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Äържавни първенства

Държавни първенства в Смолян
Деян Димитров 

Оспорвана и интересна борба при момчетата, стопроцентови 
шампионки и липса на конкуренция в почти всички групи при момичетата

От 29 март до 6 април Смолян бе до-
макин на тазгодишните републикански ин-
дивидуални първенства по блиц, класически 
и ускорен шах във възрастовите групи от 
8 до 18 години. С непрестанен дъжд, кой-
то продължи до края на състезанията, ни 
посрещна красивият планински град. Може 
би затова постоянно валяха изненади, нео-
чаквани обрати в някои партии и стопро-
центови резултати в края на турнирите. 
Целият елит на детско-юношеския ни шах 
се бе събрал, за да разпредели медалите и 
квотите за Световното и Европейското 
първенство. В някои групи имаше изключи-
телно оспорвана и интересна борба, в други 
интрига почти нямаше.

Открай време титлите и класиранията 
на класическия шах „тежат” най-много. В 
общи линии при момичетата фаворитите 
успяха да вземат своето на тази контрола, 
но не липсваха и изненади.

Момичета до 8 години
Тук факторът „Божа работа” и този 

път играеше основна роля! Да се познае ре-
зултат в тази възрастова група е все едно 
да „хванеш” мач от 3-та Английска фут-
болна дивизия, и то на точен резултат. Ако 
вземеш дамата на противничката си, това 
по никакъв начин не е гаранция, че ще спече-
лиш партията.

В групата участваха 7 малки „кокетки”, 
които през цялото време се въртяха като 
пумпали и гледаха навсякъде, но не и на дъс-
ката си. Турнирът се проведе по кръгова 
система, а титлата по безапелационен 
начин и със стопроцентов резултат 
6 т. от 6 спечели Рада Димитрова от 
Столичния шахматен център. Рада израст-
ва с всеки турнир и резултатът й показ-

ва, че при най-малките няма конкуренция. 
Втора се класира Златина Любомирова с 4.5 
точки, а трета остана Ана Вълева с 4 т.

Момичета до 10 години

Тук вече „мирише” на шах. Мария Васо-
ва, въпреки крехката си възраст, е доказан 
боец със сериозното си отношение и пре-
делната си концентрация по време на пар-
тия. Съветвам противничките й да я на-
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блюдават внимателно как сяда на масата, 
хваща си главата, мисли и няма нито един 
излишен поглед към съседната дъска, къде-
то за останалите момичета винаги е по-
интересно.

В групата участваха 20 състезателки, 
които играха 7 кръга по швейцарска систе-
ма. Конкурентки на Мария за златото бяха 
Доника Шивачева, Джулиана Колева, Боряна 
Петрова и шампионката на Турция Бусе Ва-
тансевер. Въпреки че имаше затруднения в 
някои партии, Мария Васова очаквано 
спечели златото, като „занули” про-
тивничките си - 7 от 7 точки! Втора 
неособено заслужено остана Бусе Ватансе-
вер с 5.5 точки. Туркинята имаше няколко 
тежки позиции, но в тази възраст понятие-
то „загубена позиция” все още не важи. Тре-
та с 5 точки се класира Боряна Петрова от 
“Шумен 2005”. Малката изненада тук беше, 
че Доника Шивачева не успя да спечели ме-
дал, след като загуби решителни партии от 
Мария Васова и Джулиана Колева.

Момичета до 12 години

Тук вече можеше да се наблюдава доста 
по-сериозен шах и по-издържани партии. 
Очакваше се борба между Ева Милева, Де-
ница Драгиева, Ива Пенчева и основната 
фаворитка Симонета Иванова.

Със стопроцентов резултата - 7 
от 7 т., шампионка стана Симонета, 
която обаче имаше известни проблеми. 

Срещу Деница Драгиева беше по-зле, но успя 
да се измъкне, а преди това още първия кръг 
бе напът да направи „фалстарт”. На сериоз-
на разлика след победителката остана Ева 
Милева от Свиленград с 4.5 точки, която 
изпревари по показател завършилата със 
същия актив Деница Драгиева от ЦСКА. В 
тази възраст лично аз очаквах Ива Пенчева 
да спечели медал.

В състезанието участваха 12 момичета, 
които играха 7 кръга по швейцарска систе-
ма.

Момичета до 14 години

Много силна и равностойна възраст, в 
която очакванията за оспорвана борба на-
пълно се оправдаха. В турнира участваха 
19 момичета, като основните фаворитки 
бяха: Сандра Трифонова, Цвета Галунова, 
Дарена Сиркова и Ани Крумова. На 7-кръ-
говата швейцарска дистанция възелът взе 
да се заплита, а сметките започнаха да се 
объркват още от първия кръг. Дарена изне-
надващо загуби от Вера Бойчева и това на-
мали значително шансовете й за титлата. 
Ани Крумова стартира много силно с 4 от 
4 т., като победи Сандра Трифонова по цай-
тнот. Междувременно Дарена също победи 
Сандра и се върна в борбата. В решител-
ната партия за златото Ани Крумо-
ва направи реми с Дарена Сиркова, ко-
ето се оказа достатъчно, за да грабне 
титлата с 5.5 от 7 т. и да изпревари 
по показател Цвета Галунова. Трета 
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остана Сандра Трифонова с 5.0 точки, ко-
ято също по допълнителен коефициент се 
класира пред Дарена Сиркова.

Златото на Ани Крумова от ШК “Георги 
Даскалов”- Варна, за мен е изненада. Тя обаче 
показа характер, като не загуби от конку-
рентките си и с много борбеност спечели 
титлата. Факт е, че и Цвета, и Дарена, и 
Сандра са по-силни от нея, но на републи-
кански първенства влияят и други фактори 
- напрежение от прекалено големите очак-
вания, нагласа преди и по време на партия, 
разочарование или мотивация след загуба 
или победа и т. н.

Момичета до 16 години
По мое мнение тази възраст е по-слаба 

от предната (до 14 години). Играха общо 12 
момичета, от които 4-5 равностойни със-
тезателки, като всяка една от тях можеше 
да грабне златото. Много силно с 5 от 5 
т. стартира Калина Тодорова от ШК 
“Каиса”, Варна. Тя спечели титлата. 
Не беше убедителна във всички партии, но 
спечели важните двубои срещу Деси Градев-
ска и Йоана Йорданова. Вероника Василева 
също започна добре с 3.5 от 4 т., но след 
това загуби от Калина. Все пак с 4.5 от 7 
точки успя да вземе бронза, изпреварвайки 
Михаела Георгиева по показател. До второ-
то място еднолично и малко изненадващo 
с 5 от 7 точки се промъкна Виктория Це-
кова. Десислава Градевска се представи под 
обичайното си ниво и остана 5-та.

Момичета до 18 години
Милена Стефанова или Мария Владими-

рова - това беше дилемата при 18-годишни-
те. Йорданка Найденова, Габриела Тодорова 
и Моника Дилова допълваха компанията. 
Турнирът се проведе по кръгова система в 
6 кръга при общо 7 състезателки.

Със стопроцентов резултат Ма-
рия Владимирова от ЩК “Феникс”, 
София, спечели титлата. В битката за 
среброто и бронза Йорданка Найденова по-
беди Милена Стефанова и стана втора.

Напълно заслужена титла за Мария Вла-
димирова. Според мен в момента тя е по-
силна от останалите във възрастта си. 
Много възпитана, скромна и целеустремена. 
Честита титла и много нови успехи!

В обобщение за турнирите при момиче-
тата можем да кажем няколко неща. Липса 
на сериозна конкуренция в половината въз-
растови групи. Фактът, че 4 от 6-те шам-
пионки завършват със стопроцентов резул-
тат е показателен, но не бива да ни радва. 
Само при 14-годишните, където се събра 
едно силно поколение, 3-4 момичета се бо-
реха за златото. В останалите групи общо 
взето нещата бяха ясни или борбата се во-
деше между 2 състезателки. Липсата на въ-
трешна конкуренция е една от причините 
за слабите ни представяния на европейски и 
световни. Малкият брой участнички в гру-
пите до 12 и 16 години - по 12, би трябвало 
да ни тревожи. Двете възрасти са много 
важни, тъй като на 12 години общо взето 
ти е ясно дали ще се занимаваш с шах, а на 
16 обикновено си даваш сметка дали има 
смисъл да продължаваш да се занимаваш с 
шах. При 16-годишните пък след 4-5 години, 
когато си изиграят републиканския цикъл и 
в другите възрасти, не виждам коя ще про-
дължи да се занимава с шах. Дано да ме оп-
ровергаят. 

При момчетата традиционно 
участват повече състезатели и кон-
куренцията е по-сериозна.

Момчета до 8 години

Äържавни първенства
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И тук, както при 8-годишните момиче-
та е трудно да се прогнозира. Позициите 
често се променят, не подлежат на оценка 
с оглед на това кой играе и изходът не е ясен 
до последно. Участваха 22-ма малчугани, ко-
ито играха 7 кръга по швейцарска система. 
За фаворит се смяташе Искрен Банински 
от Мездра, но в хода на турнира прогнози-
те се пообъркаха... Свиленградската школа 
извади своето скрито оръжие - Тамер Ис-
маил, за когото, доколкото разбрах, това 
е първи турнир! Малкият Тамер спечели 
6 точки и остави след себе си Калоян 
Пеев от “Каиса” и Даниел Иванов от 
“ЦСКА” - и двамата с 5 точки.

Момчета до 10 години

Тук двамата много талантливи състеза-
тели и основни конкуренти Ники Христов 
и Валентин Вълев водиха борба до последно. 
Владимир Петров и Марсел Коловски също 
се очакваше да посегнат към медалите. В 
групата участваха 30 момчета, които иг-
раха 9 кръга по швейцарска система. Нико-
лай Христов започна с 6.5 от 7 точки (реми 
с Валентин Вълев и победа срещу един от 
кандидатите за медал Владимир Петров), 
но в осмия кръг загуби от съотборника си 
Димитър Илиев. Победата в последния кръг 
обаче му донесе титлата поради по-добри-
те показатели. Ники завърши с 7.5 от 
9 т., втори е Валентин Вълев със съ-

щия резултат, а трети остана Иван 
Андреев от “Плевен 21” с 5 точки.

Много любопитна и комична ситуация 
възникна по време на турнира. След започ-
ването на партиите едно от момчета-
та, което трябва да е на 13-та маса, но е 
станало да се поразходи, се връща и сяда на 
14-та маса. Очевидно спомени за позиция-
та си и за това срещу кого играе няма, но 
по-веселото е, че момчето, чието място 
са заели пък, си харесва 13-ата маса, където 
би трябвало да седи другият състезател, 
който преди това си е сбъркал мястото. 
В един момент се разбира какво е станало, 
но поради бързата и адекватна намеса на 
съдията Атанас Куртенков до проблеми не 
се стигна и казусът бе разрешен бързо. И 
все пак цялата ситуация е колкото забавна, 
толкова и тревожна.

Момчета до 12 години

В тази група с нетърпение се очакваше 
сблъсъкът на титаните Александър Монев 
и Киприян Бербатов. Двамата през цяло-
то време водеха битка за златото, като 
превъзходството им над останалите беше 
очевидно, но не чак толкова смазващо. Пар-
тията помежду им завърши реми и шампи-
он с 8 от 9 т. стана Сашко Монев, от 
ШК “Локомотив” София който допусна 
още един равен резултат срещу 3 ремита 
на своя противник. Киприян остана със сре-
брото, а трети се класира Димитър Даска-
лов от “ЦСКА”, който заслужено спечели 
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медал, след като събра 6.5 от 9 т. и изпусна 
добри шансове срещу първите двама.

За разлика от момичетата, при момче-
тата тази възраст е доста силна. Сами-
ят факт, че без медал останаха доказани 
таланти като Кристиян Йорданов, Дарио 
Дерешки, Михаил Николов, Иван Зашев, Ви-
ктор Атанасов, Даниел Нинчев и др. е по-
казателен.

Участваха общо 33-ма състезатели (най-
многобройната група).

Момчета до 14 години
Сашо Андреев спечели безапелаци-

онно състезанието, при това със сто-
процентов резултат - 9 от 9 точки! 
В групата участваха 30 състезатели, като 
победата на Сашо е очаквана, но това, че 
направи капо противниците си, малко ме 
изненадва. Все пак победителят имаше и 
тежки моменти срещу Ивайло Стоянов, 
Иван Гарнизов и Велизар Софронов, но успя 
да се измъкне и да спечели. Среброто взе 
Ивайло Стоянов с 6.5 точки, а бронзът ос-
тана за Тито Титов с 6 точки.

Момчета до 16 години
Тук се очертаваше много интересна бор-

ба между Стоян Иванов, Боян Ангелов, Па-
вел Янев, Тихомир Очков и Росен Тодоров. 
Най-добре стартираха Стоян и Боян, кои-
то в 4-ия кръг завършиха наравно помежду 
си. Стоян Иванов имаше по-добра позиция, 
но Боби се защити добре. В следващия, 
5-ти, кръг Боян Ангелов загуби изненадващо 
от Росен Тодоров и като че ли титлата 
на Стоян Иванов изглеждаше сигурна. Той 
обаче загуби от Александър Иванов и 2 пар-
тии преди края Боян водеше с половин точ-
ка пред останалите. В предпоследния кръг 
обаче и Боян сбърка, като завърши реми с 
Александър Иванов и въпреки трудната си 
победа над Очков в последния кръг завърши 
с по-лош коефициент от Стоян Иванов. 
Така крайното класиране придоби след-
ния вид: първи - Стоян Иванов от ШК 
“Г. Даскалов”, Варна, с 7 от 9 точки, 

втори - Боян Ангелов също с 7 от 9, и 
трети - Павел Янев с 6.5 точки.

Тази възрастова група беше най-инте-
ресната, най-оспорваната, а партиите бяха 
най-съдържателни. Участваха общо 21 със-
тезатели.

Момчета до 18 години
Играха 19 състезатели, от които поло-

вината доказани имена. Въпреки очакванията 
някои от фаворитите да не играят, всички 
„капацитети” в тази възраст бяха в Смолян. 
Победител стана Мариян Бойчев с 7.5 
точки, втори със същия актив, но по-
слаб показател е Любослав Кътов, а тре-
ти остана Валери Лилов с 7 точки. Валери 
беше водач почти през целия турнир, но една 
изненадваща загуба го прати трети. Извън ме-
далистите останаха Найден Добрев, Тихомир 
Янев, Александър Димитров.

При момчетата конкуренцията беше зна-
чително по-голяма, доказателство за което 
е само един стопроцентов резултат (Сашо 
Андреев). В някои възрасти победителят се оп-
ределяше по втори показател. Това говори за 
равностойна борба, но лошото е, че има 3-ма 
- 4-ма състезатели във всяка възраст, които 
си разпределят медалите. За да имаме успехи 
на големите форуми, трябва значително да се 
вдигне средното ниво, а за тази цел трябва да 
се работи в клубовете.

На финала искам да подчертая, че според 
мен формулата за провеждането на пър-
венствата, която беше изпробвана тази 
година (събирането на всички състезания и 
възрасти на едно място), е неудачна. Класи-
ческият шах трябва да се играе на едно мяс-
то, а ускореният и блицът - на друго. Вярно 
е, че така излиза по-скъпо, но все пак трябва 
да мислим и за децата. А те в Смолян се 
„разглобиха” от шах.

Относно чисто шахматната организа-
ция и залите за игра също имаше много забе-
лежки. Всички състезания се „разпечатваха” 
на един принтер, което водеше до забавяне 
началото на кръговете най-вече при блица. 

Äържавни първенства
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Моето мнение, което се споделя и от всич-
ки колеги треньори, е, че БФШ трябва да 
поема съдийските разходи по организация-
та и провеждането на държавните първен-
ства. Така състезанията ще се провеждат 
на места, до които има по-удобен транс-

порт като Велико Търново, Пловдив, Ста-
ра Загора, Казанлък, Шумен, Плевен и т. н. 
Не че имам нещо против Смолян, но за да 
стигна дотам, аз лично смених 2 автобуса 
и пътувах 9 часа. Едно 10-годишно дете 
трудно издържа толкова дълъг път.

Шампионатите по ускорен шах и блиц
Безпощаден - Сашо Андреев, по две титли за 
Джулиана Колева и Милена Стефанова

Веднага след завършването на състеза-
нията по класически шах започнаха турни-
рите на по-късите контроли. Трудно е само 
за няколко часа да се настроиш от една дис-
циплина на друга. Своеобразният „трибой” 
(класически, ускорен шах и блиц) се оказа по 
силите на малко състезатели. Доста шах-
матисти стартираха с амбицията да „из-
биват” лошото представяне на класическия 
шах, други пък бяха решени да затвърдят 
позициите си.

МОМИЧЕТА
При 8-годишните момичета шампионка 

стана Рада Димитрова от Столичен шах-
матен център, а на блица победи Ана Вълева 
от „Георги Даскалов” (Варна).

При момичетата до 10-годишна възраст, 
в отсъствието на Мария Васова, Джулиана 
Колева от „Шумен 2005” спечели и двете 
титли, при това със стопроцентов резултат 
- по 7 от 7 точки.

При 12-годишните три момичета завър-
шиха с равен брой точки - по 5.5, но най-добри 
се оказаха показателите на Зорница Пулева от 
„Виктори” (Благоевград). На блица еднолична по-
бедителка стана Деница Драгиева от “ЦСКА”.

При момичетата до 14 години Дарена Сир-
кова от “ЦСКА” компенсира пропуските си на 
класическия шах и спечели титлата със 7 от 7 
точки. В блиц турнира победи Ани Крумова от 
„Георги Даскалов” (Варна).

При 16-годишните момичета Десислава Гра-
девска от „Виктори” (Благоевград) изпревари по 
показател Йоана Йорданова от „Шумен 2005”. 
И двете завършиха с по 5 точки. На блица обаче 
Йоана си върна и спечели еднолично златото.

При най-големите - момичетата до 18 го-
дини, шампионка и на двете контроли стана 
Милена Стафанова от Враца. По този начин тя 
донякъде компенсира неуспеха си на класическия 
шах.

МОМЧЕТА
При 8-годишните победител в ускорения 

шах стана Искрен Банински от „Локомотив-
Мездра”, а на блица шампион е Стефан Иванов 
от Бургас.

При 10-годишните момчета малко изненад-
ващо златото спечели Калоян Караиванов от 
„Септември”. На блица първи е Явор Тодоров 
от ЦСКА.

При момчетата до 12 години, в отсъстви-
ето на Сашко Монев, и двете титли очаквано 
отидоха при Киприян Бербатов от „Локомо-
тив” (София).

Момчета до 14 години - Сашо Андреев от-
ново бе над всички, като по-трудна беше побе-
дата му в блиц турнира, където завърши с равен 
брой точки с Анатоли Атанасов от Плевен, но 
спечели поради по-добрия си показател.

При 16-годишните момчета на ускоре-
ния шах Стоян Иванов от „Георги Даска-
лов” (Варна) и Боян Ангелов от „Шумен 
2005” отново както на класическия шах за-
вършиха с равни точки и пак допълнителни-
ят коефициент на Стоян се оказа по-добър. 
Блиц турнирът беше спечелен еднолично 
от Павел Янев - „Каиса” (Варна).

При момчетата до 18 години шампион по 
ускорен шах стана Тихомир Янев от „Каиса” 
(Варна), който изпревари Найден Добрев от 
Добрич по показател. Държавен шампион на 
блиц е Мариян Бойчев от „Дунав” (Русе).
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Държавни първенства до 20 години
мс Тодор Спиров

От 26 февруари до 5 март в Добрич се 
проведоха държавните индивидуални първен-
ства по класически шах, ускорен шах и блиц 
за юноши и девойки до 20 години. Домакин на 
шампионатите бе ШК “Енергия 21” - Добрич. 
Условията, които бяха предоставени в Меж-
дународния колеж “Албена”, и компетентно-
то съдийство на председателя на съдийската 
комисия Здравко Недев и неговия помощник 
- Георги Живков, способстваха за безпроблем-
ното протичане на всички прояви. Неприя-
тен привкус остави единствено сравнително 
камерният състав на първенствата, като за 
отбелязване е фактът, че и при юношите, и 
при девойките половината от участниците 
бяха млади таланти от домакините на въз-
раст от 10 до 17 години.

Класически шах - юноши
Тук нямаше особена интрига и Ивайло Ен-

чев с лекота достигна до титлата. Поставе-
ните под №2 и №3 Тихомир Янев и Светозар 
Цеков също взеха своето. От предварително 
сочените за фаворити се провали единстве-
но Нино Влашки.

Крайно класиране

Име, клуб Ело Точки

1. Ивайло Енчев (ШК “Абритус”, 
Разград)

2348 7,5

2. Тихомир Янев (ШК “Каиса”, Варна) 2349 7

3. Светозар Цеков (ШК “Плевен 21”) 2277 6

4. Пламен Василев (ШК “Плевен 21”) 2196 6

5.  Стелиян Георгиев (ШК “Абритус”, 
Разград)

2184 5,5

6. Александър Димитров (ШК “Шу-
мен 2005”)

2188 5,5

7. Нино Влашки (СЦШ, София) 2207 5,5

8. Найден Добрев (ШК “Енергия 21”, 
Добрич)

2155 5,5

Общо 24 участници

мс Ивайло Енчев 2346 - 
Стелиян Георгиев 2110
коментар на мс Ивайло Енчев

1.d4 ¤f6 2.¥g5 c5 3.¥f6 gf 4.d5 £b6 5.£c1 
d6 6.c4 f5 7.¤c3 ¤d7 8.£c2 ¤f6 9.e3 ¥d7 
10. ¥d3 e6 11.¤ge2 ¥e7 12.0-0 0-0-0 
13.¦ab1 ¦dg8 14.b4! 

Белите нямат време за 14.a3, защото при 
разностранни рокади всяко темпо е от зна-
чение.
14...¦g5 15.bc £c5 16.¦b3 ¦hg8 17.g3 e5 
18.¦fb1 b6 19.¤b5! ¢b7 (19...e4?! 20.¤a7 
¢c7 21.¤d4 ed 22.£d3 - за фигурата белите 
имат две пешки и много силна атака.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+r+0
9zpk+lvlp+p0
9-zp-zp-sn-+0
9+NwqPzpptr-0
9-+P+-+-+0
9+R+LzP-zP-0
9P+Q+NzP-zP0
9+R+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

20.¤a7 ¢a7 21.¦b6 £b6 22.¦b6 ¢b6 
23.c5! dc 24.£b2  ¢a7 25.£e5 ¥d8 26.£d6 
¦5g6 27.£c5 ¥b6 28.£a3 ¢b8 29.¤f4 ¦h6 
30.£d6 ¢b7 31. £e7 (към бърза печалба води 
31.¤h5!) 31...¦e8 32.£f7 ¥c5 33.d6 ¥d6 
34.¥f5 ¦e7 35.£b3 ¢c8 36.¥d7 ¦d7 37.¤e6 
¤e8 38.£c4 ¤c7 39.¤d4 ¦h5?? 40.£g8 
¢b7 41.£g4 Заключителен двоен удар, след 
който черните губят много материал. 1:0

Класически шах - девойки
Още в началото се разбра, че борба-

та ще е за местата след първото. То бе 
за Адриана Николова, която пропусна да 
победи само в една партия и с 6,5 т. от 

Äържавни първенства
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7 партии спечели титлата. Среброто 
стана притежание на Милена Стефанова 
след драматична борба, а с бронза се окичи 
Калина Тодорова. Големият губещ тук бе 
Ани Крумова.

Крайно класиране

Име,клуб Ело Точки

1. Адриана Николова (ШК “Локомотив 
2000”, Пловдив)

2249 6,5

2. Милена Стефанова (ШК “Враца”) 2140 5,5

3. Калина Тодорова 
(ШК Каиса, Варна)

1832 5

4. Ани Крумова (ШК “Г. Даскалов”, 
Варна)

1913 4,5

5. Христина Христова (ШК “Г. Даска-
лов”, Варна)

1918 4

6. Оксана Ичеренска (ШК “Енергия 21, 
Добрич)

0 4

7. Мила Илиева (ШК “Енергия 21”, 
Добрич)

0 4

8. Лазаринка Лазарова (ШК “Енергия 21”, 
Добрич)

0 4

Общо 13 участнички

Адриана Николова – Калина 
Тодорова [B43]
коментар на фм Адриана Николова

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 a6 

5.¤c3 ¤c6 6.¤b3 Избирам по-нестан-
дартен вариант за Паулсен! 6...¤f6 
7.¥d3 £c7 По принцип е по-силно 
черните да завладеят центъра по-
средством 7...d5 8.0-0 d4 9.¤e2 e5 
10.c3. 8.0-0 ¥e7 9.£e2 0-0 10.f4 d6 
11.¥d2 точен ход 11...b6 В повечето 
практически партии черните играят 
b5 12.¤d1 Белите продължават по 
плана до f2 12...¥b7 13.¤f2 Може би 
по-точно тук беше да се играе 13.¤e3 
13...¤d7 [13...е5!? ходът е5 води към 
леко преимущество за черните, защо-
то белите са допуснали пробив в цен-
търа и след това ще прекарат и кон на 
е5. 14.¤g4 ef4 15.¦f4 ¤g4 16.£g4 ¤e5 
и в случая белите офицери остават 
безучастни] 14.¤g4 Завладявам посте-
пенно пространство 14...¤c5 15.¤c5 
Малко по-силно беше 15.f5 ¤d3 16.cd3 
ef5 17.ef5 ¦fe8 18.f6. 15...bc5 16.c3 
¦fe8 17.¦f3 ¥f8? Стратегически слаб 
ход (черните искат да прекарат коня си 
до g6, но няма време) 17...£b6 черните 
трябваше да играят малко по-активно 
18.¦g3. 18.¦h3 ¤e7 19.¤e3 интерес-
на е и идеята c4 - блокира центъра и 
иска ¥с3 - активизация и f5. 19.c4 ¥c6 
20.¥c3. 19...¤g6 20.¦f1 Белите включ-
ват и последната си фигура в игра 20...
d5? отново слаб ход - явно черните не 
знаят какво точно трябва да правят 
в тази позиция и правят пробив в цен-
търа, без да видят, че висят на h7 и 
после на g6. 21.e5 Tук още по-силно за 
белите беше 21.ed5! ed5 22.£h5 h6 
23.¥g6 fg6 24.£g6 ¢h8 25.¤f5±  с ре-
шаващо приемущество. Черните про-
дължават да не виждат заплахата и да 
не се пазят и отново извършват гру-
ба грешка. 21...c4?? 22.£h5 h6 23.¥g6 
fg6 24.£g6 ¢h8 25.¤g4 [25.f5!! този 
ход решаваше още по-бързо изхода на 
партията 25...d4 26.f6 gf6 27.¤f5 ef5 
28.¥h6+-] 25...¦e7?

Äържавни първенства

Победителката при девойките 
Адриана Николова
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XIIIIIIIIY
9r+-+-vl-mk0
9+lwq-tr-zp-0
9p+-+p+Qzp0
9+-+pzP-+-0
9-+p+-zPN+0
9+-zP-+-+R0
9PzP-vL-+PzP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

26.f5!! ef5 27.¦f5 £d7 28.¥h6 Друг на-
чин да се спечели бързо беше 28.¤h6.  
28...gh6 29.¤h6 [29.¤f6 води до мат в 3 
хода] 29...¥h6 30.¦h6 ¦h7 31.¦h7 Про-
тивникът не иска да се предава и трябва 
вместо по-лесната съдба 31.¦fh5 с мат 
да играе без дама! 31...£h7 32.¦h5 1-0

Ускорен шах - юноши
Участваха 30 състезатели. Най-увере-

но по дистанцията премина Светозар Це-
ков и с 6,5 от 7 т. той успя да изпревари 
сочения за фаворит Ивайло Енчев. 3-то 
- 4-то място разделиха Пламен Василев 
и Найден Добрев, но турнирният коефи-
цент бе благосклонен към плевенския със-
тезател. Но скоро наближаваше часът и 
на представителя на Добрич.

Ускорен шах - девойки
Поради студентски ангажименти Ад-

риана Николова не успя да завърши над-
преварата и това доведе до невероятна 
интрига. С по 5,5 от 7 т. завършиха три 
състезателки. Безкомпромисните битки 
между варненските представителки от-
вориха пътя към титлата на Милена Сте-
фанова. За съотборничките Ани Крумова 
и Христина Христова останаха среброто 
и бронзът. С 5 т. след тях се нареди друга 
варненка - Калина Тодорова. Участваха 13 
състезателки.

Блиц - юноши
Сензационно за доста хора добричлия-

та Найден Добрев стартира с 6 от 6 т. и 
дори загубата в последния кръг не му по-
пречи да вземе титлата. Второ - четвър-
то място разделиха Ивайло Енчев, Нино 
Влашки и останалият без медал Тихомир 
Янев.

Блиц - девойки
Тук Адриана Николова спечели 100% и 

отново не остави съмнение в превъзход-
ството си. 2-ро - 4-то място разделиха 
Ани Крумова, Милена Стефанова и отно-
во останалата без медал Калина Тодоро-
ва.

На 3 март се състоя и станалият вече 
традиционен комбиниран сеанс на 130 
шахматни дъски по повод 130 години от 
Освобождението на България. Той бе из-
несен от гм Маргарита Войска, гм Петър 
Великов, Пламена Андреева и шампионите 
до 20 години Адриана Николова и Ивайло 
Енчев. Освен местните почитатели на 
древната игра се включиха и участниците 
в държавните първенства.

Приключи едно първенство, което 
дава повод за размисъл. Авторитетът 
на тези състезания намалява и много 
от водещите играчи не се включват в 
тях. Това налага незабавни практически 
действия.

Победителят  при юношите 
Ивайло Енчев изнася сеанс



14 ШАХ в училище

Ìлади таланти

Отлично представяне на младите български  
 надежди на Европейското в Пловдив

гм Маргарита Войска

На току-що завършилото IX eвро-
пейско индивидуално първенство 
за мъже и жени в Пловдив отлично 
се представиха нашите големи надежди 
Александър Монев и Киприан Бербатов - 
шампиони до 12 г. (А. Монев по класиче-
ски шахмат и К. Бербатов - по ускорен 
шахмат и блиц). Поздравления заслужа-
ват също с представянето си Цвета Га-
лунова и Мария Владимирова, които бяха 
между наградените със специална награда 
за перформанс (разликата между индиви-
дуалното ЕЛО и постигнатото ниво на 
постижение) - съответно на 3-то и 10-
то място.

Бербатов и Монев воюваха без страх 
и респект с по-големите и по-титуло-
ваните, неколкократно превъзхождащи 
ги по рейтинг противници. Впечатлява-
що бе, че въпреки младостта и неопит-
ността си по никакъв начин не изпускаха 
възможността за победа, когато им се 
откриеше такава. Ще напомня, че реди-
ца силни играчи, когато получат шансо-
ве за победа срещу противници с по-ви-
сок рейтинг от тях, бързо се стремят 
да направят реми. Още от малки обаче 
те имат характер и непримиримо жела-
ние за победа. Подобно на най-големите. 
Сашо Монев отбеляза престижни победи 

Александър 
Монев
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срещу мм Роджер Моор 
и фм А. Ромбалдони, а 
Кипи Бербатов побе-
ди гм Юлиян Радулски 
и фм Валери Лилов. С 
резултат 4,5 точки (и 
спечелени + 66,6 Ело 
точки) Сашко спечели 
първа специална награда (определяща се 
от разликата между индивидуалния рей-
тинг и нивото на постижение), а Кипи 
с 5 т. (и + 28,1 Ело точки) се класира на 
7-мо място в тази престижна класация. 
И двамата показаха много зряла и ка-
чествена игра и само младостта и малки-
ят опит им попречиха да покрият норми 
за международен майстор. Но съм убеде-
на, че при отношението им към трени-
ровъчния процес и любимата игра това 
ще се случи в най-скоро време!

Цвета Галунова също успя да се пред-
стави на добро равнище. Непрекъснато 
играеше в компанията на изтъкнати грос-
майсторки и международни майсторки. 
Именно в съревнование с големите може 
да се напредва бързо и качествено. Ес-
тествено срещу такива силни противни-
ци трудно можеш да излезаш победител. 
Цвета успя да направи няколко много хуба-
ви и престижни ремита - срещу гм Емилия 
Джингарова, Александра Стири, Юлия Гро-
мова. Според мен не й достигнаха малко 

самочувствие и опит, за 
да се представи още по-
добре. Разчитаме на нея 
за в бъдеще!

На този фон странно 
прозвуча отсъствието 
на друга наша голяма на-
дежда - шампиона ни до 

14 години Сашо Андреев, а точно Евро-
пейското първенство е мястото, къде-
то младите ни таланти могат да научат 
и да натрупат безценен опит! Младите 
ни щампиони не трябва да се задоволя-
ват с купите и медалите в националните 
ни шампионати и детски турнири, а да 
вървят по пътя на Веско Топалов, Иван 
Чепаринов... и Магнус Карлсен, който на 
12 години стана гросмайстор! В този 
смисъл участието на Киприан, Сашо, 
Цвета и другите ни млади шахматисти 
показва пътя, по който трябва да се вър-
ви, за да реализират потенциала си и да 
достигнат европейските и световните 
върхове! Таланта го имат, останалото 
зависи от тях. Игра в силни турнири за 
мъже и жени с международно участие, 
добра подготовка, постоянство и висо-
ки цели. За да постигнат високи резулта-
ти, са необходими както усилена работа 
на самите деца, техните треньори, така 
и моралната и финансовата подкрепа на 
Българската федерация по шахмат.

Киприян
Бербатов
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Втори столичен ученически турнир 
 за купа “Средец” 

гм Маргарита Войска

На 11 март в 
читалище “Сре-
дец“, което се 
превръща все по-
често в център 
на шахматния 
живот в София, 
се състоя поред-
ното шахматно 
събитие - Втори-

ят столичен ученически турнир за купа 
“Средец”. Тази година формата беше 
променена и вниманието беше насочено 
изключително към малките щахмати-
сти - учениците от I до IV клас.

В турнира взеха участие 34 деца от 8 
столични училища. Игра се по швейцар-
ска система в 7 кръга в общ турнир, но 
с две отделни класирания - I и II клас и III 
и IV клас. Както винаги на детски тур-
нири, малките шахматисти се впуснаха 
с голям ентусиазъм в борбата, играейки 
безкомпромисно, до ”голи царе”. Пред-
варителните фаворити бяха четвър-
токласниците Иво Димитров (55 СОУ 
“Петко Каравелов”) и Стоян Стоянов 
(ЧУ “Света София”) и второкласниците 
Васко Величков (20 ОУ “Тодор Минков”) 
и Марсел Коловски (51 СОУ “Елисавета 
Багряна”). В крайна сметка надделяха 
второкласниците, които спечелиха ди-
ректните двубои срещу “батковците”. 
Победител в крайното класиране и меж-
ду учениците от I и II клас стана Марсел 
Коловски, който ремизира срещу Васко 
Величков и победи Иво Димитров в лич-
ната среща. Добро впечатление с игра-
та и представянето си направиха учени-
ците от 51 СОУ “Елисавета Багряна”, 25 
ОУ ”Петър Берон” и 61 ОУ СВ.Св.Кирил 
и Методий”.

Крайно класиране Т.

1.
Марсел Коловски (51 СОУ “Елисавета 
Багряна”)

6,5 

2. Васко Величков  (20 ОУ Т. Минков) 6

3.
Иво Димитров (55 СОУ “Петко 
Каравелов”)

5,5

4.
Христо Петков (61 ОУ Св. СВ. Кирил и 
Методий”)

5

5.
Николай Соколов (61 ОУ Св. СВ. Кирил и 
Методий”)

5

6.
Мартин Трайков (61 ОУ Св. СВ. Кирил и 
Методий”)

5

7. Йордан Узунов (25 ОУ “П. Берон”) 5

8. Кристиян Димитров (ЧУ “Св. София”) 4,5

9. Иван Манолов (25 ОУ “П. Берон”) 4

10. Никола Найденов (25 ОУ “П. Берон”) 4

11. Борис Рачев (25 ОУ “П. Берон”) 4

Обшо 34 участници

Победителят Марсел Коловски (51 СОУ)
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Най-добре от момичетата се пред-
ставиха Даяна Панова и Бони Вирчева с 
4 т. (61 ОУ Св. Св. Кирил и Методий”).

Наградите - купи и грамоти, осигури 
БФШ, а предметните (шахматни книги 
и списания) - читалище “Средец”. В тази 
връзка смятам, че за в бъдеще трябва 
да се търсят сериозни спонсори за на-
градите, за да бъдат те по-атрактив-
ни, което би довело до популяризиране 
на шаха сред децата. Веднага след края 
на турнира децата питаха кога ще бъде 

следващият. Очевидно има нужда от по-
вече такива ученически турнири за деца, 
които имат желание да играят, но не 
са организирани в клубове. Интерес към 
нашия спорт определено има, но всички 
трябва да работим, за да сме конкурент-
ни както на другите спортове, така и 
на другите извънкласни занимания.

Главният съдия на турнира Илиян 
Младенов нямаше никакви проблеми с 
малките шахматисти, които проведоха 
турнира в спортсменски дух.

X юбилеен турнир на ПГИ 
 “Проф. д-р Димитър  Табаков”, Сливен 

мс Петър Гандев

На 20 март 2008 г. се проведе Десети-
ят юбилеен открит турнир по шахмат 
на Професионална гимназия по икономика 
в Сливен за излъчване на индивидуалните 
първенци на училището.

Турнирът се проведе по швейцарска 
система в седем  кръга, ускорен шах с кон-
трола от 15 минути за всеки състезател. 
Участваха 35 шахматисти.

След извънредно оспорвана борба по-
бедител е Яни  Янев от ХI “б” клас със 7 
т. Следват го с 6 т. Иван Иванов, Атанас 
Дончев и Костадин Братунов - и тримата 
от ХI «а”, на пето място се класира Тони 
Кръстев с 5.5 т.

От девойките на първо място е Гер-
гана Райнова с 5 т., следвана от Стефани 
Тодорова - 4.5 т. 

Ръководството на турнира бе осъщест-

вено от мс Петър Гандев, лектор СИП по 
шахмат в учебното заведение, и преподава-
телката по физика Йовка Христова.

Награждаването се проведе в диско-
тека “Империя” по време на празника на 
училището.

Решения на комбинациите от стр. 25
(1) Nei,I - Petrosian, 1960 
1.£g8! ¢g8 2.¥e6 ¢h8 3.¦g8 1–0
(2) Gohin – Benet,  1962 
1...£e4!! 2.£e4 ¤g3! 3.hg3 ¦h5 0–1
(3) Orekhov V. – Petrusha, 1967 
1...¥e4!! 2.¢a1 [2.fe4 ba2 3.¢a1 £g3] 
2...£a2 3.¦a2 ¦a2 0–1
(4) Parr,F – Waitkroff London, 1968 
1.¦h5!! £d7 [1...£a6 2.¦h6 ¥h6 3.¤g5] 

2.¤g5 ¢h8 3.¦h6 1–0
(5) Westerinen – Miyasaki Skopje, 1972 
1.¤h6! ¢h8 2.£f6! gf6 3.¥f6 1–0

(6) Askselof - Svensson,S 1981 
1...¦e1! 2.¦e1 £g1! ¢g1 ¦e1 0–1
(7) Benko – Inei Budapest, 1949 
1.¦d3! cd3 2.¤e6! fe6 3.¦c7 1–0
(8) Radulov – Soderborg Helsinki, 1961 
1.¦g7! ¢g7 2.£g4 ¢h8 3.£h5 1–0
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Междуобластни първенства
 Враца - Видин - Монтана

мс Красимир Бочев
По отдавна установена традиция в 

спортния календар на Северозападна Бъл-
гария през март град Враца бе домакин на 
междуобластните индивидуални и отборни 
първенства по класически шахмат за моми-
чета и момчета, юноши и девойки. Това са 
състезания, в които участват най-добрите 
млади представители на шахматните клу-
бове от областите Враца, Видин и Монта-
на и представляват своеобразен преглед на 
състоянието им и равнището на тяхната 
подготовка. Не на последно място, важни 
в тези прояви са и точките, които офи-
циално лицензираните клубове получават за 
финансирането си от Спортния тотализа-
тор.

В настоящото издание, проведено на 22 
и 23 март 2008 г., взеха участие общо 70 
състезатели, представители на 4 лицен-
зирани клуба: СКШ “Враца”, ШК „Локомо-
тив” - Мездра, СК “Дебют” - Оряхово, и 
ШК “Септември 94”- с. Гложене. Партиите 
се играха в просторната шахматна зала на 
Общинския социален комплекс за работа с 
деца.

През първия ден се срещнаха шахмати-
сти във възрастите от 8 до 14 години. Със-
тезанията при най-малките протекоха при 
превъзходство на представителите на до-
казаната детска школа на „Дебют” - Оря-
хово, спечелили общо 5 първи места. Възпи-
таничките на мс Енчо Димитров са първи и 
в отборното класиране за девойки - младша 
възраст. Приятно изненадаха с порасналите 
си възможности представителите на ШК 
„Локомотив - Мездра”, с треньор мс Таня 
Данова. Шахматистите от железничарския 
град са отборни първенци при юношите - 
младша възраст.

Малките шахматистки от Оряхово до-
минираха и в състезанията във възрастови 
групи 16, 18 и 20 г.

ЕТО И ПОБЕДИТЕЛИ

Ден първи - 22. III. 2008, младша възраст

Момичета

до 8 г. - Теодора Тодорова - СК “Дебют”, Оряхово
до 10 г. - София Цветанова - СК “Дебют”, Оряхово
до 12 г. - Василена Трайкова - СК “Дебют”,Оряхово
до 14 г. - Лора Андреева - СК “Дебют”, Оряхово

Момчета

до 8 г. - Искрен Банински - ШК “Локомотив”, Мездра
до 10 г. - Иван Буров - ШК “Локомотив”, Мездра
до 12 г. - Петър Милов - СК “Дебют”, Оряхово
до 14 г. - Мирослав Григоров - ШК “Локомотив”, Ме-
здра

Отборно класиране:

Девойки мл. възраст: СК “Дебют”, Оряхово
Юноши мл. възраст: ШК “Локомотив”, Мездра
Ден втори - 23. III. 2008, старша възраст

Девойки

до 16 г. - Лора Андреева - СК “Дебют”, Оряхово
до 18г. - София Цветанова - СК “Дебют”, Оряхово
до 20 г. - Василена Трайкова - СК “Дебют”, Оряхово

Юноши

до 16 г. - Калоян Караиванов - СК “Септември 94”, 
Гложене
до 18 г. - Иван Тончев - СКШ “Враца”, Враца
до 20 г. - Александър Христов - СКШ “Враца”, Враца

Отборно класиране:

Девойки ст. възраст: СК “Дебют”, Оряхово
Юноши ст. възраст: СК “Септември 94”, Гложенe
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За XIV пореден път на 1 и 2 март 2008 
г. Дряново бе домакин на турнир за деца 
до 10, 12 и 14 години. Той е посветен на 
Националния празник 3-ти март и празни-
ка на училището в града. Освен традици-
онните участници от региона тази годи-
на имаше и гости от Благоевград, Варна и 
Тутракан. Събраха се общо 66 деца, сред 
които много медалисти от държавните 
шампионати. Уютният хотел „Дряново - 
Палас” предостави на участници и гости 
отлични условия за игра и отдих. Състе-
занието протече в 7 кръга при 20-минут-
на контрола за игра. Главен съдия бе мс 
Борислав Атанасов от Габрово. Децата 
играха в 3 турнира с отделни класирания 
по възрасти.

Момичетата бяха 18 и играха в общ 
турнир. Тук фаворити за 1-вото място 
бяха единствените градирани състеза-
телки Силвена Митева (ШК „Тангра”-Пле-
вен) и Вероника Василева (ШК „Спартак 
Плевен 21”). Те обаче допуснаха по една 
загуба през първия ден и изненадващо с 5 
от 5 турнира оглави 10-годишната Ива 
Пенчева (ШК „Георги Даскалов”-Варна). 
В 6-ия кръг обаче тя загуби от Силвена, 
която съхрани лидерството си докрая 
и заслужено се окичи със златния медал. 
С 5,5 точки второто място в генерал-

ното класиране разделиха Ива Пенчева и 
Илиана Тошева (ШК „Михаил Тал”-Червен 
бряг). Ива взе златото до 12 години, а 
Илиана - среброто до 14 г. Бронзов ме-
дал до 14 г. спечели Вероника Василева с 
5 точки. Отлично игра и Зорница Пулева 
(ШК „Виктори”-Благоевград), която също 
с 5 точки стана втора до 12 години, след 
като загуби прекия двубой с шампионката 
в групата. Бронзът остана за Елайза Хри-
стова (ШК „Орловец 1997”-Габрово) с 3,5 
т.

Най-многобройна бе групата на 10-го-
дишните - 9 момичета. Тук фаворит бе 
Теодора Кътова (ШК „Спартак Плевен 
21”), но тя бе изпреварена по показате-
ли от Никол Илиева (ШК „Плевен 21”). 
Двете финишираха с по 4 точки. Никол 
е ново име в детския шах, но това не й 
попречи да окаже доста съпротива на 
по-големите какички. Бронзовият медал 
отиде при Славка Николова (ШК „М. Тал”-
Червен бряг) с 3,5 т. Грамоти за най-добре 
представили се деца до 8 години получиха 
Габриела Илиева (ШК „Плевен 21”) и Геор-
гия Данчева (ШК „Царевец”-Велико Търно-
во).

Групата на момчетата до 10 години бе 
най-многобройна - 25 деца! Борбата тук се 
очертаваше да е доста интересна пред-
вид присъствието на вече известни имена 
като Георги Славков (ШК „Виктори”-Бла-
гоевград) и Джунейт Али (ШК „Спартак 
Плевен 21”). Изненадващо за мнозина оба-
че титлата до при 10-годишните спечели 
Костадин Вачев (ШК „Михаил Тал”-Червен 
бряг), който със 7 т. от 7 буквално прега-
зи конкуренцията! За другите остана само 
да си разпределят оставащите медали. 
Второто място бе за Емил Стефанов от 
ВТШК-1927, а третото - за Джунейт Али 
- и двамата с по 5,5 т. След тях се нареди-
ха Георги Славков (ШК „Виктори”-Благо-

Детски турнир “Дряново 2008”
фм Светла Йорданова
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евград) и Стефан Донев (ШК „Царевец”-В.
Търново) с по 5 точки. 6-о-12-то място 
делят голяма група деца с по 4 точки. Най-
малкият участник - 6-годишният Дамян 
Калбанов (ВТШК-1927), получи грамота.

Най-големите до 12 и 14 години играха 
смесено и общо участваха 23 момчета. Тук 
имаше 3-ма градирани състезатели, сред 
които безспорен ЕЛО фаворит бе Петко 
Николов от Червен бряг. Той обаче рано 
отпадна от борбата за 1-вото място и 
тя до последно се водеше между Хрис-
то Вригазов (ШК „Спартак Плевен 21”) и 
избралия да се състезава в по-горна гру-
па Кристиан Йорданов (ШК „Царевец”-В. 
Търново). Двамата направиха „гросмай-
сторско” реми помежду си, разчитайки, 
че ще се справят по-добре с другите кон-
куренти. Но в крайна сметка и двамата 
финишираха с 6 точки и по-добрите пока-
затели на Вригазов му отредиха златния 
медал. Трети с 5 т. бе Тодор Василковски 
(ШК „Прогрес”-Ловеч), който бързо прог-

ресира и може скоро да изненада някого на 
държавните първенства. От 4-то до 6-о 
място до 14 г. се наредиха Петко Нико-
лов (4,5 т.), Васил Костадинов (4,5) - ШК 
„Спартак Плевен 21” и Тодор Тодоров (4 
т.) - ШК „Трансмариска”-Тутракан.

Пълна „търновска” доминация имаше 
при 12-годишните. С 5 точки финишира 
Даниел Ганев (ШК „Царевец”-В. Търново) и 
стана еднолично шампион. Втори с 4,5 т. 
стана съотборникът му Ян Ямелиев, кой-
то загуби пряката среща помежду им. Тре-
ти с 4 точки е Виктор Атанасов (ВТШК-
1927), а след него са съотборниците му 
Алекс Трифонов и Ивайло Павлов, също с 
4 т. На 6-о място финишира Деян Чолаков 
от ШК „Прогрес”-Ловеч с 3,5 т.

Освен индивидуално класиране имаше 
и традиционната отборна преходна купа, 
която се дава на отбора, спечелил най-
много медали. При равенство в точките 
броят на медалите при момичетата има 
предимство. Отново купата бе спечеле-
на от ШК „Спартак Плевен 21” със 7 от-
борни точки. Също с толкова, но на 2-ро 
място за 2-ра поредна година остана ШК 
”Царевец”- Велико Търново, а трети са 
състезателите на ШК ”Михаил Тал”-Чер-
вен бряг.

Всички индивидуални призьори освен 
медали получиха и парични награди, разда-
дени от организатора на турнира Марин 
Денев. Турнирът в Дряново имаше и ранг 
на междуобластно първенство за деца до 
10, 12, 14 по ускорен шах.

Накрая нека пожелаем на неуморния г-н 
Денев да продължи още дълги години тра-
дицията на един от най-старите детски 
турнири у нас.

Ученически игри в Дряново
Борислав Атанасов

Приключиха състезанията в Габров-
ска област от системата на учениче-
ските игри за тази година. От 6 до 8 
февруари се проведе общинското пър-
венство на Габрово. В групата от V до 

VII клас се явиха едва четири отбора от 
десетте училища в общината. А имаше 
години, когато участваха два пъти по-
вече. Печална тенденция, която, както 
изглежда, не само ще продължава, но и 

Силвена Митева - Ива Пенчева
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ще се задълбочава. Малкото деца, тре-
ниращи в ШК „Орловец 1997”, са пръсна-
ти в различни училища и практически не 
участваха в надпреварата. А единстве-
ната участничка Елайза Христова не 
успя да помогне на отбора си да избегне 
последното място, въпреки че се пред-
стави добре на първа дъска при момче-
тата.

В крайното класиране начело заста-
на II ОУ „Неофит Рилски” с 10 т. (със-
тав: Георги Георгиев, Петър Найденов, 
Борислав Стоев и Христина Лазарова). 
Далече зад тях останаха VI ОУ „Иван 
Вазов” с 5 т. (тук се отличи Ангел Ан-
гелов с 3 т. от 3). Следват I ОУ „Ран 
Босилек” – 4 т., и СОУ „Отец Паисий” 
- 3 т.

По отношение броя на участващи-
те отбори подобна бе картината и при 
старшата възраст (от VIII до X клас). 
Тук обаче борбата бе остра и безком-
промисна до последния ход. Водени 
от своите дряновски лидери Тихомир 
Трифонов и Емил Деков, в борбата за 
първо място здраво се вкопчиха Наци-
оналната априловска гимназия и При-
родоматематическата гимназия „Акад. 
Иван Гюзелев”. След равен брой точки 
и равна лична среща победата на първа 
дъска на Тихомир Трифонов изпрати на 
първо място НАГ. В отбора играха още 
Момчил Колев, Калоян Стайков и Елица 
Алева. Второ място заеха представи-
телите на ПМГ (Емил Деков, Любомир 
Гутев, Иво Гутев и Йорданка Цвятко-
ва), които заслужаваха и по-добра съд-
ба, но първото място е само едно. След 
тях се класираха отборите на Профе-
сионалната гимназия по туризъм с 3 т. 
и Професионалната техническа гимна-
зия „Д-р Никола Василиади” с 1 т.

Месец по-късно, на 7 март 2008 г., 
се проведоха областните първенства 
в Дряново. При малките шахматисти 
(V-VII клас) превъзходството на дря-
новци от СОУ „Максим Райкович” бе 

смазващо. Васил Пашов, Константин 
Йорданов, Даниел Пройчев и Петя Ди-
митрова спечелиха всичките 12 точки 
и убедително заеха първото място. 
Естествено излишно е да посочвам 
победителите по дъски. Втори със се-
дем точки са севлиевци от СОУ „Васил 
Левски” (Веселин Богданов, Иван Узу-
нов, Калоян Кръстев и Симона Ивано-
ва). Трети са II ОУ „Неофит Рилски” от 
Габрово (Георги Георгиев, Вилизар Дин-
ков, Емил Петев и Христина Лазарова) 
с 4,5 т. и четвърти - ОУ „Проф. Пенчо 
Райков” от Трявна (Делян Скендеров, 
Рали Ралев, Тодор Димитров, Петя По-
пова и Мартина Джулиева) с едва 0,5 т. 
Наличието на точки у последните два 
отбора е по силата на правилата - все 
пак точката трябва да бъде записана на 
някого, а иначе те с нищо не показаха, 
че ги заслужават.

При старшата възраст доминираха 
от Априловската гимназия от Габро-
во и спечелиха 7 точки (Тихомир Три-
фонов, Момчил Колев, Калоян Стайков 
и Елица Алева). Дряновците от СОУ 
„Максим Райкович” с десетгодишните 
лидери на първите две дъски Георги До-
чев и Стефан Димитров не можеха да 
разчитат на повече от 3,5 т., въпреки 
усилията на по-опитните Стилиан Иг-
натов и Пламена Георгиева. Третото, 
иначе престижно, място, но при липса 
на други отбори остана за Професио-
налната гимназия по механотехника от 
Севлиево (Георги Кузев, Ивелин Асенов, 
Ахмед Мехмедов и Белла Константино-
ва) - 1,5 т.

Като се има предвид, че в отбора на 
НАГ от Габрово играят двама дряновци, 
може да се отчете, че Дряново класира 
отбор и половина.

На закриването отборите победите-
ли бяха поздравени от представителя 
на организаторите от Габрово Христо 
Донков с пожелание за успех в бъдещите 
състезания.
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Ëично мнение

В шести брой на списание „Шах в учи-
лище” от 2007 година прочетох интерес-
на статия на фм Иван Стойнов, която 
съдържаше много верни моменти, но за 
съжаление отразява и някои популярни 
заблуждения за работата с компютър, 
които за съжаление споделят не само 
повечето деца, но и много от техните 
треньори. В тази статия ще спомена най-
важните от тях, а в следващите няколко 
броя на списанието ще се появи ръковод-
ство за използване на шахматен софтуер, 
или по-конкретно Chessbase за подготов-
ката на млади шахматисти. Опасността 
работата с компютър да не е полезна за 
шахматното израстване е съвсем реална, 
но това не значи да не използваме такъв 
страхотен и удобрен ресурс - просто 
трябва да знаем как, което не е лесно, 
като се има предвид бързото навлизане на 
софтуера в шахматния свят. Затова тук 
ще разсея основните митове за използва-
нето на компютъра и ще ви посъветвам 
как да работите с него.

Мит 1: Компютърът може да се 
използва само за работа над дебю-
та. Няма нищо вярно! За дебют е препо-
ръчително да се използва компютър пред 
книги, поради по-добрата прегледност на 
вариантите и удобното им разиграване, 
освен това анализаторът ни предпазва 
от сериозни грешки, които могат да при-
състват даже и в известни теории. Но 
това не значи, че компютър не може да 
се използва за тактика, стратегия, енд-
шпил, гледане на цели партии (с хубав 
коментар и много полезните и удобни 
цветни означения и стрелки, които из-
ползва силно развитата у човека зрителна 

памет). Всичко зависи от това да сме си 
намерили подходящи тренировъчни бази с 
кометирани партии или примери, каквито 
вече има десетки. По този начин съдър-
жанието е като в най-хубавите книги, а 
начинът на разглеждане - далеч по-удобен. 
Хубави тренировъчни бази е лесно да се 
намерят в интернет, а планирам да събе-
ра всичко най-полезно на едно-единствено 
място в скоро време, за което ще ви бъде 
съобщено в следващия брой.

Мит 2: Компютърът ни пречи 
да мислим и унищожава красотата 
и творческото начало в шаха. Това 
зависи само и единствено от нас! Никога 
не трябва да допускаме да оставим маши-
ната да смята сама и само да чакаме ре-
зултата. Трявба да мислим и ние! Излисли-
телната мощ на софтуера и фантазията 
и интуицията на човека се допълват пре-
красно и в идеалния анализ фантазията, 
творчеството и идеите идват от нас, а 
грубата изчислителна сила - от компютъ-
ра. Двамата най-силни български шахмати-
сти Топалов и Чепаринов са едновременно 
много творчески играчи и едни от най-ра-
ботещите с компютър сред шахматния 
елит. Теоретичната “бомба” 12.Kxf7, с ко-
ято Топалов отнесе Крамник, безспорно 
е компютърен анализ, въпреки че според 
самия компютър води до загубена позиция 
- идеален пример за съчетаване на компю-
търни изчисления с човешка оценка. Това 
ни довежда и до

Мит 3: Компютърът винаги 
показва най-силния ход, защото е 
ужасно силен, бие даже и световни-
те шампиони. За щастие никой не е 
толкова безгрешен. Компютрите също 

Компютърът и компютърните 
 шахматни програми - тема с продължение

мс Калин Каракехайов
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грешат, особено в дълги форсирани ва-
рианти, до края на които не могат да 
стигнат при изолирани фигури от игра, 
силата на които не могат да преценят 
(примерно кон взел топ на h8), при ма-
териално неравновесие (особено енд-
шпили с 2 фигури за топ), при жертви 
на материал, особено в дебюта (тога-
ва трудно може да се прецени без мно-
го задълбочаване дали ще излезе нещо 
от атаката, или не), в 
дълбоки ендшпили и 
в доста други ситу-
ации, които могат 
да се разделят на два 
вида - компютърът 
не успява да сметне 
надалече (затова вина-
ги разигравайте дълги-
те форсирани вариан-
ти) или компютърът 
оценява позицията 
погрешно (ето защо 
трябва и да мислите 
с главата си). Обаче 
в перспектива с на-
предъка на хардуера и софтуера компю-
търът наистина ще стане почти без-
грешен и трябва да сме готови за този 
неприятен момент.

Мит 4: Компютърът ни е безпо-
лезен, защото не може да ни обясни 
идеите зад своите ходове. Ами това 
е положението, все пак по-добре е да има-
ме вкъщи помощник, по-силен от Топалов, 
пък дори и да не говори... Огромната прак-
тическа сила на компютъра, който почти 
безпогрешно намира всякаква тактика, е 
добър показател да сравним собствената 
си игра - всеки ход, който не е в първите 
на компютъра, вероятно е грешка и тога-
ва можем да се замислим защо сме я напра-
вили, докато при гледане без компютър 
такива моменти се подминават, правилни 
ходове ни се струват грешки и въобще 

рискуваме впечатлението от играната 4 
часа партия да е напълно необективно.

В обобщение - работата с компю-
тър е безспорно необходима и се води в 
две направления, според двете най-добри 
способности на компютъра - да подрежда 
информация прегледно и да изчислява.

Анализиращият модул на компютъра 
е добре да се използва при де-
бютни анализи за проверка на 
идеите ни и търсене на нови. 
Това в никой случай не значи, 
че не трябва да мислим сами – 
даже, напротив, предизвикател-
ство е да се намери нещо силно, 
което компютърът не е успял 
да оцени. Трябва да се анализи-

рат с компютър и играните 
партии от турнири, за да 

получат нашите идеи в 
тях обективна оценка. 
Освен тези два случая 
е по-добре да развиваме 

самостоятелно мислене, като не 
използваме Rybka-та.

Работа с тренировъчни бази - ясно е, 
че всяка книга е много удобна за четене и 
разиграване в Chessbase вид. Особено това 
е така за примери за решаване, където с 
едно кликване се показва и крие решението, 
вместо да прелистваме книгата непрекъс-
нато. Аз възприемам такава работа с ком-
пютър (без използване на анализатор) като 
по-удобна работа с книги и двете са взаим-
но заменяеми. Единствено е необходимо да 
си намерим хубави бази. Всичко нови книги 
се издават и в електронен вид, а и много от 
необходимите стари класики също са въве-
дени с чудесни коментари.

Очаквайте в следващия брой първата 
част за първото ръководство за шахмат-
ния софтуер Chessbase на български език.
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Øахматна лекция

Печеливши маневри
мс Христинка Илиева

Много често в мителшпила на шах-
матната партия се получава ситуация с 
лек превес за една от страните, за чиято 
реализация се изисква подобряване раз-
положението на някоя от фигурите или 
пешките. Необходимите маневри, които 
изисква позицията, водят до нейното 
усилване и до настъпването на момента 
за решителни действия.

Умението да гради и усилва позиция-
та е важна част от техниката на игра на 
всеки шахматист.

Инкьов - Амброж, 1982 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+-sn-+0
9+-+-snk+-0
9-+-+l+p+0
9+-wQpzPpzP-0
9-+-zP-sN-+0
9+-+-vLLmK-0
9q+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Бели на ход
1.¥c1! Маневрата на офицера бързо реша-
ва изхода на партията.
1...£b1 2.¥a3 £b7 3.¤d5! + - 

В средата на играта наличието на 
разноцветни офицери оказва съществе-
но влияние на оценката на позицията и 
избора на план за игра. Колкото повече 
фигури има на дъската, толкова е по-
трудно да се защитава слабата страна 
- много е далече ендшпилният “чист раз-
ноцвет“ и с това и надеждата за спасе-
ние.

Гроспетер - Купрейчик, 1982 г.

Черните трябва да концентрират всич-
ки сили за атака на царя. Те набелязват ма-
неврите ¦a8–a6–g6, ¥d6, £e5. Тяхното 

преимущество носи дълготраен характер 
поради невъзможността на противника да 
размени офицерите.

XIIIIIIIIY
9r+-+-tr-mk0
9+p+-wq-zpp0
9-+-+-+-+0
9zp-+L+p+Q0
9Pvl-+p+-+0
9+P+-zP-+P0
9-+-+-zPP+0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Черни на ход
  1...¦a6! 2.¦fd1 ¦g6 3.£e2 ¥d6 4.¥c4 
£e5 5.g3 f4 6. ef4 £f4 ( заплашва ¥c5 u 
e4-e3 ) 7.¦d6 £d6 8. £e4 £c5 9.£g2 ¦gf6 
10.¦a2 ¦f3 - +

Сафарамути - Ван дер Берг, 1972 г.
XIIIIIIIIY
9r+l+k+ntr0
9vlpzpp+pzpp0
9p+n+-+-+0
9zP-+-zP-+q0
9-zP-+-+-+0
9+-zPL+N+-0
9-+-+-zPPzP0
9tRNvLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy

Бели на ход
Белите имат преимущество и в раз-

витие, и в пространство. Освен това в 
позицията има една “заблудила се“ фигура 
- дамата на  h5. 1.¦a4!! Белите намират 
най-енергичния начин да използват превеса 
си, включвайки по четвъртия хоризонтал 
дамския топ. Създадена е страшната за-
плаха 2.b5 ab5 3.¦h4 1...¤ce7 2.b5 ¤g6 
3.g4 £h3 4.¦e1 (заплашва 5. ¥f1) ¤h4  
5.¤h4 £h4 6. b6 cb6 7.g5 £h3  8.e6 de6 
9.¦e3 Черните се предали.
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Ðешете комбинациите
(1) Nei,I - Petrosian
XIIIIIIIIY
9-+-tr-sn-mk0
9+-+P+-+p0
9pzp-+-wq-+0
9+-zpQzp-+-0
9P+P+-+L+0
9+-+l+-tR-0
9-zP-+-+-zP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Gohin – Benet
XIIIIIIIIY
9-tr-+-+k+0
9+q+-+p+p0
9p+-+p+p+0
9zPr+-+n+-0
9-+-vlNzP-+0
9+P+-+-+-0
9PvL-+-+PzP0
9+R+-wQR+K0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(3) Orekhov V. – Petrusha
XIIIIIIIIY
9r+-+k+r+0
9+-+pvlp+-0
9-+l+p+-+0
9+-zp-zP-+-0
9-+P+-+N+0
9wqp+-+PwQ-0
9PtR-+-+P+0
9+KvL-+-+R0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(4) Parr, F – Waitkroff
XIIIIIIIIY
9r+-+-+r+0
9zpp+Q+Nvlk0
9-+-+-+pzp0
9+R+-+-+-0
9q+-+-+-+0
9+n+-+-zP-0
9PvL-+-zP-zP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) Westerinen – Miyasaki
XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9+pwq-+pzpp0
9p+-vl-sn-+0
9+-+-+N+-0
9-+L+p+-+0
9+P+-+Q+-0
9PvLP+-zPPzP0
9tR-+-+R+K0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Askselof - Svensson, S
XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9zpp+-+-+p0
9-+-wQ-+p+0
9+-wq-+p+-0
9-+-+-vLnzP0
9+P+-tr-+-0
9P+PtR-+P+0
9tR-+-+K+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(7) Benko – Inei
XIIIIIIIIY
9r+-tr-+-+0
9+l+-+pmk-0
9-+-+-wqp+0
9zpP+p+-+p0
9-+psN-+-zP0
9+-+nzP-zP-0
9PwQR+-zPL+0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(8) Radulov – Soderborg
XIIIIIIIIY
9r+-+-tr-mk0
9+p+lvlpzpp0
9-wqp+psn-+0
9+-+-vL-+-0
9-+-zP-+-zP0
9+P+L+QtR-0
9P+-+NzPP+0
9+K+R+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят
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Øахматни афоризми

Подбрал: мм Коста Ангелов

� Позицията беше толкова красива, че съперниците я повториха три 
пъти.

� С тихи ходове той постигна гръмки победи.
� Той отложи доиграването на по-лошата си позиция за по-добри 

времена.
� За да станеш дама, не е необходимо да си била пешка.
� Той мислеше само когато попадне в цайтнот.
� ''Не съм толкова проста'' - каза пешката, ставайки дама.
� Той разлюби позицията от пръв поглед.
� Дългата рокада често съкращава живота на царя.
� На развитието на шахматните му способности пречеше тяхната 

липса.
� Да се научиш да играеш шах никога не е късно. Важното е да 
 разбереш това навреме.
� Губейки форма, шахматистът губи и съдържание.
� Само в шахмата съществуват едновременно шах и цар.
� Да победиш е по-лесно, отколкото да убедиш.
� За проблемиста не съществуват никакви проблеми.
� Времето минава, а цайтнотите остават.
� И повторението на ходовете може да бъде неповторимо.
� Оказва се, че в шахматната игра е тежко не да се вдигат фигурите, 

а да се спуснат на нужното място.
� ''Добре седя'' - помисли си шахматистът, удобно намествайки 
 се в креслото.
� От любовта до омразата има само един шах.
� Той започна мирните преговори още с ръкостискането.
� Шахматният композитор правеше проблем от всяка задача.
� Фигурите, стоящи на задния ред, са най-важните.
� Позицията е силна, когато в нея няма слабости.
� Всеки шахматист трябва да знае как е можел да спечели 
 вчерашната загубена партия.
� Началото на играта не е леко, средата - трудна, а краят - мъдър.
� По-добре десет пъти един ход обмисляй, отколкото 
 един път мат да получиш.






