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Уважаеми приятели на шахмата

Н

а 13-ти март 2012 г. в Страсбург
Европейският парламент прие програмата „Шах в училище“, която
предвижда въвеждането на шахмата като
образователна дисциплина в учебните заведения на страните-членки на Европейския
съюз. Това историческо събитие за европейския и световния шах беше българско
дело, с което ние трябва да се гордеем и
да развиваме.
Всички сериозни проучвания доказват
огромния потенциал на шахмата като образователен предмет. Той е уникална комбинация от спорт, образование, култура и
наука. Няма друга такава игра като него.
Наша кауза днес е да разширяваме завоеванията на шахматната игра в българската
образователна система. Вече срещаме огромен ентусиазъм от страна на директори
и преподаватели, реализирахме и някои много успешни пилотни проекти, намерихме
разбиране и желание за сътрудничество от
страна на ресорните държавни институции
и органи на местно самоуправление.
България е водеща страна в Европа и
света по отношение на „Шах в училище“
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– българската община Сливница стана първата община в ЕС, която въведе шахмата
като предмет в своите учебни заведения,
а успешното и обичано списание „Шах в
училище“ вече 10-та година няма аналог на
Стария континент.
Атрактивно, информативно и полезно,
списание „Шах в училище“ е важен и незаменим фактор за популяризиране на любимата
ни игра.
С негова помощ нашите деца, бъдещите
европейски граждани, имат възможността
да се учат на важните житейски уроци не
от улицата, а с помощта на дълбоката мъдрост на шахмата.
Пожелавам на екипа на списанието и на
неговата вярна аудитория много нови и
вълнуващи шахматни завоевания!
Силвио Данаилов,
президент на Българската
федерация по шахмат
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Ìеждународни прояви

Олимпиада за юноши и девойки
до 16 г. в Унгария
Гл. ас. Радислав Атанасов,
старши треньор на ФИДЕ

По Елото посрещат - по играта изпращат

От 13 до 21 декември 2014 г. в шестия
по големина унгарски град Дьор се проведе
Олимпиадата по шахмат за отбори до 16
години, съставени от 3 момчета и едно
момиче. Решението на ръководството на
Българската федерация по шахмат да изпрати национален отбор на тази детска олимпиадата е правилно. Хем нашият елит да
си свери часовниците, хем да се обиграят
лъвчетата за бъдещи олимпиади, както и да
пообщуват с връстниците си от всякакви колоритни нации, без разлика на етнос,
религия, материално състояние и образование. Да видят чужд свят, организация и нрави, както и някой по-известен шахматист,
треньор, съдия, деятел или международен
майстор - търговец на книги и сувенири за
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шах.
Партиите се играха във физкултурния
салон на местния университет, който имаше и удобна за зрителите тераса на втория
си етаж. На третия етаж на сградата бяха
обособени 3 помещения за анализ, коментари и разговори. Хотелът ни се намираше в
самия център на това спретнато, много
спокойно и очевидно уредено градче с около
180 000 жители, а до залата се стигаше за
15-20 минути.

Игрови аспекти.
На олимпиадата до 16 г. участваха 54 отбора от всички континенти, които изиграха общо 1075 партии, покрити бяха 2 норми
за м.м. – 1 женска и 1 мъжка. Не участваха
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отбори от такива сериозни шахматни държави като САЩ, Англия, Франция, Испания,
Италия, Холандия, Азербайджан, Швейцария,
Швеция, Норвегия – факт, който заслужава
отделно внимание. Все пак Норвегия обяви
Магнус Карлсен за свой спортист номер 1
за 2014 г.
Нашата група бе в състав, подреден по Ело, както следва: Мартин
Петров – постигнал 5 т. от 10 партии, Емил Стефанов – 3 т. от 10, Владимир Петров – 5 т. от 10 и Мария
Васова – 6 т. от 10. За съжаление нямахме възможност да сменим влезлия в нулева
серия Емил, което се отрази негативно и
на крайното класиране. Постигнахме 5 отборни победи и 5 загуби. Съгласно коефициентите българският отбор, намиращ се
в предварителното подреждане на 28-мо
място, взе 50% от мач-точките и финишира 32-ри, т.е. без почти никакво изменение и
според статистическите очаквания. Такова
представяне обаче е по-вярно да се нарече
разочароващо. Защото нашите представители са добре гледани деца, възпитани в
добри семейства и учат в доста хубави училища. И изглеждат съвсем прилично на фона
на останалите участници. Братя Петрови
прибавят по около 30-40 точки към ЕЛОто си, Емил смъква около 60, а Мария добавя
16. Нашият отбор победи всички отбори
след нас – Шри Ланка, Южна Африка и 6-ия
отбор на Унгария, два от тези преди нас -
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Турция и втория отбор на Унгария, но загуби
от Молдова, Германия, Хърватия, Словения
и Узбекистан, които са преди нас и в класирането, и като стартов номер.
За съжаление концентрацията на нашите състезатели върху шахматното табло
без компютър (патерица, създаваща дезадаптивна зависимост) е с ниска продължителност при слаба интензивност. Вниманието им се разпилява много лесно, когато се
налага да търсят и работят сами, дори върху грешките си. И го обръщат на забавачница. Затова и елата им са около 300 точки
след тези на водещите в момента страни.
Подготовката им включва гледане партии
на противниците им до към 15-ия ход, но не
и по-нататък. Но точно там започва борбата, за която фаза те не се готвят, а и
тя не им е особено интересна. Точно така
(емблематично) протече първата ни среща – срещу Германия, номер 2 в предварителното подреждане. След завършване на
дебютната фаза нашите стояха отлично,
защото всички дебюти бяха предвидени, но
оттам насетне се оказаха неработоспособни и никой не издържа. Често се прибягва до
прибързаност и максимализъм, не работят
търпеливо върху позицията, подготвяйки
я да узрее. Не умеят да задържат позицията, защото слабо разбират особеностите
за игра при различни пешечни структури.
От всички най-добре се представи Мария
Васова, която най-дълго поддържаше постоянна структура върху дъската, играеше
по-трезво и балансирано и има интуитивен
усет за грешките си. Освен това е готова
и има психиката незабавно да ги отстранява. В сравнение с останалите от отбора,
Мария демонстрира най-добра лична и екипна дисциплина, зрялост и отговорност.
На другия полюс (като спортен резултат)
се оказа Емил Стефанов, който за мен се
представи чисто шахматно небалансиран и
извън форма. Късно заспива и трудно става.
Побратимил се е с таблета. Братя Петрови се учат един от друг, работят заедно и
са добре споени. Изглежда обаче, че Влади е
ША Х
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преситен от играта, тя понякога му досажда, докато на Мартин му е все още доста
по-интересно. Затова често и резултатите му са по-високи – резултат на по-стабилна концентрация. При разговор се вижда,
че Влади явно знае повече и по-добре се изразява, но играта не му е вече толкова занимателна. Момчетата се опитват да играят
„на мускули“ и ход за ход. През по-голямата
част от партията разсъжденията следват
схемата: „Ако аз тука – тогава той там,
аз тука - той там“. Батериите им обаче
се изтощават по-бързо от необходимото.
Така разглеждат и причината за загубите си
– „сбърках в един ход!“ За съжаление това е
само повърхностно впечатление. Тези единични ходове не са изолирани, а резултат
от сбъркани идеи, тяхното смесване или
реализация в неподходящ момент. Затова
се и повтарят. Човек е склонен да повтаря
грешките си.
В числа по шестобалната система бих
рискувал да поставя следните оценки на нашите представители по дъски:
Мартин Петров – 4, Емил Стефанов – 3,
Владимир Петров – 4 и Мария Васова – 5.

Конкурс за най-красива партия.
След всеки кръг участниците имаха право да предложат за разглеждане свои партии и обикновено две от най-добрите биваха награждавани на следващия ден преди
кръга със спортно рекламно яке от сайта
www.chess.com. Комисията се състоеше от
двама гросмайстори – г.м. Ана Рудолф, много приятна и усмихната, преводачка в много
от случаите, и г.м. Михаил Марин – треньор
на Юдит Полгар, автор на някои от найдобрите съвременни книги.
Така след 5-ия кръг представихме на
журито победата на новата българска
шахматна амазонка от Берковица – Мария
Васова, която увенча доброто си представяне на олимпиадата с победа над отлично
играещия до момента Никита Четрари от
Молдова с треньор г.м. Светушкин, за победата си Мария получи и якето. В модерен
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остър вариант на Каро Кан, Мария пожертва пешка, получи двойка офицери и разви
силна инициатива срещу нерокиралия черен
цар. На 16-ия ход той панически побягна към
дамския фланг, но Васова „демонстрира впечатляваща техника по пътя към победата!“
(така коментира Марин).
Ето и наградената партия:
Мария Васова – Никита Четрари
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.¤c3 e6 5.g4
¥g6 6.¤ge2 f6
Атаката към центъра от другата страна с 6…с5 е по-популярна.
7.¤f4 fxe5 8.¤xe6 £e7 9.¤xf8 exd4+
10.¥e2 dxc3 11.¤xg6 hxg6 12.£d3 cxb2
По неизвестна причина никой досега не е
пробвал този малко лаком ход. Белите получават даром темпо за развитие.
13.¥xb2 £f7 14.0–0–0 ¤d7 15.£d4 ¤gf6
16.h4 ¢d8 17.£f4 ¦e8 18.¥d3 ¦e7 19.¥a3
c5
До този момент белите упражняват
сериозна мителшпилна инициатива. Оттук
нататък те я трансформират в по-добър
ендшпил, като пътьом връщат пешката.
20.g5 ¤e4 21.£xf7 ¦xf7 22.¥xe4 dxe4
23.¥xc5 ¢c7 24.¥d6+ ¢c6 25.¥g3
Офицерът е по-активен от коня, а и
черните пешки на царския фланг са хронично слаби. Мария Васова демонстрира впечатляваща техника по пътя към победата.
25...¤f8 26.¦d6+ ¢c5 27.¦hd1 ¦e8
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28.¦1d5+ ¢c4 29.¢d2 ¦f3 30.¦d4+ ¢c5
31.¢e2 ¦a3 32.¦d8 ¦xd8 33.¦xd8 ¤e6
34.¥d6+ ¢c6 35.¥xa3 ¤xd8 36.c4 ¤f7
37.¢e3 ¤e5 38.¢xe4 ¤xc4 39.¥f8 ¤d6+
40.¢e5 ¤c4+ 41.¢e6 ¤d2 42.¢f7 ¤f3
43.¢xg6 ¤xh4+ 44.¢xg7 ¢d5 45.¢f6
¢e4 46.g6 ¤xg6 47.¢xg6 b6 48.¥h6 ¢f3
49.¥e3 1–0.

През почивния ден бяха организирани
няколко интересни мероприятия – курс за
ФИДЕ лицензирани треньори с водещ Михаил Гуревич, футболен мач между участниците, сеанс на г.м. Золтан Алмаши и
посещение на местния зоопарк. Аз реших
да посетя курса на Гуревич, от който останах с великолепни впечатления. Той водеше темите с много примери от топсъбития, в които е бил жив участник, показа
невероятен усет за интелектуален хумор
и отговаряше на всякакви въпроси. Курсът
беше посетен от около 30 души – водачи
и треньори на отборите на олимпиадата.
При този мой ангажимент реших да оставя
подопечните си да самоорганизират свободното си време през почивния ден, което
те с готовност реализираха.

Изводи:
1) Подготовката на нашите деца не
е насочена достатъчно към практическата
обстановка – консумират напълно сляпо и
безкритично компютърна помощ, чиито
ходове не могат и не се опитват да обясняват. Тръгват към компютърния океан без
компас и човешки ориентири. Това се отразява негативно на тактическото зрение,
защото в остри позиции те включват енджина, вместо да ги анализират и изучават
предпоставките за успешните комбинации.
2) Не гледат цели партии, а само дотам, докъдето им се струва, че им е ясно.
3) Навлизат в частни случаи и варианти, без да познават общата теория
на шахмата и след като изиграят въвеждащите ходове, не умеят да задържат напрежението и да поддържат позицията, а
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често бързо я разпиляват.
4) Практикуват се наивни заплахи
и несвързани с обща цел далеч не безспорни ходове; увличат се по движения с
вече развити фигури или поради чисто емоционални предпочитания, които не могат
да обяснят логично.
5) Липсва опит в невариантни, словесни коментари. Самостоятелната работа изглежда е сведена до минимум и се
състои от преглеждане на компютърни варианти.
6) Не цитират никакви образцови
партии, авторитети или източници на
информация, дори и в електронен вид, върху
които да изграждат познанието си.
7) Принципно някои привикват да
идват на анализ след кръга без бланките с думите: “Аз я помня партията!”
Това е несериозно отношение към партията и историята. Добър подход би бил:
“Нищо, ти пак си я помни, ама дай да проверим и бланката за по-голяма сигурност, а и
да не губим време!”
8) Моя грешка: Че се предоверих на
статистиката и спокойствието на играчи
и техните треньори за това, че подготовката е на необходимото за олимпиада ниво.
Занапред, ако водачът ще носи отговорност за резултата, той трябва да намери
начин да провери игровата и предварителната готовност на състезателите си, както и да направи, каквото е възможно, за бъША Х
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дат те приведени на необходимото ниво.
9) Идеята да се отиде на такъв
турнир без резерва, според мен, не се
оправда. При положение че домакините
поемат разходите, за нашите деца е добра
възможност още един млад играч да се интегрира със световния шахмат.

Препоръки:
1) Да се създаде списък от деца с
шахматен потенциал, които искат да
попаднат в него и да бъдат в полезрението на съвета или комисията, системно да
бъдат включвани в занимания под контрол
на тяхната успеваемост и овладения материал. Един-два тренировъчни лагер-сбора в
годината, както е в момента, не са достатъчни, за да се създаде адекватна на сериозните изпитания по време на световните
първенства психофизическа готовност.
2) Да се организират мач-турнири
по шевенингенска система на 4 дъски между
ветерани-гросмайстори и подрастващи до
14 или над 14 г. Непосредствено след което
изиграните партии да се подлагат на съвместен анализ и обсъждане. Не бива да има
такива паузи между края на партиите и анализа, които да позволяват достъп до компютър. Защото юношите като дрогирани
ще се насочат най-напред към енджините и
ходовете, които последните ще им намират, което ще ликвидира личните им усилия
и ще обезсмисли заниманията. Достатъчно
е да се влезе във форума, който води Емил

ША Х

в училище

Сутовски на страницата си във фейсбук, за
да се разбере, че “компютърът подобно на
шахмата, ножа и глада може да лекува, но
може и да убива!” Контролата да бъде такава, че да важи за международно Ело. Такива мачове се организират в редица водещи
държави - Холандия, Русия, с тренировъчна и
пропагандаторска цел между мъжки и женски отбори, между различни поколенчески
състави за обмяна на опит.
3) Необходимо е да се въведе сроково планиране на малкото отделено време за тренировка и внедряване на достатъчно ефективни системи за упражнения
и усъвършенстване на уменията във всички
7 елемента от подготовката – а) теоретическа, б) практическа, в) техническа, г)
стратегическа д) тактическа е) психологическа и ж) физическа. Целта е да се види
дали учебно-тренировъчният процес е целенасочен и се оптимизира, или има случайнопожелателен характер.
4) Необходимо е в учебно-възпитателната работа да се обръща повече
внимание върху мотивацията и самочувствието на националите и шахматистите
като цяло. За целта препоръчвам да се набляга повече не върху това “да имаш и да
получаваш” от шах, а върху това – “да бъдеш” в шахмата и чрез шахмата. Т.е. да се
отнасяме към шахмата не само като към
средство, но и като достойно за уважение
и престижно занимание.
5) Разликата в Елото от около 300
точки между нашите и водещите световни състезатели до 16 г. с течение на
времето вероятно ще нараства. Нейното
съкращаване изисква амбиция и мотивация,
чието преследване има своята цена и предполага сериозни усилия, самостоятелност
и независимост. Ние ще останем длъжници
на нашите юноши, ако не се осмелим да им
обясним това.
В заключение благодаря на участниците
в националния отбор до 16 г. за положеното
старание по време на партиите и високата
дисциплина, единство и взаимна подкрепа.
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Ìеждународни прояви

Те демонстрираха коректно отношение
към съперниците си, към съотборниците си
и към водача на групата. Климатът в отбора нито за момент не беше помрачаван от
някакви фактори.
Искам да изкажа благодарност на родителите на нашите играчи, които съдействаха за добрата организация на пътуването
и комуникацията през цялото време както
с изказаните препоръки, така и с мълчаливото си съгласие. Също така съм доволен
от съдействието на Мая Велчева и изпълнителния директор на БФШ Николай Велчев.

Supun Dasantha Kuruppu (1896) - Emil
Stefanov (2134) [A64]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5
d6 6.g3 g6 7.¥g2 ¥g7 8.¤f3 0–0 9.0–0 a6
10.a4 ¦e8 11.¤d2 ¤bd7 12.e4 ¤e5 13.£e2
g5 14.¤c4 ¤xc4 15.£xc4 ¤g4 16.h3 ¤e5
17.£e2 g4 18.hxg4 ¥xg4 19.f3 ¥d7 20.f4
¥g4 21.£c2 ¤g6 22.¥e3 f5 23.¦ae1 £d7
24.a5 ¦ad8 25.¥f2 fxe4 26.¥xe4 ¥h3 27.
¥xg6 hxg6 28.¦xe8+ ¦xe8 29.¦e1 ¦xe1+
30.¥xe1¥f5 31.£e2 ¥d4+ 32.¢g2 ¥h3+
33.¢h2 ¥g4 34.£e4 £h7+ 35.¢g2 £h3#
0–1

Martin Petrov (2183) - Gergo Havasi
(2353) [B90]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤c3 a6 6. ¥e3 e5 7.¤b3 ¥e7 8.f3 ¥e6 9.
£d2 0–0 10.0–0–0 a5 11.a4 ¤c6 12.g4 ¤b4
13.¢b1 ¦c8 14.h4 d5 15.g5 ¤e8 16.exd5 ¥f5
17.¤a1 ¤d6 18.h5 £d7 19.h6 g6 20.¦h2 f6
21.¥b6 ¦a8 22.gxf6 ¥xf6 23. ¥c5 e4 24.fxe4
¤xe4 25.¤xe4 ¥xe4 26. ¥b5 £c7 27.¥xb4
axb4 28.¦h3 £d6 29.¦b3 ¥e7 30.£d4 ¦f6
31.£xe4 ¥f8 32.¦f3 ¦xf3 33.£xf3 ¥xh6
34.£h3 £f4 35.¦h1 ¢g7 36.¦f1 £d4
37.£d7+ ¢h8 38.¤b3 £e5 39.£e6 £h5
40.d6 ¦f8 41.¦xf8+ ¥xf8 42.£f6+ 1–0

Urban Cretnik (2214) - Vladimir
Sergeev Petrov (2055) [B27]
1.e4 c5 2.c3 g6 3.d4 cxd4 4.cxd4 d5 5.e5
¤c6 6.¤f3 ¥g4 7.¥b5 ¥g7 8.¥xc6+ bxc6
9.¤bd2 ¤h6 10.0–0 0–0 11.h3 ¥xf3 12.¤xf3
£b6 13.b3 c5 14.¥a3 cxd4 15.¥xe7 ¦fe8
16.¥g5 ¤f5 17.¦e1 h6 18.¥f4 g5 19.¥h2
¦ac8 20.£d3 £e6 21.¤xd4 ¤xd4 22.£xd4
f6 23.¦ad1 ¦cd8 24.£xa7 fxe5 25.b4 e4
26.b5 ¦d7 27.£c5 d4 28.b6 d3 29.¥c7
¥d4 30.£b5 ¦f8 31.¢h1¥xf2 32.¦xe4
£xe4 33.£xd7 ¥d4 34.b7 d2 35.¥a5 £e2
36.£d5+ ¢h7 37.£d7+ ¢g6 38.£d6+ ¦f6
39.b8-£ £xd1+ 40.¢h2 £g1+ 0–1

Цветан Стоянов спечели Купа “Траяна”
в Стара Загора
За няколко дни в началото на тази година Стара Загора от Град на липите, поетите и правите улици се превърна и в град на
шахмата. Защото там от 16 до 18 януари
се проведе първият международен детски
шахматен турнир Купа „Траяна”. Организаторите от шахматен клуб „Траяна 2011”
бяха осигурили 24 парични и предметни
награди, купи, медали, грамоти и снимки за
всеки участник. „Благодарим на г-жа Мария
Жекова и на господата Живко Стоянов,
Тони Русев, Любен Симеонов и Валери Палачоров за оказаната финансова подкрепа!“,
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сподели FM Боян Тонков, председател на
ШК „Траяна 2011”.
Участваха общо 114 деца от 20
клуба от България и Турция (14 деца),
които бяха разделени в две групи. По-малките - до 8 години - се състезаваха в турнир
„B”, валиден за българско Ело. Останалите
86 деца играха в основния турнир „А“, важащ за FIDE рейтинг. Игра се в 7 кръга по
швейцарската система с контрола 60 минути плюс 30 секунди добавка на ход.
Победител и първи носител на
„Купа „Траяна” с 6,5 точки стана
FM Цветан Стоянов от Казанлък,
състезаващ се за клуб “Бургас 64”.
На второ място с 6 точки завърши WCM
Виктория Радева от “Спартак”, Пловдив,
която освен парична награда получи и специална статуетка. Третото място с 5,5
точки разделиха пловдивчаните Иван Кочиев и Иван Караджов и старозагорецът
Ивайло Кирилов. Ивайло получи и допълнителна награда – таблет - за най-добър
представител сред домакините. Dursan
Ustabas от Турция спечели другата допълнителна награда - цифров фотоапарат - за
най-добър чуждестранен представител.
Първенците в основния турнир в различните възрастови подгрупи бяха: Виктория
Стрендева – първа сред момичетата до 10
г.; Галя Читакова – момичета до 12; Виктория Радева – момичета до 14г.; Георги Колев
– момчета до 10 г.; Иван Караджов – момчета до 12 г.; Иван Кочиев – момчета до
ША Х
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14 г. Всички призьори сред момичетата и
момчетата в различните възрастови групи
получиха медали и парични награди.
В турнира за най-малките победител с 6
точки стана Enc Nilsu от Турция с награда
таблет. Втори с 5,5 точки завърши Симеон Тодев от Пловдив (смарт телефон) и
трети с 5 точки и най-добър „Бухолц” се
класира Лъчезар Ралчев от „Елит”, София
(телефон). Бе дадена и допълнителна награда - смарт телефон - за най-добре представилото се момиче в турнир „В“ Ангелика
Николова от „Рицар”, София, която набра
5 точки.
„Догодина освен от Турция очакваме
гости от Гърция и от Румъния,“ продължи
г-н Тонков. „Нека в началото на всяка година Стара Загора да се превръща в средище
на детския шахмат и на „Купа ,,Траяна” да
мерят сили най-добрите деца от балканския регион.“
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IX турнир Купа “Ивис”

Румен Николов, Матей Петков и Момчил Петков са победителите

И през тази година шахматните събития в нашата страна започнаха при
голям интерес с традиционния IХ турнир за деца Купа “Ивис”, който се проведе в зала 1 на хотел „Родина” в София
на 3 и 4 януари 2015 г.
Януарският студ отново не попречи
шахматната си форма да премерят почти всички титулувани млади български
шахматисти, техните конкуренти и
бъдещите фаворити. Организаторите
шахматен клуб „Ивис Плюс” със съдействието на Българската федерация по
шахмат и спомоществователите на
турнира създадоха отново отлични ус-
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ловия за провеждането на този шахматен празник.
В битките по черно-белите квадрати се включиха 158 момчета и
момичета на възраст от 8 до 18 години, разделени в три турнира. Жребий и класиране по швейцарска система
в седем кръга се извършваше със специализираната програма SWISS Manager от
съдийски апарат, ръководен от международните съдии братята Иван и Йордан
Стойнови и Радислав Атанасов, с помощници Ани Манева и Деница Асенова.
Контролата на игра бе по 50 минути на
състезател за завършване на партията
ША Х
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с добавено време от 10 секунди преди
изиграване на всеки ход. Допълнително
в трите турнира се правеше извадково класиране за момчета и момичета по
възрастови групи. Програмата на състезанията не беше лека. В първия ден се
играха четири кръга, а през втория ден
се играха останалите три решителни
кръга за определяне на победителите.
През тази година за пръв път състезанието се проведе с нова трета група
– за юноши и девойки до 16 и 18 години.
Победител в турнир „А“ при
най-големите (до 16 и 18 години) е
Румен Николов („Ивис плюс”), който спечели купа „Ивис“ до 18 години с 6
точки от 7 възможни и също така стана
носител на голямата награда - безплатно
участие в силен международен турнир в
Прага от 8 до 18 януари 2015 г.
На второ място, също с 6 точки, но
с по-лош втори показател, е Мартин
Петров (СЦШ), който печели първо място в групата до 16 години.
Следват трима състезатели с по
4,5 т. – Дарио Дерешки („Плевен 21”) –
второ място до 18 г., Владимир Петров
(СЦШ) – второ място до 16 г., и Христо
Христов („Ивис плюс”) – трето място
до 18 г.
При момичетата до 18 години
първа е Цветелина Спасова („Ивис
плюс”) с 3,5 т. – 10-то място в генеША Х
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ралното класиране, а до 16 години –
Златина Любомирова („Кресим”,
Троян) – 4 т. – 7-мо място.
В група „В” (до 12-14 г.) участваха
59 шахматисти и борбата беше много
оспорвана. Победител и носител на
купа „Ивис“ с 6 точки и по-добър
втори турнирен показател е Матей Петков („Локомотив”, София).
Също с 6 точки и второ място е Лъчезар Йорданов (Варна). Трето място с 5,5
точки зае Стефан Райков (ЦСКА).
Следва Габриела Антова („Шах
21”) също с 5,5 точки и първо място
в класацията при момичетата до
14 години.

С по 5 точки в крайното класиране
са 6-има участници. Четирима от тях
заемат първите места в класирането
до 14 години, съответно Стоян Стоянов („Асеновец 2006”), Ивайло Генов
(„Каиса”, Варна), Димитър Димитров
(„Енергия 21”) и Валентин Митев („Плевен 21”).
При момичетата до 14 години втора
с 4,5 т. е Виктория Радева („Спартак”,
Пловдив), а трета и четвърта с по 3,5
т., съответно Наталия Грабчева (СЦШ)
и Елена Чобанкова („Локомотив”, Пловдив).
При момичетата до 12 години
победителка е Гергана Пейчева
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години с 6 точки е Ефим Кан („Бургас
64”).
На четвърто място с 5,5 точки и
първо място при момичетата до
8 години е Петя Караиванова („М.
Ботвиник”).
Следва група от 12 шахматисти с по
5 точки.
При момчетата до 8 години
първи е Константин Георгиев („Ю.
Бендерев”, Перник) с 5 точки. Втори е Симеон Тодев (Пловдив), а трети
– Светлен Иванов („Локомотив”, София) – двамата с по 4,5 т.
При момичетата до 10 години
първа е Надя Тончева („Локомотив”, София) с 5 т. Втора е Иванина
Андонова („Одесос”) с 4,5 т., а трета
– Виктория Стрендева („Ан Пасан”) – с
4 т.
При най-малките шахматни госпожици след Петя Караиванова следват
Диляна Иванова („Пристис”) – с 4,5 т.,
и Виктория Калинова („Рицар”) – с 3,5
т.

(„Локомотив”, София) с 5 т. Втора
с 4,5 т. е Елиф Мехмед (ЦСКА), а трета
– с 4 т. е Стефани Костева („Виктори”, Благоевград).
В третата група „С” участваха
деца до 8 и 10 години и тя беше наймногобройна – 81 шахматисти.
И в тази група определящ за носителя на купа „Ивис“ е вторият турнирен
показател. Двама състезатели завършиха с по 6,5 т. от 7 възможни.
Победител и носител на купата е
Момчил Петков („Енергия 21”, Добрич). Втори е Лъчезар Колев („Ан Пасан”). Освен ремито в директния двубой и двамата бяха безкомпромисни към
останалите си противниците. Трети в
главния турнир и в класирането до 10
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Îт живота на клубовете

Ученически игри във Велико Търново
Георги Гърев

ОУ „Бачо Киро” и ПМГ „Васил Друмев” са общински първенци по шахмат
На 6 февруари Велико Търново бе домакин
на общинския етап на Ученическите игри за VVII и VIII-Х клас. Отборите на ОУ „Бачо Киро”
и Природо-математическата гимназия „Васил Друмев” станаха общински шампиони във
възрастовите групи V-VII и VIII-X клас. Осем
тима участваха в общинския етап на игрите,
срещите от които се проведоха в шах клуба на спортен комплекс „Ивайло”. Много оспорвано протече надпреварата при момчета
и момичета V-VII клас, където се наложи по
трети допълнителен показател да бъде определен победителят. Отборът на ОУ „Бачо
Киро”, воден от преподавателката Марияна
Делиева, взе сладък реванш от СОУ „Емилиян
Станев”, който го детронира от върха през
2014 година. Седмокласниците от ОУ „Бачо
Киро” в състав Дамян Калбанов, Йоан и Цветин Кръстеви и Ивана Евтимова завоюваха
общинската титла с резултат 7 мач точки
и актив от 12 точки. Със същия актив на
второ място остана СОУ „Емилиян Станев”,
който отстъпи по трети допълнителен показател. На трето място се подреди ОУ „Св.
Патриарх Евтимий”, който победи в последния кръг ОУ „Петко Славейков” с 3:1 и това
му осигури място на почетната стълбичка.
Любопитно е, че в тима на ОУ „Св. Патриарх
Евтимий” бяха включени две двойки близнаци
– момчета и момичета. На четвърто място
в подреждането е ОУ „Христо Смирненски”
(Самоводене), пети останаха шахматистите от ОУ „П. Славейков”.
С пълен актив от 4 точки завършиха
единствено Дамян Калбанов и Радост Радкова от ОУ „П. Славейков”, които са победители в индивидуалната надпревара съответно на първа и четвърта дъска.
Във възрастта VIII-X клас безапелационен победител за поредна година е отборът на Природо-математическа гимназия
ША Х
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„Васил Друмев”. В състава му бяха включени двукратният шампион на България Емил
Стефанов, Мартин Тодоров, Йоана Милева,
Мария Калбанова и Таня Сейкова (резерва).
Те спечелиха убедително и двете си срещи и окупираха върха с актив от 7 точки.
Възпитаниците на Камелия Каваленкова се
наложиха с 3:1 над тима на Професионална
гимназия по туризъм „Проф. д-р Васил Берон”, заел второ място, и с 4:0 над състава
на СОУ „Владимир Комаров, останал трети.
Победители на отделните дъски с пълен
актив станаха Емил Стефанов (първа), Мартин Тодоров (втора), Александър Янков от
ПГТ (трета) и Мария Калбанова (четвърта). Шахматната надпревара протече при
отлична организация под ръководството
на Светла Йорданова и на международния
съдия Тончо Демирев. Призьорите в двете
възрасти получиха купи от главия експерт
в общината Йордан Дурчев. Победителите
се класираха за областен етап на игрите,
който ще се проведе през март във Велико
Търново.
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VII шахматен турнир
„Трите царя“ в Попово

Недко Илиев
победителите. Момичета във възрастовата група V-VIII клас показаха, че по нищо
не отстъпват на момчетата. Впечатление
с играта си направиха и представителите
на с. Зараево, въпреки че не успяха да завоюват отличия.
Благодарение на проект "Успех" бяха
осигурени купи за отборното класиране,
медали за победителите в отделните възрастови групи и поощрителни награди за
останалите участници.
Ето и призьорите по възрастови групи:

На 9 и 10 януари се проведе традиционният новогодишен шахматен турнир
"Трите царя," Попово 2015. Надпреварата се провежда за седма поредна година по инициатива на Николай Неделчев
– шахматист и възпитаник на гимназия
„Христо Ботев“, живеещ в Австрия.
Домакини на състезанието бяха секциите "Шахмат" по проект "Успех" при ОУ
"Любен Каравелов" и гимназия "Христо
Ботев" със съдействието на община
Попово.
Турнирът се проведе в Актовата
зала на гимназия "Христо Ботев", а началото бе дадено от Атанас Атанасов
- директор Дирекция "Образование и
култура". В надпреварата се включиха
близо 60 шахматисти от община Попово, разделени в 3 възрастови групи: I - IV
клас (13 момчета и 1 момиче), V-VIII клас
(18 момчета и 6 момичета) и IХ-ХII клас
(16 момчета и 2 момичета). Турнирът
се проведе по швейцарска система в 5
кръга за I-IV клас и 7 кръга за по-големите участници. Срещите преминаха оспорвано, но в приятелска атмосфера. До
последния кръг не беше ясно кои ще са
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I-IV клас
Момчета
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Име
Хюсеин Неджати
Юмит Юсеинов
Никола Александров
Никола Иванов
Павел Ивайлов
Никола Даринов

Училище
ОУ"Л. Каравелов"
ОУ "Св. Кл.Охридски"
ОУ "Л. Каравелов"
ОУ "Св. Кл.Охридски"
ОУ "Н. Й. Вапцаров"
ОУ "Л. Каравелов"

Т.
4
4
3.5
3.5
3
3

ОУ "Св.Кл.Охридски"

1.5

Момичета
1.

Ива Димитрова

ША Х
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Отборно класиране
1. ОУ "Н. Й. Вапцаров" - 20.5 т.
2. ОУ "Св. Кл. Охридски" - 15.5 т.
3. ОУ "Л. Каравелов" - 14.5 т.
4. ОУ "Св. св. Кирил и Методий",
с.Зараево - 13.0 т.

IХ-ХII клас
Момчета
1
2
3
4
5
6
7

Отборно класиране
1. ОУ "Любен Каравелов" - 13 т.
2. ОУ "Св. Кл. Охридски" - 12 т.

8

V-VIII клас
Момчета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Име
Явор Драгомиров
Давид Красенов
Стефан Димитров
Джемал Мустафов
Димитър Спасов
Божидар Михайлов
Ахмет Халилов
Мустафа Мусов
Димитър Вълкарев
Момчил Йорданов

Училище
ОУ "Н. Й. Вапцаров"
ОУ "Н. Й. Вапцаров"
ОУ "Л. Каравелов"
ОУ с. Зараево
ОУ "Н. Й. Вапцаров"
ОУ "Св. Кл. Охридски"
ОУ с. Зараево
ОУ с. Зараево
ОУ "Л. Каравелов"
ОУ "Н. Й. Вапцаров"

Т.
6
6
5
5
4.5
4
4
4
4
4

Училище
ОУ "Св. Кл. Охридски"
ОУ "Св. Кл. Охридски"
ОУ "Св. Кл. Охридски"
ОУ "Св. Кл .Охридски"
ОУ "Н. Й. Вапцаров"
ОУ "Св. Кл. Охридски"

Т.
4.5
4
3
3
3
2.5

Име
Бехнур Бекташев
Емилиян Красимиров
Светослав
Бориславов
Хаяти Мустафов
Мехрин Ахмедов
Сабри Скендеров
Георги Драгомиров
Салим Ибрямов

Училище
ПГСС "Н. Пушкаров"
Гимназия "Хр. Ботев"

T.
6
5.5

Гимназия "Хр .Ботев"

5

ПГСС "Н. Пушкаров"
ПГСС "Н. Пушкаров"
ПГСС "Н. Пушкаров"
Гимназия "Хр. Ботев"

5
4
4
4

ПГСС "Н. Пушкаров"

4

Момичета
1
2

Име
Училище
Сибел Бекташова ПГСС "Н.Пушкаров"
Светла Фиданова ПГСС "Н.Пушкаров"

T.
3
1

Отборно
р класиране
р
1. ПГСС "Н Пушкаров" - 19.5 т.
2' Гимназия "Хр. Ботев" - 17.5 т.
3. ПГТЛП - 6 т.

Момичета
1
2
3
4
5
6

Име
Крисия Георгиева
Михаела Руменова
Илияна Маркова
Яница Иванова
Айсен Сунаева
Ивана Иванова

ША Х

в училище
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Коледен турнир на ШК
„Спартак Плевен XXI”

Петьо Маринов

С атрактивен коледен турнир под наслов
„АБВ и приятели“ шах клуб „Спартак Плевен
XXI” закри състезателната 2014 година. Надпреварата се проведе на 20 декември в хотел
„Балкан“. В него взеха участие 21 състезатели. Те бяха разделени да играят в два турнира. В турнир „А“ се събра доста разнообразен
състав. В него се включиха 9 състезатели,
като четирима от тях са многократни медалисти от юношеските държавни първенства.
Трима бяха любители на играта от младежката организация на АБВ – Плевен, и двама от
детската школа на клуба – Никола Тодоров и
Кристиян Георгиев, които са едва на 8 години, но треньорът им Михаил Гигов реши да ги
пусне при големите. Турнирът бе в 6 кръга по
швейцарска система и бе спечелен от Влади-
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мир Върбанов с 5.5 точки, следван от Гергана
Димитрова с 5 точки и Момчил Банев, набрал
4.5 точки.
Както се и очакваше, основните емоции
бяха в турнир „Б“, където 12 малчугани на
възраст от 5 до 8 години се състезаваха в 7
кръга по швейцарска система. За всички от
тях това бе първи турнир в такава обстановка и това предопредели характера на състезанието – много емоции, непредсказуеми
резултати и смяна на класирането след всеки
кръг. В крайното класиране на първо място с
6 точки се класира Алекс Борисов. Със същия
брой точки втори остана Людмил Горанов, а
трети е Парис Пачев с 5 точки.
Турнирът определено ще остане в съзнанието на децата и техните родители не
само като първи турнир, но и с отличните
условия, които предостави АБВ – Плевен. За
всички състезатели бяха осигурени награди, а
купите и медалите бяха връчени от легендата на плевенския баскетбол и председател на
АБВ Цветан Антов.
Годината завърши успешно за „Спартак
Плевен XXI”. Клубът изпрати четири отбора на Държавните първенства, реализира два
проекта за работа с деца в детските градини,
а на Общото събрание на Българската федерация по шах, състояло се този месец, двама
членове на клуба бяха избрани в нейния Управителен съвет.

ША Х

в училище

"Млад гросмайстор" в Плевен
Христинка Илиева

В навечерието на Нова година, на 27 и
28-ми декември, в хотел "Балкан" се играха
партиите от втория турнир от шахматната верига "Млад гросмайстор" с участието на 36 деца от Плевен и региона. Освен
популяризиране на древната игра, веригата
за ученици до 16 години трябва да излъчи 16
финалисти от Плевенски регион, които ще
продължат да се състезават в националния
турнир "Надеждите на България" в Трявна
през май.
След изиграването на 6-те партии при
едночасова контрола за мислене, станаха
известни победителите в четирите възрастови групи - до 8, 10, 12 и 16 години. Заелите
първите четири места в своята възраст получиха шахматни книги и грамоти.
Класирането:
До 8 години: 1-во място - Данислав
Гърков с 5,5 т., 2-ро място - Алекс Борисов
с 5 т., 3-то място - Самоел Вътков с 4 т. и
4-то място - Валентин Филипов с 4 т.
До 10 години: 1-во място - Преслав
Велюв с 5 т., 2-ро място - Патрисие Найманова с 5 т., 3-то място Никола Тодоров с
4 т. и 4-то място Кристиан Георгиев с 3,5
т.
До 12 години: 1-во място - Захари
Иванов с 3,5 т., 2-ро място Лазар Насар с
1т. и 3-то място Карлос Насар с 0,5 т.
До 16 години: 1-во място - Давид
Цветанов с 6 т., 2-ро място - Никола Ненков с 4 т., 3-то място Стилиян Нановски с 4
ША Х
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т. и 4-то място Габриела Илиева с 4 т.
Третият турнир от веригата, който се
проведе на 10 и 11 януари събра в хотел "Балкан" 40 шахматисти от Плевен, Враца и Червен бряг. Трима от победителите от декемврийската надпревара повториха успеха си и
отново бяха на върха. Това са: Данислав Гърков,
в турнира до 8 години, който стана първи за
трети път с пълен актив, Преслав Велюв от
групата до 10 години и Захари Иванов при 12годишните. При най-големите - до 16 години,
Давид Цветанов отстъпи първото си място
на Момчил Банев след допуснати две загуби в
турнира. По регламент заелите първите четири места в групите бяха наградени с шахматни учебници и грамоти.
Наградените:
До 8 години: 1-во място - Данислав
Гърков с 6 т., 2-ро място Нора Рашева с
5 т., 3-то място Теодор Кръстев с 4 т. и
4-то място Алекс Борисов с 3,5 т.
До 10 години: 1-во място - Преслав
Велюв с 5т., 2-ро място Кристиан Милев с
4,5 т., 3-то място Иван Червенков с 4 т. и
4-то място Патрисие Найманова с 4 т.
До 12 години: 1-во място Захари
Иванов с 4 т., 2-ро място Лазар Насар с
3 т., 3-то място Стивън Василев с 2,5 т. и
4-то място Карлос Насар с 1 т.
До 16 години: 1-во място Момчил Банев с 5 т., 2-ро място Давид Цветанов с 4
т., 3-то място Владимир Върбанов с 4 т. и
4-то място Владислав Василев с 4 т.
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Купа „България мол”

венета Петкова

V детски турнир по ускорен шахмат за деца до 12 години

“България мол”, Шахматен клуб "Елит" и
БФ Шахмат организираха пети детски индивидуален турнир по ускорен шахмат до
12 г. за Купа „България мол”. Първенството
се проведе по швейцарска система в 7 кръга.
Контролата за игра беше 15 минути на състезател за завършване на партията плюс
10 секунди на ход, считано от първия ход.
Времето за игра се измерваше с електрон-

20

ни шахматни часовници DGT XL. Турнирът
се проведе в София в „България мол” (бул.
„България” 69) на 17 януари (събота) 2015 г.
Право на участие имаха състезатели, родени след 1.1.2003 г. и подали предварителна
заявка за участие.
Красотата, популярността на шахмата
като спорт, приятните условия за игра и
сериозният награден фонд за еднодневен
детски турнир събраха както опитни състезатели, така и деца, които правят първи стъпки в шаха. В турнира взеха участие
108 деца от цяла България. Първенството
протече в духа на феър плей. Интересен е
фактът, че най-малките участници в състезанието бяха четири деца, родени през
2010 година!
Турнирът се превърна в истински шахматен празник, изпълнен с много емоции и
борба до последните минути на срещите.
Битката за първото място бе крайно оспорвана, като амбиции и възможности за
първия приз от 100 лв. имаха поне 15-ина
млади шахматисти.
ША Х
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ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ
1.

Николай Чолаков (Aн Пасан)

6½

2.

Антон Петров (София)

6½

3.

Алекс Костев (Виктори, Благоевград)

6

4.

Гергана Пейчева (Локомотив, Сф)

5½

5.

Милко Бакалов (СЦШ)

5½

6.

Стефани Костева (Виктори, Благоев- 5½
град)

КЛАСИРАНЕ ПО КАТЕГОРИИ:
Момчета до 6 години
1.

Николай Христов (Елит, София)

1½

2.

Траян Чанов (Елит, София)

1½

3.

Иван Соколов (Елит, София)

1

Момичета до 6 години
1.

Рая-Мария Берова (Елит, София)

1

Момчета до 8 години
1.

Константин Георгиев (Перник)

5

2.

Боян Рангелов (Елит, София)

5

3..

Николай Цеков (ЦСКА)

4½

Момичета до 8 години
1.

Петя Караиванова (М. Ботвиник, Со- 5
фия)

2.

Мая Джохри (Елит, София)

4

3.

Ася Григорова (ЦСКА)

3

Момчета до 10 години
1.

Петър Генчев (Шах 21, София)

5

2.

Калоян Йорданов (Елит, София)

5

3.

Пламен Трендафилов (ЦСКА)

5

категории децата получиха медали за първите
три места в класирането и специални предметни награди – шахматни пособия и играчки.
Бяха раздадени специални и утешителни награди на всички деца по реда на класиране: ваучер
от BENETTON, шахматни картини, шахматни
книжки, календари/тефтерчета от “Хиполенд”,
ваучери от Playground, ваучери от Play park, 50
бр. от най-новия брой на детското шахматно
списание „Шах в училище”.
За всички деца имаше специален подарък –
бонбони, любезно осигурени от Haribo.
ШК „Елит” и „България мол” благодарят на
всички участници за спортсменската игра и ви
очакваме отново през март, когато ще се проведе следващият турнир от веригата! Поради
интереса към турнира организаторите решиха
да го разделят на два отделни турнира – за малките в един ден и за по-големите на следващия
ден. Подробности следете на www.chessclubelit.
com.

Момичета до 10 години
1.

Елена Величкова (Елит, София)

4

2.

Венета Гергова (Виктори, Блгр)

4

3.

Виктория Лившиц (Елит, София)

4

В генералното класиране бяха раздадени парични награди на стойност 310 лв., както и предметни изненади, купа за победителя и медали
и грамоти за призьорите. В отделните групи
ША Х
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Êонкурс

Резултати от конкурса за най-красиви
партии „Маргарита Тодорова”
Николай Тодоров
на на турнира „Малкият принц” във Враца и
завършила наравно. Габриела Антова получи
награда за чудесната си победа над Жаде Куилет (Канада) на световното първенство в
Дърбан (ЮАР). В тази партия след 13-ия ход
на дъската вече има четири дами, изключително рядко срещана ситуация.

Международният съдия Георги Тодоров
награждава Габриела Антова и нейния
треньор Стефан Стойнов
На специална церемония, състояла се в
шахматния клуб на „Левски” в София, бяха
наградени отличените в конкурса за най-красиви партии през 2014 година. Той се организира по идея на Георги Тодоров – дългогодишен председател на Съдийската колегия
при БФШ, и е на името на неговата покойна
съпруга Маргарита Тодорова – бивша състезателка (достигнала Топ-10 сред жените у
нас) и международен съдия на ФИДЕ. Конкурсът беше обявен на страницата на БФШ
и в списание „Шах в училище” и се проведе
в 3 възрастови групи – до 12, до 16 и до 20
години, съответно за юноши и девойки. В
състава на журито бяха Георги Тодоров, гм
Никола Пъдевски, изпълнителният директор на БФШ Николай Велчев и президентът
на ШК „Левски” Николай Тодоров.

В категорията до 12 години
На първо място бяха класирани Георги Игнатов (ШК, Враца) и Габриела
Антова (ШК „Шах 21”). Поощрителна
награда получи Светлен Иванов („Локомотив“, София). Георги Игнатов бе
отличен за партията си срещу световния
ученически шампион Цветан Стоянов, игра-
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Габриела Антова – Maili Jade QUELLET
(CAN)
Световно първенство G-12,
Дърбан, ЮАР, 2014 г.
1.d4 d5 2.c4 e6 3. ¤f3 c6 4.e3 ¤f6 5. ¤c3
¤bd7 6. ¥d3 dxc4 7. ¥xc4 b5 8. ¥e2 ¥b7
9.e4 b4 10.e5 bxc3 11.exf6 cxb2 12.fxg7
bxa1-£ 13.gxh8-£ £a5+ 14. ¤d2 ¬OO-O¬ 15.O-O £f5 16. £b3 ¤c5 17. £a3
¤a6 18. £hxf8 ¦xf8 19. £xf8+ ¢d7 20. ¤c4
£xd4 21. ¥e3 £df6 22. ¦d1+ ¢c7 23. £d6+
¢c8 24. ¥xa7 ¥a8 25. £d7# 1:0.

До 16 години
Първи награди получиха Стефан
Райков (ЦСКА) и Виктория Радева
(„Спартак“, Пловдив), а поощрителна – Доника Шивачева (ШК „Тунджа2009”, Ямбол). Стефан Райков получи приза за победа над Мартин Метев на „Славия
опен” в София, а световната вицешампионка за девойки Виктория Радева бе наградена за първата си победа над гросмайстор в
кариерата си – срещу Маргарита Войска на
финала на Държавното индивидуално първенство в Козлодуй.
Виктория Радева – Маргарита Войска
ДИП финал жени, Козлодуй 2014 г.
1.e4 ¤c6 2.¤f3 d6 3.d4 ¤f6 4.¤c3 ¥g4 5.
¥e2 e6 6.d5 exd5 7.exd5 ¥xf3 8. ¥xf3 ¤e5
9.0–0 ¥e7 10. ¥e3 0–0 11. ¥d4 ¦e8 12.¦e1
¥f8 13. ¥e2 a6 14.f4 ¤ed7 15. £d2 ¤b6 16.
¥f3 ¤c4 17. £f2 ¦xe1+ 18.¦xe1 b5 19.b3
ША Х

в училище

¤b6 20.a3 ¤bd7 21.g4 g6 22.g5 ¤e8 23.
¥g4 h5 24. ¥h3 ¦b8 25.¤e4 ¦b6 26.f5 gxf5
27. £xf5 ¤e5 28. ¥xb6 cxb6 29.¤f6+ ¤xf6
30.gxf6 ¤g6 31. ¢h1 £c7 32.¦g1 h4 33.
¥g4 ¢h7 34. ¥h5 1-0

В категория до 20 години
Първи награди бяха присъдени на
Любомир Данов (ШК „Ю. Бендерев“,
Перник) и Симонета Иванова (ШК
„Бургас-64“). Ето победата над Диян Димов, за която бе отличен перничанинът, с
негов коментар:
Любомир Данов (2226) – Диан Димов
(2262) [A21]
78-и шампионат на България, Пловдив
2014г.
1.c4 g6 2.g3 ¥g7 3. ¥g2 e5 4.¤c3 ¤h6 5.h4
d6 6.d3 c6 7.e4 [7. ¥g5!?] 7...0–0 8.h5 g5
9. ¥d2 [9.¤f3 f6 10. ¥e3 ¥e6 11.£e2 ¤d7
12.0–0–0 b5=] 9...f5 10.£c2 a5 11.¤ge2
¤a6 12.a3 ¤c5 13.f4 gxf4 14.gxf4 ¤g4 15.
¥f3 exf4 16. ¥xg4 fxg4 [16...fxe4 17.dxe4
¥xg4 18. ¥xf4 ¦xf4 19.¤xf4 £g5–+] 17.
¥xf4 ¤e6 18. ¥e3 ¦f3 19.£d2 ¥f6 20.¢d1
[20.0–0–0? ¦xe3 21. £xe3 ¥g5] 20...¤c5
21.¢c2 a4 22. ¥xc5 dxc5 23.¦af1 ¥g5 24.
£d1 ¦e3 25.¦hg1 £d6 26.£d2 h6 27.¤d1
[27.¤c1 £e5 28. £g2 ¥e6 29.¢b1 b5–+]
27...¦xe4 28. £xg5+ hxg5 29.dxe4 £e6
30.¤ec3 £xc4 31.¤e3 £d4 32.¤xg4 ¥xg4
[32...¥e6 33.¦g3 ¦d8–+] 33.¦xg4 ¢h8
34.¦xg5 ¦g8 [34...b5 35.¦g6 b4 36.¦ff6
¦a7 37.¦h6+ ¢g8 38.¦hg6+ ¦g7 39.axb4

cxb4 40.¤xa4–+] 35.¦xg8+ ¢xg8 36.¦d1
£g7 37.¤xa4 £g2+ 38.¢b3 c4+ 39.¢a2
£h3 40.¤c3 ¢f7 41.¦d6 ¢e7 42.¦h6 £c8
43.¦g6 ¢f7 44.e5 b5 45.e6+ ¢e7 46.h6
¢d6? [46...b4 47.axb4 £a8+ 48.¢b1 c5
49.bxc5 £h1+ 50.¢c2 £h2+=] 47.h7 £h8
48.¤e4+ ¢e7 49.¤f6 b4 50.axb4 [50.¤g8+
¢e8 51.axb4 c3 52.¤f6+ ¢e7 53.¦g8 £xf6
54.h8-£+-] 50...£a8+ 51.¢b1 £a4 52.¦g1
c3 53.¤g8+ ¢d6 54.h8 £c2+ 55.¢c1 £a1+
56.¢xc2 £xg1 57.£h7 £g2+ 58.¢c3 ¢xe6
59.£e7+ 1–0
С предметни награди бяха отличени
треньорите гм Маргарита Войска, Стефан
Стойнов и Георги Филев.

Георги Тодоров награждава
Любомир Данов

Решения на задачите от стр. 26
(1) Bartolich - Atkin
1. £f6+ ¢g8 2. £g7+ ¢xg7 3.h6+ 1/2
(2) Biglova - Strandstroem
1.h4 ¢h8 [1...¦b6 2. £g8+] 2. £g8+ ½
(3) Bilek - Feustel
1.¦h6+ ¢xh6 2.¤g8+ ¢h5 3.¤f6+ ¢h6
[3... ¢h4 4.¦g4#] 4.¤g8+ 1/2
(4) Bykov - Timofejev
1... ¥xe4+ 2. £xe4 £h2+ 3. ¢xh2 ¦a2+ 4.
ША Х
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£g2 ¦xg2+ 1/2
(5) Delling - Schulz
1... £h1+ 2. ¢xh1 g2+ 1/2
(6) Enigk - Effel
1.¦a8 ¦xa8 2. £a2+ ¦xa2 1/2
(7) Grabarczyk - Macievski
1...¦g1 2. ¥e4 ¦xh1 1/2
(8) Green - Aitken
1... £e1+ 2. ¢g2 £e2+ 3. ¢xg3 £e5+ 1/2
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Óроци за начинаещи
ПAT
венета Петкова

Патът – това не е мат, а по-скоро доста оригинален начин да бъде доведена партията до реми. Патът се определя от три условия:
1. Царят не трябва да се намира под шах.
2. Царят не може да се мести, въпреки че не му е обявен шах.
3. Невъзможно е да се направи друг ход с която и да е фигура.
В повечето случаи страната, която се намира в патово положение,
преди това е била в загубена позиция. За нея тази възможност
е щастливо спасение.

Диаграма 1
На диаграма 1 белите, които
имат дама и цар, се стремят да
матират черния цар. Но последният им ход ¢d3 спасява черния цар
от поражение. Черните, които са
на ход, не могат да направят нито
един ход, въпреки че не им е обявен
шах. Точно това е патът. В този
случай се приема, че партията завършва наравно.
Диаграма 2, Бели на ход
На диаграма 2 патът е последният шанс за спасение. В тази позиция
черните подготвят мат на белите, превръщайки пешката в дама
(или топ) на полето h1.
Белите имат само една възможност – да дадат с топа шах на черния цар от h5. Царят е длъжен да
вземе белия топ, тъй като няма
къде да се скрие от шаха.
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Диаграма 3
На диаграма 3 белите не могат
да направят никакъв ход. Всички
възможни спасителни полета (e1,
e2, f2, g1) се контролират от неприятелски фигури. Белият цар се
намира в патово положение.

Диаграма 4, Иванчук – Карпов, Бели на ход
Опитайте се да оцените позицията на диаграма 4. Черните
имаш шанс за победа, но Иванчук
намира етюдна идея за спасение!
1.f4! ¢c6
2.h4! ¥:h4
3.¦a7 ¥f6
4.¦a6+ ¢d5
5.¦:f6! gf – пат!

Диаграма 5
Погледнете диаграма 5. Черните красиво се спасяват от поражение:
1…¦a2+ 2.¢:а2 – пат!
Ако 2.¢b1 ¦b2! 3.¢c1 ¦c2!
4.¢d1 ¦d2! 5.¢e1 ¦e2!
6.¢f1 ¦f2 – вечен шах.

ША Х

в училище
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Çадачи за реми

(1) Bartolich - Atkin

iy
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(5) Delling - Schulz

iy

Белите на ход, правят реми

Черните на ход, правят реми

(2) Biglova - Strandstroem

(6) Enigk - Effel

Белите на ход, правят реми

Белите на ход, правят реми

(3) Bilek - Feustel

(7) Grabarczyk - Macievski

Белите на ход, правят реми

Черните на ход, правят реми

(4) Bykov - Timofejev

(8) Green - Aitken

Черните на ход, правят реми

Черните на ход, правят реми
ША Х

в училище

ÁÚËÃÀÐÑÊÎ ØÀÕÌÀÒÍÎ ËßÒÎ

Ê.Ê. ÇËÀÒÍÈ ÏßÑÚÖÈ
08-16.06.2015 Ã.
ÍÀÃÐÀÄÅÍ ÔÎÍÄ 25 000 åâðî
Îðãàíèçàòîð: Áúëãàðñêà ôåäåðàöèÿ ïî øàõìàò è ØÊ “Áàíêÿ”, ãð. Áàíêÿ
Ìÿñòî: Øàõìàòåí äîì, Çëàòíè ïÿñúöè è õîòåë “Àäìèðàë” 5*, Çë. Ïÿñúöè
Îïåí À - ñúñòåçàòåëè ñ ðåéòèíã 2250+, íàãðàäåí ôîíä 16 500 åâðî
Îïåí Á - ñúñòåçàòåëè ñ ðåéòèíã äî 2250, íàãðàäåí ôîíä 7 000 åâðî
Ñèñòåìà íà ïðîâåæäàíå - Øâåéöàðñêà ñèñòåìà â 9 êðúãà. Êîíòðîëà íà èãðà: 90 ìèí. ñ
äîáàâêà îò 30 ñåê. íà õîä. Òóðíèðèòå âàæàò çà ìåæäóíàðîäåí ðåéòèíã è íîðìè.
Áëèö òóðíèð - íàãðàäåí ôîíä 1 500 åâðî
Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ è ðåãèñòðàöèÿ
www.goldensands.bulchesssummer.eu, goldensands@bulchesssummer.eu

ÁÚËÃÀÐÑÊÎ ØÀÕÌÀÒÍÎ ËßÒÎ

Ê.Ê. ÀËÁÅÍÀ
17-25.06.2015 Ã.
ÍÀÃÐÀÄÅÍ ÔÎÍÄ 20 500 åâðî

Îðãàíèçàòîð: Áúëãàðñêà ôåäåðàöèÿ ïî øàõìàò è ê.ê. Àëáåíà
Ìÿñòî: ñïîðòíà çàëà Àëáåíà,ê.ê Àëáåíà
Îïåí À - ñúñòåçàòåëè ñ ðåéòèíã 2250+, íàãðàäåí ôîíä 13 000 åâðî
Îïåí Â - ñúñòåçàòåëè ñ ðåéòèíã äî 2250, íàãðàäåí ôîíä 5 000 åâðî
Ñèñòåìà íà ïðîâåæäàíå - Øâåéöàðñêà ñèñòåìà â 9 êðúãà. Êîíòðîëà íà èãðà: 90 ìèí. ñ
äîáàâêà îò 30 ñåê. íà õîä. Òóðíèðèòå âàæàò çà ìåæäóíàðîäåí ðåéòèíã è íîðìè.
Äåòñêè Îïåí Ñ (17-25.06.2015) - ñúñòåçàòåëè äî 16 ã. ñ ðåéòèíã äî 2200,
íàãðàäåí ôîíä 1 000 åâðî
Áëèö òóðíèð - íàãðàäåí ôîíä 1 500 åâðî
Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ è ðåãèñòðàöèÿ
www.albena.bulchesssummer.eu, albena@bulchesssummer.eu

