥e6 изпаднаха в стеснена 
позиция. Белите с 8-ия си ход играят втори 
път с вече развита фигура и по този начин 
нарушават основни принципи на дебюта. Пра-
вилно в тази позиция бе 8. ¤bd2,  завършвайки 
развитието на леките си фигури.

Ето и една дебютна катастрофа от 
провелия се съвсем скоро турнир Купа „Лев-
ски - 2012”.

Теодор Каракашев – Християн 
Скендерски

1.e4 e5 2. ¤f3 ¤c6 3. ¥c4 ¤f6 4. ¤g5 
d5 5.ed5 ¤d5 6. ¤f7 ¢f7 7. £f3 ¢e8 8. ¥d5 
¥d6 9. £f7 мат

Типични грешки на децата в дебюта
мс Димитър Илиев
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Øахматна композиция

Докато въпросът: „Изкуство ли е 
шахматът?” стои открит, относно 
шахматната композиция отговорът е 
еднозначен. Да! Композициите в лю-
бимата ни игра са два вида: задачи 
и етюди. Ето определенията, които 
съм използвал в авторския си албум от 
2006 г.

Задача - изкуствено създадена по-
зиция, в която трябва да бъде спазено 
зададено предварително условие, свър-
зано с определен брой ходове. Напри-
мер: Мат в 2 хода.

Етюд - изкуствено създадена пози-
ция, но близка до реална игрова ситуа-
ция, когато посредством единствени 
въвеждащи ходове се достига до пред-
варително зададеното условие. Напри-
мер: Белите на ход печелят.

Приети са редица изисквания, на ко-
ито композициите трябва да отгова-
рят, за да имат висока художествена 
и, разбира се, шахматна стойност. Ето 
някои: не е желателно да има излишни 
фигури (статисти), първият ход да не 
е шах и/или вземане на фигура и т. н.

Особен жанр са изобразителните/
шахографическите задачи и етюди. 
Може би това е най-експресивният, въз-
действащ чисто визуално-естетически 
и на непредубедената, незадължително 
квалифицирана публика. Те представля-
ват букви, цифри, знаци, картини и други 
символи, оформени от фигурите върху 
дъската. Най-често са посвещавани на 
исторически, политически, културни и 
спортни събития, личности, отношения, 
юбилеи и празници. Логично, военно-па-
триотичната тема полага основите на 
шахографията върху 64-те черно-бели 

полета. По случай националния праз-
ник на Република България – 3 март, 
ви представям една от първите 
такива задачи, придобила световна 
известност още с публикуването 
й в края на ХIХ век.

Преходът през Балкана
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-zp-+-+&
5+-zpPzp-+-%
4-zpL+Pzp-+$
3zpn+N+PzpK#
2k+-+-zpP+"
1+-+-+Rvl-!
xabcdefghy

И. Шумов, 1878
Мат в 8 хода

На диаграмата виждаме творба-
та на Иля Степанович Шумов от 
1878 г., вдъхновена от подвига на 
руските воини, освободили Бъл-
гария от османското робство. В 
тази далечна и тежка зима хиляди 
братя славяни загиват от студ по 
време на изнурителния им (пеше-
ходен) преход през Стара планина. 
Решението на задачата се постига 
чрез маневрата на белия цар от 
h3 до a4, преодолявайки планинския 
хребет. Следва смъртоносният 
удар на офицера върху вражеския 
кон на b3, докато през това време 
черните безпомощно местят 
офицера си g1-h2. Поклон пред 
героите!

Изобразителните шахматни композиции
кмс Симеон Стоичков
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Василий Смислов
фм Христо Велчев

Седмият световен шампион е роден в 
Москва през 1921 година. Страстта на мал-
кия Вася към шахмата се предава от баща 
му, когато е още на шестгодишна възраст. 
По това време в Москва вече се е състоял 
големият международен турнир с участие-
то на Ласкер и Капабланка. 1925 и 1926 го-
дина остават в историята като времето 
на „шахматната треска”, увековечено в ед-
ноименния филм. Благодарение на трудолю-
бието и големите си заложби Смислов бър-
зо се превръща в голяма надежда на руския 
и световния шахмат. Първият му сериозен 
успех е през 1938 година, когато става юно-
шески шампион на СССР и разделя първото 
място на шампионата на Москва. През 1940 
година е първото му участие на шампиона-
та на СССР, където има възможността да 
се изправи срещу най-силните шахматисти 
по това време. Шампиони малко неочаквано 
стават Бондаревски и Лилиентал, Смислов 
е трети, но пред корифеите Ботвиник, Ке-
рес и Болеславски. Така дебютантът Сми-
слов, едва деветнадесет годишен, е сред 
водещите съветски шахматисти и заради 
престижното си трето място е включен в 
т. нар. шампионат за званието „Абсолютен 
шампион на СССР” през 1941 г. Отново е 
трети и е удостоен с гросмайсторското 
звание! 

По време на трудните години на Вто-
рата световна война Смислов не спира да 
тренира и играе на малкото по това време 
турнири. Печели шампионатите на Москва 
през 1942 и 1943 година, а на шампионата 
на СССР през 1944 г. е втори, след Бот-
виник. През 1946 г. е поканен на турнира в 
Грьонинген, което е и дебютът му на меж-
дународната сцена. Смислов се нарежда на 
трето място след Ботвиник и Еве. Сил-
ните резултати му осигуряват и поканата 
за мач турнира на „петте”, игран в Хага 
(Холандия) и Москва (СССР), организиран 

от ФИДЕ след смъртта на Алехин, за да се 
определи новият световен шампион. Сми-
слов изпуска първата си възможност да спе-
чели титлата, като завършва втори, но е 
всепризнат от шахматния свят за втория 
най-силен шахматист след световния шам-
пион Ботвиник. Положение, което му дава 
увереност и самочувствие, че може да пре-
одолее в близките години бележития лидер 
на съвремието си. 

По това време, макар и професионален 
шахматист, Смислов намира време да се за-
нимава и развива и другия си голям талант – 
оперното пеене. Музиката е негова страст 
и хоби през целия му живот. Смислов се 
изявява като баритон в редица представле-
ния. През 1948 година се жени за Надежда 
Андреевна. На следващата година печели за 
пръв и единствен път титлата шампион на 
СССР.

Смислов играе неубедително на претен-
дентския турнир в Будапеща, 1950 г., но 
три години по-късно на турнира на претен-

Ñветовни шампиони
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Ñветовни шампиони
дентите Смислов е безмилостен и достига 
до мач за титлата с Ботвиник. Двубоят 
се играе в концертната зала „Чайковски” в 
Москва през 1954 година. Мачът премина-
ва с променливо надмощие. Първо повеж-
да Ботвиник с 3,5 - 0,5, след това Смислов 
достига до 6 - 5 в негова полза, но в крайна 
сметка мачът завършва наравно 12 – 12, и 
поради регламента Ботвиник запазва тит-
лата си. През следващите години двамата 
големи съперници се срещат на различни 
турнири и отново с разменено надмощие. 
Три години след първия мач между двамата 
се стига до нов, отново на същото място 
– в концертната зала „Чайковски” в Москва. 
Този път Смислов провежда много сериозна 
и целенасочена подготовка, играе изключи-
телно концентрирано и целеустремено към 
заветната цел. Пределната мобилизация му 
позволява да спечели световната титла 
със забележителен резултат 12,5 - 9,5. Така 
през 1957 година Василий Василиевич 
Смислов е гордо обявен от ФИДЕ за 
седмия световен шампион!

Третият мач-реванш се играе през след-
ващата година. Следва отново драматичен 
и изтощителен сблъсък между двамата 
големи шампиони. Този път шахматната 
богиня Каиса отрежда шестият световен 
шампион да вземе превес по време на мача и 
да върне титлата си с резултат 12,5-10,5.

През средата на 50-те години Смислов е 
най-силният играч в света. Ако той бе по-
амбициозен по характер, според много съв-
ременници би бил световен шампион поне 
десетилетие.

Загубата на шампионската титла не 
променя интереса на Смислов към шахмата 
и желанието за нови победи. Спокойствие-
то, с което приемал победите и поражени-
ето, правилният и добре организиран начин 
на живот му позволяват да играе на високо 
ниво десетилетия наред и да печели бъдещи 
престижни турнири. Почти половин век 
той е в топ 10 на света. Рекордът му да 
бъде претендент за шахматната корона на 
63-годишна възраст едва ли може да бъде 

подобрен. През 1983-та в мачове на пре-
тендентите той отстранява Хюбнер и 
Рибли, а през 1984-та той играе финален мач 
с устремилия се към титлата Каспаров! На 
69 години през 1990-а печели 40-ата си тур-
нирна победа в Буенос Айрес, а през 1991-ва 
става световен шампион за ветерани.

Василий Смислов почина на 89-годишна 
възраст през 2010 година.

Принос:
• Необикновено хармонична е играта на 

Василий Смислов. Многостранен и в съ-
щото време кристално ясен стил на 
игра. Удивителна хармония в действия-
та на фигурите, фина техника в реали-
зация на преимуществото, безупречна 
игра в ендшпила отличават играта на 
Смислов. Заглавието на най-известната 
му книга с избрани партии „В търсене на 
хармонията” казва всичко. 

• Смислов създава много учебни образци 
на тема реализация на преимуществото 
посредством преход в изгоден ендшпил. 
Именно тук е главният принос на Сми-
слов в позиционната игра – прехода от 
мителшпил в ендшпил. 

• Той развива в много свои партии слож-
ния стратегически прийом на пешечно-
то стълкновение в центъра. Доприна-
ся за разработването на някои типови 
позиции в мителшпила на защита Грюн-
фелд, Испанска партия и други. 
Стилът на Смислов вероятно е идеал-

ният шахматен стил. Неговите партии са 
истински лекции по всички аспекти на шах-
матното изкуство. Когато разглеждаме 
партиите на шахматния класик Смислов, 
шахматната игра изглежда много лесна. 
Самият той е казвал: „Аз изигравам 40 сил-
ни хода. Ако и съперникът изиграе толко-
ва силни хода поред, то парията завършва 
реми.” 

Поколения от най-силните шахматисти 
в света са се изказвали с изключително ува-
жение и респект за Смислов. Ще цитирам 
само деветия световен шампион Тигран 
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Петросян: "Тайната на поразителния успех 
на Смислов ми е известна. Той винаги съ-
умява навреме да се престрои и е открил 
хармоничното равновесие между играта 
от "общи съображения" и конкретния раз-
чет. Не се преуморява без излишна необхо-
димост в дълги и изтощителни варианти, 
но когато такава необходимост е налице, 
далеко и точно разчита вариантите."

Смислов – Карпов
Ленинград, 1971 г.

1.c4 c5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 d5 4.cd5 ¤d5 
5.e3 e6 6.d4 cd4 7.ed4 Получава се добре 
известна теоретична позиция с изолирана 
пешка, която възниква от различни дебюти. 
Белите ще се стремят към атака на цар-
ския фланг, а черните към контрол в цен-
търа. 7...¥e7 8.¥d3 0–0 9.0–0 ¤c6 10.¦e1 
¤f6 11.a3 b6 12.¥c2 ¥b7 13.£d3 Белите 
взимат под прицел черния цар.

13...¦c8 14.¥g5 Тук белите пропускат 
енергичното 14.d5!, водещо към интерес-
ни усложнения 14...ed5 15.¥g5 g6 16.¦e7 
£e7 17.¤d5 ¤d5 18.¥e7 ¤ce7 14...g6 
15.¦ad1 ¤d5 16.¥h6 ¦e8 17.¥a4! Белите 

не се страхуват и жертват пешка във ва-
рианта 17...¤c3 18.bc3 ¥a3 19.c4 със сери-
озната заплаха 20.d5

17.. a6 18.¤d5 £d5 19.£e3 ¥f6 20.¥b3 
£h5 

XIIIIIIIIY
9-+r+r+k+0
9+l+-+p+p0
9pzpn+pvlpvL0
9+-+-+-+q0
9-+-zP-+-+0
9zPL+-wQN+-0
9-zP-+-zPPzP0
9+-+RtR-mK-0
xiiiiiiiiy

21.d5! Пробив в центъра, позволяващ на 
белите да завземат решаваща инициатива. 
21...¤d8 22.d6 Пешката стремително на-
влиза в противниковия лагер. 22...¦c5 23.d7 
¦e7 24.£f4 ¥g7 25.£b8 И най-тежката 
бойна единица нахлува в тила на черните с 
неотразими заплахи. 

25... £h6 26.£d8 ¥f8 27.¦e3 ¥c6 
28.£f8 Елегантен финален акорд. 28...£f8 

29.d8£ 1–0
Паметна победа срещу друг голям шам-

пион!

Ето още две комбинационни изпълнения 
на седмия световен шампион.

Смислов – Болеславский, Москва, 1941 г.
XABCDEFGHY
8Qsnk+r+-tr(
7+-zp-+p+-'
6-zpPvlp+-+&
5+P+-+pwq-%
4-+-zP-+-zp$
3zPpsN-+-zP-#
2-+-+-zPLzP"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy

1.¤d5! С жертвата на коня белите пре-
късват възможността на черния цар да из-
бяга към царския фланг. 1...ed5 2.£b7 ¢d8 
3.£b8 1-0

Смислов – Григорян, Москва, 1976 г.
XABCDEFGHY
8-+r+-+-tr(
7+-wq-+k+p'
6pzp-zp-zppvL&
5+-+Pvl-+-%
4P+P+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-zP-+Q+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

1.¦f6+ 
Ефектна жертва, позволяваща на бели-

те да получат неотразима атака 1...¢f6 
(1...¥f6 2.£e6x) 2.£g4 тих ход със страш-
ната идея 23.£e6x

2...£c5+ 3.¢h1 ¢e7 4.¥g5+ Черният 
се предава 1-0
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Øахматна лекция

Игра с “тежки” фигури
мс Христинка Илиева

Тази тема има голямо значение заради вза-
имодействието между най-силните фигури в 
шахмата – дамата и топовете, т. нар. “тежки” 
фигури. Умението добре да разиграва позиции 
от този тип затвърждава класата на шахма-
тиста. Да разгледаме четирите типа позиции, 
които най-често се срещат в практиката.

I. Атака на царя. Ако позицията на 
царя е отслабена, не е трудно да се предпо-
ложи, че едва ли може да се скрие от такива 
преследвачи.
Свешников – Карасаев, Минск, 1976 г.

XIIIIIIIIY
9-tR-wQ-+-+0
9+-+-+rmkp0
9-+-+-+p+0
9+-wq-+p+-0
9-+-+p+-+0
9+-+-+-zPP0
9-+-+-zPK+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

1.£g8 ¢f6 2.h4! £c6 3.£h8 ¢e6 4.£b2!  
В това е силата на тежките фигури – от 
единия фланг на другия те попадат за един 
ход. 4...e3 5.¢h2! ef2 6.¦b6 f1£ 7.¦c6 ¢d5 
8.¦c1 £d3 9.¦c3! £d4 10.£b5 ¢e6 11.£e8! 
¦e7 12.¦c6 £d6 13.£g8! ¢e5 14.£h8 ¢d5 
15.¦d6  и белите леко спечелили.
II. Игра по открита линия

Щалберг – Алехин , Цюрих, 1934 г.
XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0
9zp-+q+-zpp0
9-zp-+-+-+0
9+-+p+p+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+QzPPzP-0
9P+-+-+-zP0
9+-+-tRK+-0
xiiiiiiiiy

Черните са по-добре. Те владеят линия 

„с”  и имат пешечно преимущество на дам-
ския фланг.

1...g6 2.¢f2 £a4 3.¦e2 ¦c1 4.¦b2 ¢g7 
5.£b3 £c6 6.£d3 h5 7.¢g2 ¦c3 8.£e2 £a4! 
Постепенно ходовете на белите се изчерпват 
и те се опитват да се освободят. 9.g4?! £e8! 
10.¦b3 ¦b3 11.ab3 hg4 12.fg4 £e4  13. ¢f2 fg4 
14.£e1 £c2 15.¢g3 £b3 16.¢h4 £c2 17.£g3 
£f5 18.£c7 ¢h6 Белите се предали.
III. Наличие на проходна пешка

Глигорич  -  Авербах, 1966 г.
XIIIIIIIIY
9-+-wq-+-mk0
9+-+-+-zpp0
9pzprzP-+-+0
9+-+-+p+-0
9P+-+-+-+0
9+-+-+P+R0
9-zP-+-+PzP0
9+-+Q+-mK-0
xiiiiiiiiy

1.¦h6!  По този необичаен начин белите не 
само защитават пешка „d”, но и обезпечават 
нейното по-нататъшно движение. 1...£d7 
Ако 1…gh6, то 2.£d4 ¢g8 3.£d5 и 4.£c6

2.¦e6! £e6 3.d7 ¦d6 4.d8£ ¦d8 5.£d8 
£g8 6.£b6 и белите спечелили.
IV. Игра против пешечни слабости

Галямова - Уманска, Елиста, 1997 г.
XIIIIIIIIY
9-+-tr-tr-mk0
9zp-+-wq-+p0
9-+Qzp-+p+0
9+-zp-zp-+-0
9-+R+P+-+0
9+P+-+-+P0
9P+-+-zPP+0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

Печелившият план на белите е 1.£d5! с 
идея ¦c3, £d2, ¦d3. Черните нямат защи-
та от него. 
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Ðешете комбинациите
(1) King – Bedjanian  

XIIIIIIIIY
9-+-+-mk-+0
9zplwq-+pzp-0
9-zp-+-+-tr0
9+Lzp-snQ+-0
9-+-+N+-+0
9+-+-+PzP-0
9PzPP+-+-+0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Kirilov – Vatnikov  
XIIIIIIIIY
9-+-wq-+-+0
9+-+l+Lzpk0
9-tr-vl-+Nzp0
9+-+-+p+P0
9-zp-+-zP-+0
9+Q+-+-zP-0
9-+-+-zP-+0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(3) Klaman – Lissyzin  
XIIIIIIIIY
9-+ktr-tr-+0
9zp-+-+-+p0
9-+-+-zPp+0
9+-zpP+-+-0
9-wqp+-wQ-zP0
9+-+-+-+R0
9PzP-+-+-+0
9+KtR-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(4) Kondratiev - Geller  
XIIIIIIIIY
9-mk-+-+-+0
9+-+l+-zp-0
9-+-zP-+-zp0
9wqpzpn+P+-0
9-+-zp-+P+0
9+P+-+PvLP0
9-zPP+Q+-+0
9+-mKN+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) Loewenfisch - Iljin Genewski  
XIIIIIIIIY
9-trl+-trk+0
9zp-tR-+pzpp0
9-+-+-+-+0
9wq-+LzP-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-zP-0
9-+-+-zP-zP0
9+-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Mirkovic – Stefanovski  
XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9zp-+-+pzpp0
9qvlL+-+l+0
9+-+-+-+-0
9-+-vL-wQ-+0
9zP-+-+-zP-0
9-zP-+-zP-zP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(7) Mueller – Demian  
XIIIIIIIIY
9-mk-vlqtr-tr0
9zp-+-+-sn-0
9-zp-+pzpp+0
9+RsNpzP-+-0
9-+-zP-zPPzp0
9tR-+Q+-+-0
9PzPP+-vL-zP0
9+-mK-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(8) Panno – Bertona  
XIIIIIIIIY
9-mkr+r+-+0
9zpl+R+p+-0
9-zp-+q+-+0
9+P+-+Q+p0
9-+N+n+p+0
9zP-+-zP-zP-0
9-+-+LzP-zP0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят 
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Çа най-малките

Уроци за начинаещи
Деян Димитров

В миналия брой разгледахме три основни 
позиции в пешечните ендшпили, които трябва 
задължително да знаем. Като продължение на 
темата, сега ще ви запознаем с видовете про-
ходни пешки, тяхната сила, значение и начин на 
реализация.

Проходна пешка – най-просто казано, 
това е пешката, пред която няма противнико-
ва и пътят и към последната линия е свободен. 
Както всяко малко пате мечтае да стане кра-
сив лебед, така и всяка пешка иска да се превър-
не в дама или друга фигура.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6p+-+-zpp+&
5+-+-mk-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-mKPzP-#
2PzP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Белите са с пешка повече на дамски 
фланг. Обикновено в подобни ситуации 
планът е един и същ. Да кажем, че има 3 
стъпки: 1.Създаваме проходна пешка на 
фланга, където имаме преимущество. 
2.Принуждаваме противниковия цар да се 
ангажира с опазването й. 3. В подходящия 
момент я изоставяме и се насочваме с 
нашия цар към пешките на другия фланг, 
които вече са беззащитни. 

Ето как да стане това: 
1.b4 Винаги първо тръгва пешката 

„кандидат”. 1...f5 2.f4 ¢d5 3.¢d3 ¢c6 
4.¢c4 ¢d6 5.a4 ¢c6 6.b5 ab5 7.ab5 ¢b6 
Изпълнихме и втората част от плана. 
Сега вече черният цар е ангажиран с про-
ходната ни пешка. Можем да я изоставим 
и да се насочим към другия фланг. 8.¢d5 
¢b5 9.¢e6 ¢c4 10.¢f6 ¢d3 11.¢g6 ¢e4 
12.¢g5 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+p+-mk-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-mK-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

И белите, и черните разполагат с проход-
на пешка. В случая обаче черните имат т. нар. 
„отдалечена проходна пешка”, която е 
по-силна и печели партията. Как печелят чер-
ните? Завличат белия цар към пешката „b” и 
се насочват на царския фланг. 1...b4 2.¢d3 b3 
3.¢c3 ¢e4 4.¢b3 ¢e3 5. ¢c3 ¢f2 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+p'
6-+-+k+p+&
5+-+-zP-zP-%
4-+-+KzP-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Черните имат отдалечена пешка на „а7”. 
Белите обаче разполагат с още по-мощно оръ-
жие – т. нар. „защитена проходна пешка”. 
Нейната сила се състои в това, че ако против-
никовият цар тръгне да атакува защитника, в 
случая пешката „f4”, ще излезе от квадрата на 
пешката „е5”. Белите печелят, защото царят 
им е свободен да се справи с пешката „а7”, а 
черният е постоянно ангажиран да пази тази 
на „е5” Ето плана за печалба в подобни пози-
ции. 1.¢d4 ¢e7 2.¢c5 ¢e6 3.¢b5 ¢e7 4.¢a6 
¢e6 5.¢a7 ¢f5 6.¢b6 ¢e6 Пешката на „а7” е 
унищожена. Сега черният цар не може да вземе 
на f4”, защото след 7. е6 белите произвеждат 
дама 7.¢c6 ¢e7 8.¢c7  

В ендшпила защитената проходна пешка е по-силна от отдалечената. 
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