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Триумф на младостта! 

Äържавни първенства
Нургюл Салимова е шампион 
 на България за жени!

мм Ружка Генова

Успешен старт на 2017 година за 
Нургюл Салимова.  

Така може да се характеризират два-
та етапа от 66-ото държавно индиви-
дуално първенство за жени – полуфинал 
от 6 до 12 февруари 2017 г. в Пловдив 
и финал от 26 февруари до 6 март 2017 
г. в Плевен.

Първо се проведе полуфиналът. Тра-
диционно за последните години той се 
игра в залите „Москва” и „Париж” на хо-
тел „Гранд хотел Пловдив”, бивш „Но-
вотел”, от 6 до 12 февруари 2017 г.

Квотите за финала в Плевен бяха че-
тири. В шахматната надпревара участ-
ваха 17 състезателки – 15 от които 
под 18 години, включително три под 10 
години.

Нургюл Салимова - „Бургас 64”, и 
Виктория Радева, „Локомотив Пловдив 
2000”, Пловдив, заеха челото на тур-

нирната таблица с по 6,5 точки от 7 
възможни без сериозно затруднение.

На 3-то и 4-то място с право за 
участие на финала се класираха Доника 
Шивачева („Тунджа”, Ямбол) и Диляна 
Иванова („Пристис”, Русе), които за-
вършиха с по 4,5 точки.

Финалът на 66-ото държавно инди-
видуално първенство за жени по кла-
сически шахмат се проведе в отлична 
атмосфера и изключително комфортни 
условия с любезното съдействие и до-
макинство на хотел „Ростов”, Плевен 
– етаж 2, зала „Ротари” от 26 февруари 
до 6 март 2017 г.

Българският шахмат има нова ис-
тория - Нургюл Салимова спечели шам-
пионската титла при жените в класи-
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ческия шахмат само на 13 години и 9 
месеца.

Носителката на бронзовия медал 
Виктория Радева е на по-малко от 16 
години. Невероятните ни шахматни 
таланти допълниха колекциите си от 
титли и медали и доказаха, че вече са 
част от големия женски шахмат.

Сред младите ни шахматни талан-
ти грееше светлината на шахматното 
майсторство на уникалната и неповто-
рима Маргарита Войска. 11-кратната 
шампионка на България попълни безчет-
ната си колекция от награди с пореден 
сребърен медал от българския шампио-
нат.

Призовата тройка е: шампион – Нур-
гюл Салимова, сребро - за Маргарита 
Войска, бронз - за Виктория Радева.

Възпитаничката на школата на ШК 
„Бургас 64” Нургюл Салимова спечели 
еднолично шампионската титла със 7 
точки от 9 възможни. Тя завърши с 4 
ремита и 5 победи, без нито една за-
губа.

Наред с шампионската си титла, с 
отличния си резултат Нургюл Сали-
мова покри и изискванията за норма за 
международен майстор при жените.

Талант, условия, екип и много рабо-
та – това е печелившата формула на 
Живко Жеков – президента на ШК „Бур-
гас 64”. 

Нургюл Салимова демонстрира май-
сторство във всички етапи на шахмат-
ната игра - добра и задълбочена тео-
ретична подготовка, стратегическа 
зрялост, с добра тактическа обоснова-
ност, ендшпилни познания.

Нургюл Салимова стартира с реми с 
черните фигури в първи кръг с гм Мар-
гарита Войска и в трети кръг срещу гм 
Адриана Николова.

Във 2-ри и 4-ти кръг спечели двубои-
те си срещу „конкурентките” – Викто-
рия Радева и  Габриела Антова. С бели-

те фигури тя демонстрира пространни 
дебютни познания в двата основни пър-
ви шахматни хода – е4 и d4.

В партията си срещу Виктория Ра-
дева Нюргюл Салимова изигра „новинка” 
на 8-ми ход. Пловдивчанката допусна 
няколко неточности и шампионката 
спечели на 28-ми ход.

Безкомпромисна беше Нургюл Сали-
мова срещу Габриела Антова, демон-
стрирайки и добра домашна подготов-
ка. 
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В 5-тия кръг любителите на шах-
матната игра бяха зарадвани с позна-
нията в ендшпила на европейската до 
8 години и световната шампионка до 
12 години. В партията си срещу Гер-
гана Пейчева „розата” на българския 
шахмат демонстрира мат с офицер и 
кон.

Последваха в 6 и 7 кръг победи срещу 
Диляна Иванова (ШК „Пристис”, Русе) и 
Доника Шивачева (СКШ „Тунджа”, Ям-
бол). 

На финала партиите с мм Светла 
Йорданова (ШК „Етър”, Велико Търно-
во) и Симонета Иванова (СКШ „Спар-
так Плевен ХХI”) завършиха наравно.

Сребърен медал и второ място заво-
юва гм Маргарита Войска (СКШ „Локо-
мотив, Пловдив”) с 6,5 точки (5 реми-
та и 4 победи).

Три състезателки завършиха шах-
матната надпревара с по 6 точки. 

Допълнителният турнирен показа-
тел (резултатът на състезателите 
помежду им в еднаква точкова група) 
определи подреждането от 3-то до 
5-то място.

С победоносен финален спринт Вик-
тория Радева (ШК „Локомотив Плов-
див 2000”) спечели бронзовия медал с 6 
точки. Важна победа в предпоследния 
кръг постигна Радева срещу опитната 

и титулувана гм Адриана Николова. В 
последния кръг Радева завърши наравно 
с другата ни титулувана шахматна на-
дежда - Габриела Антова.  

Четвъртото място зае Габриела Ан-
това (ШК Шах ХХI”, София).

Пета остана гм Адриана Николова 
(ШК „Локомотив Пловдив 2000”).

Подреждането на останалите със-
тезателки е, както следва:

6-о място - Симонета Иванова (СКШ 
„Спартак Плевен ХХI”, Плевен) – 5 т.;

7-мо място - Гергана Пейчева 
(„ЦСКА”,София) – 4 т.;

8-мо място - Светла Йорданова (ШК 
„Етър”, Велико Търново) – 3,5 т.;

9-то място - Доника Шивачева ( 
СКШ „Тунджа”, Ямбол) – 1 т.;

10-то място - Диляна Иванова (ШК 
„Пристис”, Русе) – 0 т.

Адмирации получава световната 
бронзовата медалистка до 8 години от 
Порто-Карас, Гърция, Диляна Иванова. 
Геройство е самото класиране на 10-го-
дишната състезателка от Русе.

На 5 март 2017 година състезател-
ките бяха посетени от световния шам-
пион гросмайстор Веселин Топалов.

По-късно в актовата зала на общи-
на Пловдив гм Веселин Топалов прове-
де сеанс на 27 дъски с млади плевенски 
таланти като инициатива на новоучре-
дената фондация „Веселин Топалов” за 
подкрепа на детския шахмат, както и 
на радетелите и помощниците за раз-
витието му.

Участничките и победителите бяха 
уважени на закриването на шампионата 
от олимпийската и световна шампи-
онка г-жа Тереза Маринова; обществе-
ника, политика и бизнесмен г-н Васил 
Антонов; изпълнителния директор на 
Българската федерация по шахмат Ни-
колай Велчев; президента на шахматния 
клуб организатор Петьо Маринов; ре-
дица любители на шахмата.

Äържавни първенства
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Три победи на шампионката:

Gergana Peycheva (2133) - Nurgyul 
Salimova (2091) [D95]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 
5.e3 0–0 6.£b3 c6 7.¥d2 £b6 8.¥d3 ¥e6 
9.0–0 dxc4 10.¥xc4 £xb3 11.axb3 ¥f5 
[11...¥d5] 12.¦fe1 ¤e4 13.¤xe4 ¥xe4 
14.¥b4 ¥xf3 15.gxf3 ¦e8 16.¦ed1 ¤d7 
17.e4 e6 18.¥c3 a6 19.¢g2 ¦ad8 20.¦d2 
¤f6 21.¥a5 ¦d7 22.¦dd1 ¤h5 23.¥b6 
¥f6 24.¥f1 ¥h4 25.¦ac1 ¤f4+ 26.¢g1 
¥d8 27.¥c5 ¥c7 28.¦d2 ¦ed8 29.¦cd1 e5 
30.h4 h5 31.¢h1 b6 32.¥b4 exd4 33.¥xa6 
c5 34.¥b5 cxb4 35.¥xd7 ¦xd7 36.¦xd4 
¦xd4 37.¦xd4 ¤e6 38.¦xb4 f6 39.¢g2 
¢f7 40.¦c4 ¢e7 41.b4 ¢d7 42.b5 ¤f4+ 
43.¢g1 g5 44.hxg5 fxg5 45.¦c6 h4 46.e5 
h3 47.¢h2 ¥xe5 48.¦h6 ¥d4 49.¢g3 ¢e7 
50.b3 ¢f7 51.¦c6 ¢g7 52.¦d6 ¥c5 53.¦c6 
h2 54.¢xh2 ¥xf2 55.¦c2 ¥e3 56.¢g3 
¢f6 57.¢g4 ¤d5 58.¦c6+ ¢e5 59.¦c8 
¤f6+ 60.¢g3 ¢d4 61.¦c6 ¤d5 62.¢g4 
¥f4 63.¦c4+ ¢d3 64.¦c6 ¢e2 65.¦c2+ 
¥d2 66.¦c6 ¥e3 67.¦c2+ ¢d3 68.¦c6 
¤c3 69.¦d6+ ¢e2 Използван защитен 
ресурс - преминаване към ендшпил за мат 
с кон и офицер.  70.¦xb6 ¥xb6 71.¢xg5 
¢xf3 72.¢f5 ¤xb5 73.¢e5 ¤d4 74.b4 
¤c6+ 75.¢d5 ¤xb4+ 

76.¢c4 ¤c2 77.¢d5 ¥d4 78.¢e6 ¤e3 
79.¢d6 ¢e4 80.¢e6 ¥e5 81.¢d7 ¢d5 
82.¢e7 ¤f5+ 83.¢d7 ¥d6 84.¢c8 ¢c6 
85.¢d8 ¥c7+ 86.¢e8 ¢d6 87.¢f7 ¥d8 
88.¢g6 ¢e6 89.¢h5 ¤e3 90.¢g6 ¥f6 
91.¢h5 ¢f5 92.¢h6 ¤g4+ 93.¢h5 ¤e5 
94.¢h6 ¢g4 95.¢h7 ¢h5 96.¢g8 ¥e7 
97.¢g7 ¢g5 98.¢h7 ¥f8 99.¢g8 ¥h6 
100.¢h7 ¤d7 101.¢g8 ¢g6 102.¢h8 
¥g7+ 0–1

Nurgyul Salimova (2091) - Gabriela 
Antova (2072) [B22]
1.e4 c5 2.c3 ¤f6 3.e5 ¤d5 4.¤f3 
¤c6 5.d4 cxd4 6.cxd4 d6 7.¥c4 dxe5 
8.¥xd5 £xd5 9.¤c3 £d6 10.d5 ¤d4 
11.¤xd4 exd4 12.£xd4 e5 13.£e4 f5 
14. £e2 ¥e7 15.¤b5 £b4+ 16.¥d2 
£xb2 17.¤c7+± ¢f7 18.0–0 ¦b8 
19.d6 ¥xd6 20.£c4+ ¢g6 21.¤b5 a6 
22.¤xd6 £xd2 23.£f7+ ¢h6 24.£e7 
¢h5 25.¤f7 ¦g8 26.¦ad1 £f4 27.g3 
1–0

Nurgyul Salimova (2091) - Viktoria 
Radeva (2141) [D39]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3 dxc4 
5.e4 ¥b4 6.¥g5 c5 7.¥xc4 cxd4 8.a3
Новинка! 8...¥a5?! (8...dxc3 9.£xd8+ 
¢xd8 10.0–0–0+ ¢e7 11.axb4 h6 
12.¥xf6+ gxf6 13.bxc3 a5=) 9.¤xd4 0–0 
10.0–0 h6 11.¥h4 ¥xc3 12.bxc3 e5?! 
(12...g5!? 13.¥g3 ¤xe4 14.£d3 ¤xg3 
15.£xg3 Пешката в повече за черни-
те отчасти компенсира слабостите 
на царския фланг.) 13.¤b5 ¤bd7 14.£f3 
a6?! Последна неточност и позиция-
та на черните е трудна и при силната 
игра на Салимова неспасяема По-добре 
е 14...£e7.
15.¤d6± £c7 16.¦fd1 b5 17.¥a2 ¥b7 
18.£f5 ¦ab8 19.¦ac1 ¥a8 20.¥xf6 ¤xf6 
21.£xe5 £b6 22.£d4 £c6 23.f3 ¦bd8 
24.c4 ¤e8 25.c5 ¤c7 26.£e5 a5 27.¤f5 
¦xd1+ 28.¦xd1 1–0



8 ШАХ в училище

На 4 март 2017 г. световният шампион 
гросмайстор Веселин Топалов направи сеанс 
на 27 дъски с млади шахматни надежди от 
Плевен и региона като част от дейността 
на новосъздадената Фондация „Веселин Топа-
лов”, чиято идея е да подпомага млади българ-
ски таланти в шахмата и да им дава път за 
развитие. Сеансът се проведе в тържестве-
ната Актова зала на община Плевен под па-
тронажа на кмета на града Георг Спартански 

и члена на Борда на федерацията по шахмат 
Васил Антонов. Паметното събитие, на кое-
то присъстваха стотици любители на древ-
ната игра, гости, родители, журналисти и 
др., започна с изпълнение на националния химн. 
В продължение на два часа младите шахма-
тисти имаха неповторимия шанс да играят 
партия срещу най-великия български шахма-
тист за всички времена и да се учат от него. 
Бе разрязана огромна шахматна торта за 
децата, които си направиха безброй снимки 
с шампиона. Сеансът завърши при резултат 
25,5 на 1,5 за Топалов, като трима участници 
- Стилиян Нановски (14 г.), Влентин Митев 
(12 г.) и Кристиан Милев (10 г.), се поздравиха 
с почетни ремита. 

Сеанс на световния шампион 
 Веселин Топалов
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От 29 януари до 5 февруари 2017 годи-
на, в залите „Москва” и „Париж” на „Гранд 
хотел Пловдив” се проведе най-големият 
зимен български открит международен 
шахматен турнир – 15-ти „Мемориал Ге-
орги Трингов”, и 39-ти Открит шампио-
нат на България. 

През 2017 година той е Национална 
купа на България за мъже и жени. 

Провежда се за 15-ти път в памет на 
шахматното величие и човешкия чар пло-
вдивския гросмайстор Георги Трингов. 

Традиционно, състезанието се про-
вежда в първата седмица на февруари и 
стартира в последната неделя на януари 
в Пловдив.

Организатори на турнира са шахматен 
клуб „Локомотив”, Пловдив, Българската 
федерация по шахмат под патронажа на 
кмета и за наградите на община Пловдив 
със съдействието на „Гранд хотел Плов-
див”.

 Контролата за игра бе класическа - по 
90 минути на състезател за партията, с 
добавени по 30 секунди преди всеки ход, в 
9 кръга по Швейцарска система.

Състезанията имат валидност за 
международен и български рейтинг и за 
шахматни звания.

През 2017 година “Мемориал Георги 
Трингов” и 39-тият Открит шампионат 
на България се проведе по нова схема с из-
ключително голямо детско присъствие.

Състезателите бяха разделени на две 
групи:

Турнир „А” – за шахматисти с междуна-
роден рейтинг над 2000 към 01.01.2017 г.

Турнир „Б” - за шахматисти с между-
народен рейтинг до 2000 и неградирани.

В Турнир „А” състезателите бяха 81, 
20 от които под 20 години – 6 до 14 и 
16 години, 8 - до 18 години, и 5-има до 20 
години.

136 състезатели от 5 държави – Бъл-
гария, Германия, Гърция, Сърбия и Турция, 
бяха участниците в турнир „Б”, 81 от 
тях бяха под 18 години. За призовете се 
състезаваха 4-ирима до 18 години, 8 – до 
16 години, 10 – до 14 години, 20 – до 12 
години, 27 – до 10 години и 12 – до 8 го-
дини.

Най-малка беше родената през 2011 го-
дина Яна Матеева. 6-годишният рожденик 
Алекс Енев получи наградата за най-малък 

Мемориал Георги Трингов
мм Ружка Генова

Îткрити турнири
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Îткрити турнири

състезател от шахматния клуб – органи-
затор СКШ „Локомотив – Пловдив”.

Младите състезатели бяха свидетели 
на много оспорвани шахматни дуели, на 
едно отлично, емоционално закриване.

На официалното закриване присъст-
ваха президентът на Българската феде-
рация по шахмат г-н Силвио Данаилов, 
зам.-кметът на „Спорт, младежки дей-
ности и социална политика” в община 
Пловдив, секретарят при район „Центра-
лен” на община Пловдив Емил Саралий-
ски, изпълнителният директор на БФШ 
Николай Велчев, директорът на турнира 
Харалампи Ванев, ст. експ. ОКСМД при 
район „Централен” Димитринка Илиева, 
заслужили деятели на шахматната игра, 

общественици, любители, състезатели и 
техните придружители.

Преди главният съдия г-н Румен Ан-
гелов да оповести наградените, привет-
ствие към участниците отправиха гос-
подата Георги Титюков, Силвио Данаилов 
и Харалампи Ванев. 

В изказването си г-н Силвио Данаилов 
припомни, че от тази година работи фон-
дация „Веселин Топалов” с цел подпомага-
не на децата шахматисти в България и Ев-
ропа и обеща за съдействието за сеанс на 
гросмайстор Веселин Топалов през 2018 
година за 40-ото издание на турнира. 

Организаторите от СКШ „Локомо-
тив” – Пловдив, с президент Харалампи 
Ванев с помощта на община Пловдив и 
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със съдействието на Българската феде-
рация по шахмат бяха осигурили 67 награ-
ди за участниците в двата турнира - “Ме-
мориал Георги Трингов” и 39-ти Открит 
шампионат на България.

Предметни и красиви грамоти от ра-
йон „Централен” на община Пловдив по-
лучиха първите трима класирали се в гру-
пите на момчета и момичета до 8, до 10 
и до 12 години в „Б” турнира.

Участничките и техните майки полу-
чиха на закриването подаръчни компле-
кти от козметичната компания „Роза 
импекс”, Пловдив.

При малките момичета до 8 години 
второ място бе заето от Елена Радулска. 
10 години по-рано нейният баща гм Юли-
ян Радулски зае второ място в „Мемориал 
Георги Трингов”, преди коварната болест 
да ни лиши през 2013 година от неговия 
шахматен талант и човешко присъст-
вие.

В турнир „Б” за шахматисти с меж-
дународен рейтинг до 2000 и неградирани 
участваха 136 състезатели от 5 държа-
ви – България, Германия, Гърция, Сърбия и 
Турция.

 
От участниците, по-малки от 18 го-

дини, най-добре се представи Доника Ши-

вачева. С точков актив от 6,5 точки и 
7-мо място в генералното класиране е 
най-добре представила се жена.

Заелите, също с 6,5 точки, 8-мо място 
и 9-то място шахматисти Ивайло Кири-
лов и Стоян Орл. Стоянов са наградени 
съответно първи и втори до 14 години.

Специалните награди получиха, както 
следва:

За жени:

1. Патрицие Найманова 6 т., 24-то място;

2. Димитринка Братимирова 5,5 т., 33-то място.

Деца до 14 години:

1. Иван Караджов 6 т., 20-то място;

2. Симеон Тодев 5,5 т., 26-о място;

3. Антон Петров 5,5 т., 34-то място.

Момчета до 8 години:

1. Владимир Кононенко 4 т., 88-мо място;

2. Димитър Траков 4 т., 96-о място;

3. Димитър Хр. Димитров 3,5 т., 104-то място.

Момичета до 8 години: 

1. Галя Динкова 3 т., 118-то място;

2. Елена Радулска 2,5 т., 124-то място;

3. Яна Матеева 0 т., 136-о място.

Момчета до 10 години:

1. Симеон Тодев 5,5 т., 26-о място;

2. Светлен Иванов 5 т., 45-то място;

3. Васил Кондов 5 т., 58-мо място.

Момичета до 10 години:

1. Петя Караиванова 5,5 т.,  42-ро място;

2. Габриела Зънгарова 3,5т., 107-мо място;

3. Елица Стефанова 3,5т., 110-то място.

Момчета до 12 години:

1. Астериос Папагианнис 5,5 т., 36-о място;

2. Атанас Кулев 4,4 т., 64-то място;

3. Явор Николов 4,4 т., 66-о място.

Момичета до 12 години:

1. Патрицие Найманова 6 т., 24-то място;

2. Надя Тончева 5 т., 53-то място;

3. Евангелиа Апостолакаки 4 т., 82-ро място.
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Îткрити турнири

От 20 до 22 януари 2017 година в хотел 
„Сити” в Стара Загора се проведе Третият 
международен детски турнир по класически 
шахмат „Купа Траяна”.

Турнирът даваше право на участие само за 
шахматисти, родени след 31.12.2002 година и с 
международен шахматен рейтинг по-малък от 
2199 към 1 януари 2017 година.

„Купа Траяна” традиционно беше разделен 
на две:

 Група „А” – с подгрупи до 10 години, до 12 
години и до 14 години;

 Група „Б” – до 8 години.
Турнирът беше и Национална индивидуална 

купа за момчета и момичета до 8, 10, 12 и 14 
години.

Тазгодишното издание премина с голям ин-
терес и много емоции.

Организаторите на шахматната проява 
бяха ШК „Траяна 2011” – Стара Загора, със съ-
действието на Българската федерация по шах-
мат. Te бяха осигурили отлични условия за игра 
и настаняване на участниците и техните при-
дружители в хотел „Сити” – Стара Загора.

Призьорите получиха атрактивни предмет-
ни и парични награди.

Победителите Стоян Орлинов Стоянов и 
Владимир Кононенко си тръгнаха с купа „Траяна” 
и таблет, а подгласникът в група „А” - Димо 
Терзиев – освен паричната награда получи и 
смартфон. Смартфони получиха и победители-
те в групите на момчетата до 12 и 14 години.

Част от наградите бяха ваучери от извест-
на верига за детски обувки. Допълнителен приз 
имаше и за най-добър представител от клуба 
домакин, състезатели от чужбина и за децата 
до 6 г. 

Призьорите при момичетата и момчетата 
от всяка възраст получиха медали. Всички учас-
тници бяха зарадвани с грамоти и лакомства.

Шахматната надпревара се проведе в 7 кръ-
га по Швейцарска система, с контрола на игра 
по 60 минути на състезател с добавени по 30 
секунди на ход, считано от първия. Арбитри на 
шахматната проява бяха международните съ-
дии на ФИДЕ Димитър Илчев и Светла Йорда-
нова. Директор на турнира бе Боян Тонков.
Група „А”

В група „А” участниците бяха 90. Състеза-
телите тук освен за крайното класиране, се 
бориха и за призовете в подгрупи до 10 години, 
до 12 години и до 14 години. 

В крайното класиране челото на основната 
турнирна таблица беше окупирано от шахма-
тистите до 14 години.

Трима 14-годишни шахматисти оглави-
ха крайната турнирна таблица с по 6 точки. 
Състезателят на „Асеновец 2006”, Асе-
новград, Стоян Орл. Стоянов спечели 
купа „Траяна” с 6 точки и най-добър вто-
ри допълнителен шахматен показател. 
След победителя следват съответно на вто-
ро и трето място Димо Терзиев („Асеневци”, 
Велико Търново) и Ивайло Кирилов („Пловдив”, 
Пловдив). Те съответно взеха първа и втора 

Трети турнир „Купа Траяна”
мм Ружка Генова

Стоян Орлинов Стоянов и Владимир Кононенко са 
носителите на голямата и малката „Купа Траяна 2017”!
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награда в категорията на момчета до 14 годи-
ни. 

Трети до 14 години с 5,5 т. и четвърто мяс-
то е Андрей Веляновски от Македония.

Голяма бе групата  състезатели, които при-
ключиха участието си с по 5 точки – от 6-о до 
15-то място. 

Победители в останалите категории ста-
наха:

 До 12 години:
1. Ефим Кан („Бургас 64”, Бургас) с 5 точки и 

7-мо място.
2. Георги Колев („ЧесБомб”, Пловдив) с 5 

точки и 9-то място.
3. Владимир Тодоров („Елит”, София), с 5 

точки и 13-то място.
 До 10 години:

1. Лъчезар Ралчев („Елит”, София) с 5 точки 
и 8-мо място.

2. Симеон Тодев („Пловдив”, Пловдив) с 5 
точки и 11-то място.

3. Никола Канов („Елит”, София) с 5 точки 
и 12-то място.

При момичетата най-многобройно бе учас-
тието на момичета до 10 години. 13 бяха кон-
курентките за медалите в тази възрастова 
група.

С по 5 точки завършиха победителките до 
14 и до 12 години.

Момичета до 14 години:
1. Деница Петкова („Бургас 64”, Бургас) –с 5 

точки и 10-то място.
2. Ралица Илиева („Асеневци”, Велико Тър-

ново) – 4,5 т. и 19-то място.
3. аля Читакова („Пловдив”, Пловдив) – 4 т. 

и 28-мо място.
Момичета до 12 години:
1. Иванина Андонова („Бургас 64”, Бургас) с 

5 точки и 14-ото място.
2. Радост Радкова („Асеневци”, Велико Тър-

ново) – 4 т., 37-мо място.
3. Любомира Ленкова („Плевен ХХI”, Пле-

вен) с 3,5 т. и 13-то място.
Момичета до 10 години:
1. Диляна Иванова („Пристис”, Русе) с 4,5 

точки и 20-то място.
2. Ангелика Николова („Пристис”, Русе) – с 

4 точки и 31-во място.
3. Мила Баклова („Шах ХХI”, София) – с 4 

точки и 38-мо място.
Група „Б”

В група „Б” - за деца до 8 години, участваха 
31 малки  любители на шахматната игра, 4 от 
които бяха до 6 години.

Със 7 точки от 7 възможни купата 
„Траяна 2017” - „Б” убедително извоюва 
Владимир Кононенко („Локомотив”, Со-
фия).

Втори в генералното класиране, но със зла-
тен медал до 8 години с 5,5 т. е Мартин Дими-
тров („Веселин Топалов 2006”, Варна). Сребър-
ният медал е за Христо Стоянов („Бургас 64”, 
Бургас) с 5 точки и 3-то място, а бронзовият 
– за Димитър Хр. Димитров („Пловдив”, Плов-
див) с 5 точки и 4-то място.

Най-добре представилото се 6-годишно 
момче е Данаил Попзафиров („Елит”, София), 
заел 9-то място с 4 точки.

Ива Фезова („Асеновец 2006”, Асеновград) 
е първа при момичетата до 8 години с 4 точки 
и 11-то място.

6-годишната Ралица Аршинкова от София 
с 3,5 т. освен първото място при най-малките 
момичета зае и 17-то място в генералното 
класиране.

Най-добре представилите се състезатели 
на шахматния клуб организатор „Траяна 2011”, 
Стара Загора, са:

в група „А” – Кристиян Христакиев – с 4,5 
т. и 24-то място; в група „Б” – Радмил Георгиев 
- с 4 т. и 10-то място.
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Îт живота на клубовете

Деветгодишният състезател на ШК 
"Елит" София Никола Кънов спечели тре-
тото издание на ежемесечната плевенска 
верига за деца до 10 години "Млади надеж-
ди", който се проведе на 28 януари 2017 г. 
в СКШ "Плевен XXI". Никола спечели, като 
завърши с резултат 5,5 точки от 6 въз-
можни в конкуренцията на 12 състезатели 
на плевенския клуб. Състезателят на ШК 
"Елит" показа много стабилна игра, като 
единственото реми на победителя направи 
Теодор Цветанов. 

Второто място зае Нора Рашева с ак-
тив от 5 точки. За третата награда се 
пребори Дария Георгиева, която завърши с 
4,5 точки и изпревари по допълнителни по-
казатели Кристиян Илиев. 

Най-добре от 8-годишните се предста-
ви Виктор Иванов, който печели малката 
преходна купа на турнира за трети път. 

Четвъртият турнир от веригата се 
проведе на 17 и 18 февруари 2017 г. и в нея 
се включиха отново 12 деца на възраст до 
10 години. 

Деветгодишният състезател на ШК 

"Елит" Никола Кънов отново защити пре-
ходната купа на турнира, като стана побе-
дител в четвъртото му издание с макси-
мален резултат - 6 точки от 6 възможни. 
Негови достойни съперници бяха Алексан-
дър Георгиев и Нора Рашева от СКШ "Пле-
вен XXI", които завършиха съответно с 4,5 
т. и с 4 т. и се наредиха на второ и трето 
място. Особено драматично протече пар-
тията на Никола с Нора Рашева, в която 
предимство имаше плевенчанката, но вре-
мето й за реализация не стигна. Така от че-
тирите проведени турнира с три победни 
е Никола и с една - Нора. 

До края на веригата остават още два 
турнира, които ще се проведат през април 
и май. 

Наградата при 8-годишните отново спе-
чели Виктор Иванов с актив от 2,5 точки. 

В турнира участва и десетгодишна-
та шахматистка от Страсбург, Франция, 
Александра Малиновски, която беше на ед-
носедмична подготовка в плевенския клуб. 
Тя завърши с 2 точки и се класира на 9-то 
място.

Турнир „Млади надежди” в Плевен

Никола Кънов спечели третото и четвъртото издание на турнира
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На 19 февруари 2017 г. в хотел „Лайпциг” в 
Пловдив се проведе 37-мият шахматен тур-
нир за деца „Еверест 2017”.

Шахматното събитие традиционно бе 
под патронажа на община Пловдив, магазин 
„Еверест”, Национално движение „Спорт за 
всички” – „Мама, татко и аз – баба, дядо и вну-
че”, хотел „Лайпциг” и СКШ „Пловдив 64”. 

Право за участие имаха всички ученици до 
III клас, които нямат коефициент Ело.

Медали и предметни награди получиха 
участниците в 8 категории, съответно за 
момичета и момчета – предучилищна въз-
раст, I клас, II и III клас.

В детския шахматен празник взеха учас-
тие максимално възможната бройка – 76 
деца, от които 18 момчета и 8 момичета от 
I клас, 16 момчета и 4 момичета от II клас, 8 
момчета и 9 момичета от III клас и 10 мал-
чугани и 3 момичета от детската градина. 
Те се състезаваха в един турнир, в 7 кръга по 
Швейцарска система, с контрола на игра по 10 

минути на състезател. 
Петима шахматисти окупираха челото 

на турнирната таблица – всичките от II клас, 
4 момчета и едно момиче.

Победител по допълнителни показатели 
стана Павел Кацаров.

Втори е Стоян Аладжов, а трети – Рад-
мил Георгиев.

Първа при момичетата до II клас и чет-
върта в генералното класиране е Борислава 
Атанасова.

Втора в тази категория е Никол Калчева 
с 5,5 т. (6-о място), а трета – Лиляна Ботева 
(3 т. – 52-ро място).

При момчетата в I клас първи е Симеон 
Добрев с 5 т. и 7-мо място. Втори е Дими-
тър Траков, също с 5 т. и 8-мо място.

Бронзовият медал стана притежание на 
Огнян Чемеляров - със същия точков актив и 
13-то място в генералното класиране. 

Три момичетата от първи клас завършиха 
с по 5 точки. Златният медал стана прите-
жание на Елена Радулска (10-то място). Втора 
завърши Галя Динкова (14-то място), а трета 
– Цветелина Петкова (16-о място).

При третокласниците победител с 4,5 т. 
и 17-то място е Йоан Александров.

Второ-пето място в тази категория раз-
делиха децата с по 4 точки. 

По допълнителен показател втори е Алек-
сандър Бакърджиев (21-во място), а трети – 
Николай Николаев (22-ро място).

При момичетата от III клас подреждане-
то е както следва: 

1. Виктория Атанасова – 5 т. и 12-то 
място; 

2. Михаела Арбалиева – 4,5 т. и 19-то мяс-
то; 

3. Ивайла Найденова – 4 т. и 24-то мяс-
то.

При най-малките от детската градина 

37-ми турнир за деца „Еверест” 
мм Ружка Генова
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подреждането е:
Момчета:
1. Егор Кононенко – 5 т., 11-то мяс-

то; 
2. Алекс Енев – 5 т., 15-то място;
3. Георги Георгиев – 4 т., 21-во място.
Трите момичета в тази категория се 

подредиха по следния начин:
1. Фабиана Костадинова – 5 т., 9-то 

място;

2. Стелла Радева – 3 т., 54-то място;
3. Дария Марчева – 1 т., 75-то място.
Турнирът премина в дружеска и емоци-

онална обстановка.
Съдии бяха международните съдии на 

ФИДЕ Димитър Илчев и Илияна Поленда-
кова.

Наградите на призьорите бяха връчени 
лично от генералния спонсор на турнира 
Иван Русинов.

Решения на задачите от стр. 23
(1) Muhin - Mauariche
1.¢e7 [1.¦c1 ¥e4] 1...b2 2.¦c8+ ¢h7 
3.¢f7 b1£ 4.¦g8 h5 5.¦xg7+ ¢h6 
6.¦g6+ ¢h7 7.¦g7+ ¢h8 8.¦g8+ ¢h7 
9.¦g7+ 1/2
(2) Babushkin - Postnikov
1.e7 h2 2.e8¤ [2.e8£ h1£ 3.£d7 £a8+] 
2...h1£ 3.¤c7+ ¢a7 4.¤xb5+ ¢a8 
5.¤c7+ ¢a7 6.¤b5+ ¢a6 7.¤c7+ 1/2
(3) Bartolich
1.¢h2 a4 2.¢g3 a3 3.¢h4 a2 4.g3 a1£ 
1/2
(4) V. & M. Platov

1.¦xc5 cxb1£ 2.¦a5+ ¢b7 3.¦b5+ £xb5 
1/2
(5) Cook
1.¦b7+ ¢c8 2.¦b5 c1£ 3.¦c5+ £xc5 
1/2
(6) Nadareishvili
1.f7 b1£ 2.f8£ £f1+ 3.¢e5 £e1+ 
[3...£xf8] 4.¢d6 £b4+ 5.¢e5 £xf8 1/2
(7) Bron
1.¢d6 [1.f8£ ¤e6+] 1...e1£ 2.f8£ £b4+ 
3.¢e5 £xf8 1/2
(8) McNab - Grospeter
1...£xe2+ 2.¥xe2 [2.¢h3 £h2#]  1/2
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На 12 март 2017 година в хотел „Лайп-
циг” в Пловдив се проведе 38-ото издание 
на детския турнир „Лайпциг” 2017 г.

В състезанието имаха право на участие 
само деца до III клас.

Поради изключително големия интерес 
бяха допуснати повече от предварително 
обявения брой участници. Шахматните си 
умения с много емоции демонстрираха 80 
деца, които се бориха в 4 отделни класа-
ции: за детска градина, I клас, II клас и за 
III клас.

Малчуганите играха в 7 кръга по Швей-
царска система, с контрола – по 10 минути 
на състезател за цялата партия.

Победител в генералното класиране със 
7 точки от 7 възможни е второкласникът 
Симеон Тодев (ОУ „Кочо Честименски” – 
Пловдив).

Второ – четвърто място разделиха 
състезателите, завършили с по 6 точки ак-
тив.

Втора и победителка при момичетата 
от II клас е Боряна Аршинкова (София).

Трети в генералното класиране и вто-
ри във II клас е Крум-Петър Кисьов (Стара 
Загора).

Четвъртото място и първо при мом-
четата от детската градина завоюва Ди-
митър Димитров (ОУ „Димитър Талев” – 
Пловдив).

Пето място в генералното класиране и 
трето за II клас зае с 5,5 точки Винсент Аз-
манов (София).

Следват 11 деца с актив от по 5 точ-
ки, които заеха съответно от 6-о до 16-о 
място.

Първи и втори при учениците от III клас 
са съответно Александър Каров и Драгомир 
Вълчев (НУ „П. Р. Славейков” – Пловдив), за-
ели съответно 6-о и 7-мо място в главната 
турнирна таблица.

Трети в тази група е Преслав Минев (СУ 

„Св. П. Евтимий” – Пловдив) – 11-то мяс-
то.

Първа и втора при момичетата от III 
клас са съответно Ирина Петкова с 5 т. 
– 9-то място (НУ „П. Р. Славейков” – Плов-
див) и Ивелина Данчева – 13-то място (Ди-
митровград).

Златния и сребърния медал при момче-
тата от I клас заеха съответно Констан-
тинос Гогас (София) и Николай Петков (СУ 
„Св. П. Хилендарски” – Пловдив) – 12-то и 
14-то място.

Андрей Иванов (Брани поле) от тази 
точкова група е втори при малчуганите от 
детската градина.

Златния медал при момичетата от I клас 
завоюва Елена Радулска (ОУ „Драган Манчов 
– Пловдив). 

Първо и второ място при момичетата 
от детската градина с по 4 точки заеха Ра-
лица Аршинкова (София) и Стелла Радева 
(ОДЗ „Космонавт” – Пловдив).

Турнирът се организира от община Плов-
див, Движение „Спорт за всички” - „Мама, 
татко и аз – баба, дядо и внуче”, хотел 
„Лайпциг” и СКШ ,,Локомотив” - Пловдив.

Класиране:
Победител: Симеон Тодев  (ОУ „Кочо 

Честименски” – Пловдив)
III клас:

Момчета:
1. Александър Каров ...............................5 т.
2. Драгомир Вълчев .................................5 т.
3. Преслав Минев .....................................5 т.
Момичета:
1. Ирина Петкова ...................................5 т.
2. Ивелина Данчева .................................5 т.
3. Виктория Атанасова ........................4 т.

II клас:
Момчета:
1. Симеон Тодев ......................................7 т.
2. Крум-Петър Кисьов ..........................6 т.
3. Винсент Азманов ........................... 5,5 т.

38-ми детски турнир „Лайпциг”
мм Ружка Генова
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Îт живота на клубовете

На 25 март 2017 г. в Бизнес център “Евро-
холд” в София се

проведе I турнир по ускорен шахмат за 
деца купа „EвроСофия”.

Организатори на проявата бяха ШК „Шах 
XXI” - София, ШК „НСА”,  София, и Българска-
та федерация по шахмат.

Целта на турнира беше популяризиране на 
шахматната игра сред подрастващите. Със 
събраните средства ще бъдат подкрепени 
участията на талантливи деца, класирали се 
за престижни международни шахматни фо-
руми.

Състезанието се проведе в две групи:
• Турнир „А” - за деца до 14 години.
• Турнир „Б” – за деца до 10 години.
Антон С. Петров и Константин Георгиев 

са първите носители на купа „EвроСофия”.

В турнир „А” до 14 години 
участваха 79 деца. 

Антон Петров („Асеновец 2006” , Асе-
новград) завоюва трофея с пълен точков ак-
тив – 7 точки от 7 възможни.

Втори с 5,5 точки е Тодор Демиров 
(„ЧесБомб”, Пловдив).

С по 4,5 точки на трето и четвърто 
място са Койчо Коев („ЧесБомб”, Пловдив) и 
Мартин Малинов („Пловдив”, Пловдив).

При момичетата най-добре представили 
се с по 4 точки и съответно на 5-то и 7-мо 

място са Ма Ичен („Шах ХХI”, София) и Пея 
Карова („Пловдив”, Пловдив).

В турнир „Б” до 10 години се 
явиха 79 участници.

Победителят Константин Георгиев 
(„Юрий Бендерев 1912”, Перник) спечели ку-
пата с 6,5 точки.

Второ – четвърто място разделиха шах-
матистите, завършили с по 4 точки: Светлен 
Иванов („Локомотив”, София), Христо Мла-
денов („Локомотив”, София) и Даниел Мар-
ков („Шах ХХI”, София).

При момичетата най-добре се представи-
ха с по 5 точки заелите 11-то, 13-то и 15-то 
място Даниела Тодорова (Столичен център 
по шахмат), Мила Бъклова („Шах ХХI”, София) 
и Габриела Зънгарова („Пловдив”, Пловдив).

Първи турнир за купа „EвроСофия”

Момичета:
1. Боряна Аршинкова .............................6 т.
2. Борислава Атанасова ........................4 т.
3. Даниела Тодорова ........................... 3,5 т.

I клас:
Момчета:
1. Константинос Гогас .........................5 т.
2. Николай Петков .................................5 т.
3. Димитър Траков .................................4 т.
Mомичета:
1. Елена Радулска .................................. 4,5 т.

2. Цветелина Петкова..........................4 т. 
3. Ива Фезова...........................................4 т.

Детска градина:
Момчета:
1. Димитър Димитров..........................6 т.
2. Андрей Иванов ....................................5 т.
3. Пламен Балуков ............................... 4,5 т.
Момичета:
1. Ралица Аршинкова ..............................4 т.
2. Стелла Радева .....................................4 т.
3. Дария Марчева .....................................3 т.
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От 31 март до 2 април 2017 г. във Ве-
лико Търново се проведе първият дет-
ски турнир „Търновско царство”. Със-
тезателите играха в хотелски комплекс 
„Момина крепост”, разположен в непо-
средствена близост до Велико Търново, 
в местността Ксилифор, на 2 км от из-
торическото селище Арбанаси. Участие 
взеха 96 деца от 16 шахматни клуба от 
цялата страна. 

Шахматното състезание се организира 
от младия шахматен клуб „Асеневци”, Ве-
лико Търново, и под патронажа на общи-
на Велико Търново. Директор на турнира 
беше Деян Нинов, а шахматни съдии – Ми-
рослав Митев и Цвета Галунова. Малките 
шахматисти бяха разделени в две турнир-
ни групи: 
• Турнир „А” – за деца до 12 и 14 години.

• Турнир „Б” – за деца до 10 и 8 годи-
ни.

Състезателната програма включваше 
по две шахматни мероприятия – турнир 
по ускорен шахмат и турнир по блиц.

Турнирът по ускорен шахмат се игра 
в 9 кръга по Швейцарска система, с кон-
трола на игра по 15 минути на състезател 
с добавени по 5 секунди на всеки изигран 
ход, считано от първия.

Блиц турнирът се проведе на 1 април, 
в 7 кръга, по Швейцарска система за „А” 
група и в 9 кръга за „Б” група, с контрола 
на игра по 3 минути на състезател с доба-
вени по 2 секунди на всеки изигран ход.

Победител в турнир „А” е Николай Чо-
лаков, състезател от клуба организатор 
ШК „Асеневци”, Велико Търново.

Симеон Тодев от ШК „Пловдив”, Плов-

Детски турнир „Търновско царство”
мм Ружка Генова

Николай Чолаков и Симеон Тодев са победителите
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див, е победител в турнир „Б”.

Турнир „А” - участваха 30 шахмати-
сти.

Николай Чолаков спечели първия тур-
нир „Търновско царство” - „А” с пълен то-
чков актив – 9 точки от 9 възможни. Ни-
колай Чолаков е първи и при момчетата 
до 14 години.

На второ място в генералното кла-
сиране и първа при момичетата до 14 
години със 7 точки е Галя Читакова (ШК 
„Пловдив”, Пловдив).

Първата десетка в основната турнир-
на таблица се зае от 14-годишни деца, с 
изключение на първата при 12-годишни-
те момичета - Любомира Ленкова (СКШ 
„Плевен ХХI”, Плевен), която е на 7-мо 
място с 5,5 т.

Класирането на призьорите в 
турнир „А” е следното:

Генерално класиране:
1. Николай Чолаков („Асеневци”, Вели-

ко Търново) – 9 т.
2. Галя Читакова – (ШК „Пловдив” ,  

Пловдив) - 7 т.
3. Мартин Малинов (ШК „Пловдив” , 

Пловдив) – 6,5 т.

Момчета до 14 години:
1. Николай Чолаков – („Асеневци” , Ве-

лико Търново ) – 9 т. - 1-во място
2. Мартин Малинов – (ШК „Пловдив” , 

Пловдив) – 6,5 т. - 3-то място
3. Даниел Стоянов („Веселин Топалов 

2006” , Варна) - 6 т. - 5-то място
4. Михаил Илиев (Силистра) - 6 т. - 6-о 

място

Момичета до 14 години:
1. Галя Читакова (ШК „Пловдив”, Плов-

див) – 7 т. – 2-ро място
2. Ралица Илиева („Асеневци”, Велико 

Търново ) – 6,5 т. - 4-то място
3. Пея Карова (ШК „Пловдив”, Плов-

див) – 5 т. - 9-то място
Следват с по 5 т. на 4-то и 5-то мяс-

то – Детелина Христова и Ева Русева.

Момчета до 12 години:
1. Антоан Иванов („Тунджа”, Ямбол) – 

5 т. - 12-то място
2. Димитър Марков („Асеневци”, Вели-

ко Търново ) – 5 т. - 13-то място
3. Божидар Евстратиев („Хармония”, 

Шабла) - 4,5т. - 16-о място

Момичета до 12 години:
1. Любомира Ленкова (СКШ „Плевен 
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ХХI”, Плевен) – 5,5т. - 7-мо място
2. Ева Русева (СКШ „Плевен ХХI”, Пле-

вен) – 5 т. - 11-то място
3. Кристина Апулчева (СКШ „Плевен 

ХХI”, Плевен) – 4,5т. - 14-то място

Турнир „Б” - участваха 65 шахма-
тисти.

Симеон Тодев убедително завоюва по-
бедата в „Търновско царство” – „Б” с ре-
зултат 8,5 точки от 9 възможни.

Генерално класиране:
1. Симеон Тодев (ШК „Пловдив”, Плов-

див) – 8,5 т.
2. Мартин Димитров („Веселин Топа-

лов 2006”, Варна) – 7,5 т.
3. Божидар Тилев („Марица-Изток”, 

Раднево) – 7 т.

Момчета до 10 години:
1. Симеон Тодев (ШК „Пловдив”, Плов-

див) – 8,5 т. - 1-во място
2. Божидар Тилев („Марица-Изток”, 

Раднево) – 7 т.- 3-то място
3. Кристиян Алексиев („Варна”, Варна) - 

6,5 т. - 5-то място

Момичета до 10 години:
1. Нора Рашева (СКШ „Плевен ХХI”, 

Плевен) – 7 т. - 4-то място
2. Габриела Зънгарова (ШК „Пловдив”, 

Пловдив) – 6 т. - 11-то място
3. Жасмина Кондова ( ШК „Бургас 64”, 

Бургас) - 6т. - 13-то място

Момчета до 8 години:
1. Мартин Димитров („Веселин Топа-

лов 2006”, Варна) – 7,5 т. - 2-ро място
2. Иван Иванов ( ШК „Бургас 64”, Бур-

гас) – 6,5 т. – 6-о място
3. Владимир Кононенко (СКШ „Локомо-

тив”, София) – 6 т. - 9-о място

Момичета до 8 години:
1. Яна Матеева (ЧесБомб”, Пловдив) - 

3т. - 58-мо място
2. Александра Гуджева („Асеневци”, Ве-

лико Търново) – 2 т. - 65-то място

Блиц турнири:
В провелите се в следобедните часо-
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ве на 1 април 2017 година състезания 
по най-бързата контрола в шахмата – 
„Блиц” победителите в „А” и „Б” турни-
ра са състезателите на ШК „Пловдив”, 
съответно Мартин Малинов с 6,5 т. от 
7 възможни и Симеон Тодев със 7,5 т. 
от 9 възможни.

На второ място и първа при момиче-
тата до 14 години с 5,5 т. е Ралица Или-
ева („Асеневци”, Велико Търново ).

На трето и четвърто място в ге-
нералното класиране и 2-ри и 3-ти при 
момчетата до 14 години са Николай Чо-
лаков с 5,5 т. („Асеневци”, Велико Тър-
ново) и Даниел Стоянов („Веселин Топа-
лов 2006”, Варна) с 5 т.

Галя Читакова (ШК „Пловдив”, Плов-
див) е втора при момичетата до 14 го-
дини с 4,5 т. (5-то място), а трета - Де-
телина Христова (ШК „Орловец 1997”, 
Габрово) с 4 т. и 10-то място.

Първите три места при момчетата 
до 12 години заеха Антоан Иванов („Тун-
джа”, Ямбол) с 4,5 т. и 8-мо място, Ма-
тей Матеев („ЧесБомб”, Пловдив) с 4 т. 
и 12-то място и Георги Великов („Прис-
тис”, Русе) с 4 т. и 13-то място.

С медали при момичетата до 12 го-
дини си тръгнаха съответно Радост 
Радкова („Асеневци”, Велико Търново) с 
4,5 т. и 6-о място, Аделина Тодорова с 
4 т. (СКШ „Плевен ХХI”, Плевен) и 11-
то място, и Любомира Ленкова (СКШ 

„Плевен ХХI”, Плевен) с 3,5 т. и 15-то 
място.

В турнира на по-малките шахмати-
сти – „Б” турнира, начело на турнирна-
та таблица с еднакъв точков актив от 
по 7,5 точки от 9 възможни застанаха 
двама шахматисти. Допълнителният 
показател определи за победител Си-
меон Тодев (ШК „Пловдив”, Пловдив), а 
второто място за Божидар Тилев („Ма-
рица-Изток”, Раднево). Трети е Николай 
Желев („Бургас 64”, Бургас) със 7 точки. 
И тримата са състезатели до 10 годи-
ни.

Мартин Димитров („Веселин Топалов 
2006”, Варна) дублира победата си при 
момчетата до 8 години със 7 точки и 
5-то място. Втори и трети в тази ка-
тегория с по 6 т. са съответно Данаил 
Попзафиров (ШК „Елит” – София) - 8-мо 
място, и Мартин Попов (СКШ „Спартак 
Плевен ХХI”, Плевен) - 11-то място.

При момичетата до 10 години злато-
то отнесе Виктория Златева („Бургас 
64”, Бургас) с 6 т. и 10-то място. Със 
сребърния медал се закичи Жасмина Кон-
дева („Бургас 64”, Бургас) с 6 т. и 13-то 
място, а с бронза – Габриела Зънгарова 
(ШК „Пловдив”, Пловдив) с 5 т. и 20-то 
място.

При малките „шахматни принцеси” 
до 8 години златния медал получи Биляна 
Тодорова с 3 т. и 53-то място.

Решения на комбинациите от стр. 26
(1) Mandel - Johner
1...¤g3+ 2.hxg3 hxg3+ 3.¢g1 ¤f2 4.¦xf2 
¦h1+ 5.¢xh1 gxf2 0–1
(2) Bernstein - Kotov
1.¦h8+ ¢g6 2.f5+ exf5 3.£xh6+ gxh6 
4.¦ag8# 1–0
(3) Brinck - Clausen
1..¦xh7+ ¢xh7 2.¦xg7+ ¤xg7 3.£h6+ 
¢g8 4.£xg7# 1–0
(4) Schebarschin - Sosin

1...£b6 2.¥xb6 ¤e2# 0–1
(5) Buksa - Kovac
1...¥f6+ 2.exf6 ¢g6 0–1
(6) Borisenko - Simagin
1...f5+ 2.gxf6 £f5+ 3.¢h4 £h5# 0–1
(7) Moldojanov - Samochanov
1.¦g6 a4 2.¢e3 [2.¢e4 Alternative] 2...a3 
3.¢f4 a2 4.¦g3 ¥e6 5.¦h3+ ¥xh3 6.g3# 1–0
(8) Dyckhof - Privonitz
1.¤g6+ fxg6 2.h3 1–0
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(1) Muhin - Mauariche

iy
Белите на ход правят реми

(2) Babushkin - Postnikov

Белите на ход правят реми

(3) Bartolich 

Белите на ход правят реми

(4) V. & M. Platov

Белите на ход правят реми

(5) Cook

iy
Белите на ход правят реми

(6) Nadareishvili

Белите на ход правят реми

(7) Bron

Белите на ход правят реми

(8) McNab - Grospeter

Черните на ход правят реми

Çадачи за реми



24 ШАХ в училище

Óроци за начинаещи

Междинният ход често е неочакван и изненадващ за противника, като пречи на него-
вия предварителен разчет. Той се прави, за да спасим своя фигура и да вземем чужда или да 
жертваме своя за спечелване на материал. Ако междинният ход се прави с шах, то тогава 
е „междинен шах”.

На първата диаграма черните току-що са играли 1...¦fd8. Сега ако белите вземат черна-
та дама на b7, то черните ще вземат бялата дама. Тук се появява междинният шах 2.£а2+ 
¢f8 3.¥хb7 с печалба.

В следващия пример отново и двете дами са под удар. Наход обаче са белите, които 
преди да вземат черната дама, правят междинно вземане 1.£хg7+ ¢xg7 2.¤xа2 с печалба 
на кон.

На диаграма 3 ситуацията е още по-интересна. Белите решават да използват свръзка-
та по линия “d” и доволни взели черния офицер, мислейки, че печелят материал. 1.£хе5?

Междинен ход

Диаграма 1

Диаграма 2

Диаграма 3
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Това обаче се оказва груба грешка. Черните играят неочакваната междинна заплаха за 
мат 1...£g4!, спасявайки дамата си от опасния вертикал d и оставяйки под удар бялата 
дама. Сега се оказва, че вместо да загубят офицер, те печелят дама. 

На следващата позиция белите изглежда са в напълно губещо положение. Бялата дама 
е на свръзка, губи се чернополият офицер и материалното съотношение ще е в полза на 
черните. Следва обаче ходът 1.£c2 с матова заплаха и след защитата 1...g6 2.¥ха5 ¦хс2 
3.¥хс2 вече белите са с две фигури повече.

Следват два примера, в които междинният ход не е веднага. 
На диаграма 5 и двата офицера са под удар. Белият може да бъде спасен с два междинни 

шаха. 1.¦h8+ ¢a7 2.¥e3+ b6 3.¢хc4

На диаграма 6 белият топ не може да вземе дамата заради мат по първа линия. Тук ре-
шението е не толкова очевидно. Следва 1.£xf5 ¢хf5 2.g4!+ отваря вратичка за царя и след 
2...¢xg4 3.¦xa7 с печалба на фигура. 

Диаграма 4

Диаграма 5

Диаграма 6
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Ðешете комбинациите
(1) Mandel - Johner

iy
Черните печелят

(2) Bernstein - Kotov

Белите печелят

(3) Brinck - Clausen

Белите печелят

(4) Schebarschin - Sosin

Черните печелят

(5) Buksa - Kovac

iy
Черните печелят

(6) Borisenko - Simagin

Черните печелят

(7) Moldojanov - Samochanov

Белите печелят

(8) Dyckhof - Privonitz

Белите печелят
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