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Първенства за момчета и момичета 
 от 8 до 18 години в Пловдив

Деян Димитров

Много изненади, малко качествен шах, някои „величия” паднаха от трона

Äържавни първенства

За втора поредна година Новотел „Плов-
див” бе любезен домакин на Държавните инди-
видуални първенства за възрастите от 8 до 18 
години. Вече спокойно можем да кажем, че в Гра-
да под тепетата родният шах намери решение 
за най-масовия детски турнир години напред, 
надявам се. 304 деца общо във всички възрасто-
ви групи!

Хубава зала, преференциални цени, бързо и 
качествено обслужване – мисля, че нямаме по-
води за каквито и да е претенции.

Бързам да споделя, че тази година чисто 
шахматната организация бе на страхотно 
ниво. Това се дължи най-вече на факта, че поч-
ти всички клубове бяха подали заявките си на-
време. Първенствата започнаха точно в пред-
варително обявения час. Като допълнение към 
моите наблюдения ще ви цитирам думите на 
главния съдия Живко Жеков, който още преди 
обед на 01.04 (първия ден) със задоволство каза: 
„Готови сме!” Наистина беше така. 

Към 15.00 часа (половин час преди началото 
на първия кръг) традиционната гонка „Мама, 
татко и аз” вече се виеше от коридора към 
шахматните дъски. Ако трябва да използвам 
едно журналистическо клише, запазена марка 
от време оно, бих казал, че залата се оказа малка 
да побере всички желаещи да присъстват на съ-
битието. Може би повече хора и фоторепор-

тери има само на пресконференция на Бербатов 
или Бойко Борисов.

Но нека да не прекаляваме със сравненията 
и образните описания на обстановката, а да се 
насочим към това, което се случи в Пловдив 
във всичките възрастови групи за момчета и 
момичета.

Момчета, до 8 години:

При най-малките 2011-а ще бъде запомнена 
като годината на Цветан Стоянов. Преди да 
кажа няколко думи за турнирите, искам да под-
чертая, че това дете има невероятна харизма. 
По мое мнение - и доста сериозен шахматен 
талант. Не играе шах като 8-годишен. Тоест 
пази си фигурките, не бърза и в играта му има 
доста хубави неща. Мисля, че в момента най-ва-
жната задача на хората около него е да задър-
жат интереса му към шаха. Най-сериозният 
конкурент на Цеци за първото място бе Ан-
тон Петров от ЦСКА. В турнира по класиче-
ски шах двамата се срещнаха в 5-ия кръг. Стоя-
нов спечели с черните фигури и до края направи 
само едно реми, за да спечели златото с 8.5 от 
9. Втори със 7.5 се класира Калоян Попвасилев 
от „Михаил Ботвиник”, а трети завърши Ан-
тон Петров със 7 точки. В турнира по ускорен 
шах дербито за първото място между Цветан 
Стоянов и Петров се състоя в последния 7-и 



5ШАХ в училище

кръг. Състезателят на ЦСКА спечели и се из-
равни по точки със съперника си (по 6 т.), но 
заради по-лошия си показател остана втори. 
Бронзовият медал спечели Марко Добриков от 
„Спартак Пловдив”. На блица Цветан грабна 
третия си златен медал. Втори и трети са Ан-
тон Петров и Йордан Портокалски от „Вик-
тори Благоевград”. 

Момчета, до 10 години:

В тази възраст имаме няколко деца, които 
дават сериозни надежди за бъдещето. Много 
лошо впечатление обаче ми направи, че някои 
от тях играят закрити дебюти. За да играеш 
така на 10 години, трябва да си гений. Не мога 
да разбера треньори и родители. Защо се залита 
към сложното, преди децата да се са научили да 
атакуват и да се защитават. Преди да са раз-
вили комбинативното си мислене. На 10 години 
е трудно да разбираш сложните дебютни схе-
ми. Като един полезен съвет бих препоръчал на 
треньори и родители да започнат да работят 
„правилно” със състезателите си. Те са талант-
ливи, но никой от тях не е гений. 

За турнира: В 4-ия кръг Петър-Делян Шен-
тов загуби с белите от Матей Петков, а Да-
вид Цветанов победи Калоян Дичев. В 7-ия се 
състоя директният сблъсък за титлата. Цве-
танов победи Петков и се откъсна еднолично 
с 6.5. В следващия кръг Давид „удари” и Шентов, 
с което си осигури златото. До второто мяс-
то се промъкна Стефан Райков, а трети оста-
на Матей Петков. В турнира по ускорен шах се 
получиха някои изненади. Петър-Делян Шентов 
спечели златото с 6.5 от 7, среброто остана 

за Иван Николов, а бронзаът - за Иван Григоров 
(двамата с по 6 точки). При блица и тримата 
медалисти завършиха с равни точки – 6. Допъл-
нителните показатели определиха за шампион 
Стефан Райков, следван от Иван Николов и Бо-
жидар Немски. 

Момчета, до 12 години:
И тук има 2-3 момчета, с които се работи 

сериозно и дават надежди, че ще станат силни 
шахматисти. И при тях съществува залита-
нето към закрити схеми, заучени наизуст, без 
разбиране. Преди 6-ия кръг малко изненадващо 
поне за мен лидер бе Николай Христов. Струва 
ми се, че това дете не се развива така, както 
се очакваше, а бе смятан за един от големите 
таланти в родния шах. Ники загуби с бели от 
Явор Тодоров и сдаде първото място. В 7-ия 
кръг се състоя очакваното дерби за титлата. В 
интересна и напрегната партия Явор Тодоров 
победи Владимир Петров. Състезателят на 
„Локомотив”, София, демонстрира интересни 
идеи, показа разбиране и правилна ориентация 
в сложни позиции. С него от години се работи 
сериозно и напредъкът му е видим. В осмия кръг 
Владимир Петров загуби и от Ники Христов, 
а Явор и Мартин Петров завършиха наравно. 
На финала Христов загуби от Владко Петров, 
а Тодоров направи реми с Кристиян Василев и 
спечели златото, макар и неособено убедител-
но. Втори е Николай Христов, а трети - Вла-
димир Петров. В турнира по ускорен шах Явор 
спечели втората си титла, като този път 
изпревари Владимир по показател (двамата за-
вършиха с 6 точки след реми помежду си). Брон-
зът остана за Мартин Вълчинов с 5.5. На блица 
Ники Христов взе златото със 7 от 7. Втори 
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и трети са Тамер Исмаил и Явор Тодоров (5.5 
точки). 

Момчета, 14 години
Не ми е приятно да го кажа, но според мен 

тази изключително важна шахматна възраст ни 
е доста слаба. Деца, които от 5-6 години играят 
шах и са познати като имена, не демонстрират 
никакво развитие, което веднага ме навежда на 
извода, че от момчетата до 14 години един-
ствен Румен Николов има шанс да стане силен 
шахматист. Той игра най-убедително от всич-
ки и се възползва от грешките на съперниците. 
Не ги победи всичките, но нямаше и нужда. Със 
7.5 от 9 Румен Николов спечели титлата. Вто-
ри и трети с 6.5 се класираха Георги Бърдаров 
и Дарио Дерешки. В турнира по ускорен шах 
Дерешки взе златото с 5.5 от 7, втори оста-
на Румен Николов, а трети - Калоян Христов. 
Шампион на блиц при момчетата до 14 години 
е... Симонета Иванова с 6 от 7 – факт, който 
категорично потвърждава уводните ми думи за 
тази възраст. Среброто остана за Румен Нико-
лов, бронзът - за Михаил Николов. 

Момчета, 16 години
Слаба възраст. Иска ми се да кажа нещо раз-

лично, но за съжаление нямам основания, след 
като Ело-лидерът е с 2122... Иска ни се да се 
борим с големите по световни и европейски, 
но истината е, че сме доста назад. Направи ми 
впечатление, че някои състезатели, които пре-
ди 2-3 години все още бяха смятани за сериозни 
надежди, подходиха към турнира доста несе-
риозно. Един вид като неприятно задължение. 
Приятната изненада бе Ради Данов. Доколкото 
знам, е започнал да играе шах по-късно. Може би 
останалите го подцениха. Ради демонстрира 
добри игри. Бе близо до победа срещу фаворита 
Александър Монев, но не успя да спечели и оста-
на втори. Шампион с известни колебания очак-
вано стана Монев с 8 от 9 т. Трети се класира 
Ивайло Стоянов. Монев не игра на ускорения 
шах и в негово отсъствие Анатоли Атанасов 
спечели златото, следван от Цветелин Пантев 
и Христо Вригазов. Анатоли взе златото и на 
турнира по блиц. Втори е Ради Данов, а трети 

- Кристиян Йорданов. 

Момчета, до 18 години
В тази възраст имаше изявен фаворит в 

лицето на Сашо Андреев. Даян Нинов пък се 
очакваше да даде сериозен отпор на Ело-лиде-
ра. Изненадващо обаче титлата спечели Ва-
сил Кръстев, което не говори никак добре за 
гореспоменатите двама. Васко завърши реми 
с Андреев, победи Даян и с 6.5 от 7 грабна зла-
тото. Нинов остана втори, а Сашо Андреев 
- трети. В турнира по ускорен шах шампион 
стана Любомир Данов, който изпревари Андре-
ев по допълнителен показател. Трети е Евгени 
Генчев. Даян Нинов победи на блица. Среброто 
и бронзът останаха за Сашо Андреев и Росен 
Тодоров. Какво можем да отбележим, освен 
тоталния провал на Андреев? Истината в тази 
възраст е, че почти никой не гледа сериозно на 
шаха, не се готви, кара на „мускули” и идва на 
турнира заради купона. 

Момичета, до 8 години 
Тук не забелязах някоя нова „звезда”. Един-

ствената, която прави опити да играе шах, 
е Нургюл Салимова. Съвсем логично дойде и 
титлата й със 100-процентов резултат 7 от 
7. Втора на класическия шах се класира Гергана 
Пейчева, а трета - Виктория Петрова. На ус-
корения шах Нургюл отново им направи 7 от 7. 
Среброто остана за Гергана Пейчева, а бронзът 
- за Рада Минева. В турнира по блиц трите меда-
листки завършиха с по 6 точки. По допълните-
лен показател първа е Мина Радева, втора - Гер-
гана Пейчева, а трета - Нургюл Салимова. Тази 
възраст беше най-трудна за съдиите. И тук ис-
кам да отправя малко критика към треньорите 
и ръководителите на клубове. Не си пускайте 
децата на държавни първенства, след като още 
не са готови. Един не може да записва, друг не 
знае правилата, трети не е играл с часовник... 
Моля ви се. Това не е детска градина, не сме и в 
махалата, където три корнера са гол. Имайте 
малко уважение към шаха и себе си. Това все пак 
е държавно първенство и неподготвени хора не 
бива да има. Същото се отнася и за момчетата 
в тази възраст. 

Äържавни първенства
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Момичета, до 10 години

Битката в тази възраст беше меж-
ду европейската шампионка до 8 години 
Габриела Антова за 2010 година и шам-
пионката до десет години от минало-
годишния шампионат Виктория Радева. 
Двубоят премина при превъзходство на 
пловдивската състезателка Виктория. 
Очевидно европейската титла тежеше 
на Габриела, както и породените очаква-
ния към нея. Но практиката е доказала, 
че качването в по-горна група е трудно, 
а все пак тя не е дете чудо. В крайното 
класиране Радева завърши първа, втора е 
Антова, а трета - Маргарита Стратева. 
В турнира по ускорен шах Радева отново 
победи Антова и със 7 от 7 спечели зла-
тото. Габриела остана втора, а Мариета 
Костадинова - трета. Антова загуби от 
Радева и третата си партия в Пловдив – 
на блица. Вики спечели третата си титла, 
а бронзът отиде при Лора Симитчиева. В 
тази група ясно личи, че призьорките ра-
ботят сериозно и може да се очакват до-
бри резултати от тях и в бъдеще. 

Момичета, 12 години:
Слаба възраст. Нивото е доста ниско. Още 

след дебюта почти навсякъде стои сериозно 
материално неравенство. А някои момичета в 
тази възраст играят 4 и повече години. Напра-
виха ми лошо впечатление несериозното от-
ношение и липсата на борбеност. Отстрани 
изглеждаше така, все едно никой не осъзнава 

сериозността на състезанието. Изненадващо, 
с точка и половина преднина, шампионка стана 
Гергана Димитрова. Мисля си, че има момичета, 
които играят по-добре от нея, но това явно 
бе нейният турнир. Втора е Доника Шивачева, а 
трета - Николета Господинова. Гергана спечели 
титлата и на ускорения шах. Доника отново е 
втора, а третото място зае Ралица Маркова. 
Шампионка по блиц стана Нона Мирчева, следва-
на от Мария Калбанова и Доника Шивачева. 

Момичета, до 14 години
Може би единствената възраст при момиче-

тата, където конкуренцията е сериозна, въпре-
ки че има изявен фаворит – Симонета Иванова. 
Тя се движеше без грешка до 6-ия кръг с 5 от 
5 след победи над Мария Васова и Ива Пенчева. 
Изненадващата й загуба от Цветелина Спасова 
с белите обаче направи турнира интересен. В 
последния кръг Симонета игра с Джулиана Ко-
лева, като и двете се нуждаеха от победа. След 
дълга борба партията завърши реми. На 2-ра 
дъска в последния 7-и кръг Цветелина Спасова 
допусна загуба от Василена Трайкова и остана 
без медал. Ива Пенчева взе среброто, а Трайко-
ва - бронза. Прави впечатление слабото пред-
ставяне на Мария Васова – нещо, което поне 
за мен не е изненада. Това момиче не напредва, 
видно е от играта й. Освен това има сериозни 
проблеми с времето. На 15-и ход има 5 минути. 
Това всъщност е нещо съвсем нормално, след 
като няма шахматна среда и добър треньор, 
който целогодишно да е до нея. В турнира по 
ускорен шах шампионка убедително стана Си-
монета, следвана от Боряна Петрова и Цвете-
лина Спасова. Иванова не игра в тази възраст 
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на блица и в нейно отсъствие титлата грабна 
Ива Пенчева. Втора е Джулиана Колева, а тре-
та Боряна Петрова. 

Момичета, до 16 години
В тази възраст се очакваше сериозна 

битка между Деница Драгиева и Цвета Галу-
нова. Турнирът по класически шах бе кръгов, 
а дербито между двете завърши без побе-
дител. До края Деница не допусна загуба, 
докато Цвета падна от Доротея Нанчева 
и това й костваше първото място. Шам-
пионка стана Драгиева със 7.5 от 9, втора 
е Галунова със 7, а трета също със 7 - Веро-
ника Василева, която игра добре и заслужи 
медала си. В турнира по ускорен шах тит-
лата спечели Цвета убедително с точка и 
половина пред втората и третата Деница 
Драгиева и Полина Венкова. Цвета Галунова 
грабна златото и на блица, изпреварвайки 
по показател Вероника Василева. Трета е 
Александра Иванова. Почти всички моми-
чета в тази възраст „карат по инерция” и 
вероятно ще играят шах, докато завършат 

училище. При Деница Драгиева се забелязва 
напредък. Вече играе доста по-уверено, с по-
високо самочувствие. 

Момичета, до 18 години 
На класическия шах участваха седем 

състезателки. Ани Крумова, Дарена Сир-
кова и Мария Миланова бяха фаворитки-
те. И трите обаче не показаха убедител-
на игра. Най-слабо се представи Мария, 
която игра доста под нивото си. Изне-
надващо за медалите са „закачи” Викто-
рия Цекова. Тя победи Крумова и с 4.5 от 
6 спечели среброто. Първа с 5 от 6 завър-
ши Ани, а трета остана Дарена. Тя загуби 
решителните партии срещу първите две. 
Шампионка на ускорения шах стана Сир-
кова с 4 от 5. Тя победи втората Мария 
Миланова, която завърши със същия ак-
тив. Бронзът остана за Елица Атанасова. 
В турнира по блиц Ани Крумова направи 6 
от 6 и спечели титлата. Втора е Дарена 
Сиркова, а трета - Виктория Цекова.

За финал ще кажа, че откъм организация 
всичко бе на ниво. За съжаление шахът ни 
при малките не е на ниво... Очевидно е, че 
почти никой не работи сам вкъщи. Качест-
вото на партиите в почти всички възра-
сти е под всякаква критика. Надеждите са 
в малките. Тези, които сега са на 14 и 16 
години, също доскоро бяха „малките”. Сега 
са просто малките големи нереализирани 
надежди...

Äържавни първенства

Най-малкият участник на 
пет и половина години
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Най-североизточната точка на България 
– Шабла, се завърна на шахматната карта с 
домакинството на държавните първенства 
по класически, блиц и ускорен шах за момче-
та и момичета до 20 години (12-20 март). 
Хубаво време, прекрасна зала, достойна да 
посрещне турнир от много по-висок ранг 
и чудесни битови условия посрещнаха шах-
матистите, решили да посетят малкия 
морски град. При момчетата участваха 8 
състезатели, а при момичетата - 6, но при-
чините за ниския брой на играчите мисля да 
оставя за финала. И при двата пола турни-
рите бяха кръгови, като разпределението 
на медалите стана ясно чак след изиграване-
то на последните партии. Стигна се дори 
до пети показател – пърформанс. 

В състезанието по класически шах при 
момчетата на криво още в първия кръг 
стъпи един от фаворитите - Боян Ангелов, 
който не успя да победи Тодор Георгиев. Бъ-
дещият шампион Тихомир Янев стартира с 
три победи, а в 4-ия кръг успя да се измъкне 
без пешка в топовен ендшпил срещу Даян 
Нинов. Павел Янев се движеше без грешка, 

като преди последния кръг имаше само едно 
реми срещу Боян. На финала Павел и Тихо-
мир се срещаха в пряк сблъсък за първото 
място, а Даян и Боян за третото. Битката 
за титлата завърши с успех на състезате-
ля с по-висок рейтинг – Тихомир, въпреки 
че позицията му бе доста съмнителна. По-
драматична бе развръзката на партията за 
третото място. Ангелов се нуждаеше от 
победа с черните фигури, докато Нинов го 
устройваше и ремито. Позицията дълго 
време бе равна, но шуменският състезател 
успя да се възползва от цайтнота на про-
тивника си, принуди го да сбърка и спечели 
бронзовия медал. За победителя Тихомир 
Янев можем да кажем, че игра под обичай-
ното си ниво. В три партии беше по-зле, но 
в крайна сметка успя да се измъкне.

При момичетата се очертаваше инте-
ресна битка между Ани Крумова, Дарена 
Сиркова, Цвета Галунова и Мария Милано-
ва. Ани победи Мария във втория кръг с 
черните фигури. Миланова избра лош план, 
допусна пробив в центъра и позицията й 
рухна. Мария загуби и от Дарена абсолютно 
равен ендшпил, който до последно можеше 
да спаси, но не се възползва от шансовете 
си. В последния кръг в битка за първото 
място се изправиха Ани и Дарена. И двете 
бяха победили Цвета и Мария, които пък се 
бореха за бронза. Партията за златото бе 
доста драматична. Дарена имаше качество 
и пешка повече още след дебюта, но не успя 
да реализира преимуществото си, допусна 
заплахи срещу царя и след дълга борба на 
нерви партията завърши реми в топовен 
ендшпил. Заради по-добрия си пърформанс 
Ани спечели златото. Същият показател 
позволи и на Мария Миланова да изпревари 
Цвета. 

Държавно първенство до 20 години в Шабла 
Деян Димитров

Варненски триумф в Шабла – три титли за Ани Крумова, по 
една за Тихомир Янев и Павел Янев
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При момчетата на ускорения шах не игра 
Тихомир Янев. В негово отсъствие шампи-
он стана Павел Янев, следван от Даян Ни-
нов и Боян Ангелов. В турнира по блиц пър-
ви се класира Боян, следван от Павел Янев 
и Даян Нинов.

В турнира по ускорен шах при момиче-
тата златото спечели Ани, следвана от 
Дарена и Цвета. Крумова грабва титлата и 
на блица. Втора и трета останаха Мария и 
Цвета. За шампионката и в трите вида шах 
Ани Крумова можем да кажем, че за пореден 
път спечели благодарение на железните си 
нерви и здравата си психика. Доказа се като 
истински борец и напълно заслужено приба-
ви нови 3 златни медала към колекцията си. 

От община Шабла медалистите в тур-
нира по класически шах получиха парични 
(100, 50, 30 лв.) и предметни награди. За ус-
корения и блица пък спонсорите на състе-
занието бяха осигурили сувенири и други 
подаръци. През цялото време участниците 
в държавното първенство ползваха спорт-
ната зала безплатно (играха тенис и фут-
бол), получиха напитки, химикалки, както и 
екскурзия до морето, шабленския фар и Ка-
мен бряг. Най-смелият от всички участни-
ци - Павел Янев, дори дръзна да се изкъпе в 
леденото мартенско море. В първия ден на 
турнира пък децата от скаутската органи-
зация посрещнаха участниците с домашно 
приготвени сладки. 

Въпреки тези „екстри”, участниците в 
турнира бяха едва 14... Причините според 
мен са няколко. Първо, световното е в 

Индия – далече и скъпо. Второ, ДИП до 20 
съвпадна с масов детски турнир – „Купата 
на Слона” в София. Трето – състезателите 
до 20 години на практика са шахматисти 
от по-долните възрасти, които предвид-
ливо бяха решили да запазят финансите си 
за Пловдив (1-9 април). Четвърто – по мои 
наблюдения много хора останаха с грешно-
то впечатление, че Шабла е „тъмна Индия”. 
Тези, които бяха в града и играха, се убеди-
ха, че условията са чудесни. Не съм съгласен 
и с факта, че Шабла е далеч и затова учас-
тниците са малко. От моя гледна точка и 
Белоградчик е далеч, и Видин, и Благоевград... 
Освен това ниските цени на нощувките (14 
лв.) компенсират в пъти разходите за път 
на състезателите от по-далеч. Факт е, че 
турнирът не е привлекателен за най-силни-
те ни състезатели, а най-удачната формула 
за провеждането му явно все още не е от-
крита.

Äържавни първенства

Решения на комбинациите от стр. 25
(1) Bronstein, D - Geller, E Москва 1961 
1.£g6! fg6 2.¦g7 ¢f8 [2...¢h8 3.¤g6#] 
3.¤g6# 1–0
(2) Buchholz – Woda Познан 1992 1...¦f1 
2.¢f1 ¥g2 3.£g2 £e1# 0–1
(3) Burzlaff – Starck Oschatz 1958 
1.£h6 gh6 2.e6 ¢h7 3.¥e4 1–0
(4) Capablanca,J – Tanarov Ню Йорк 
1918 

1.¤h6 ¢h8 2.£e5! £e5 3.¤f7! 1–0
(5) Chandler – Hartung Дания 1992 
1...¥g2 2.¢g2 ¤e1 0–1
(6) Chevaldonnet – Blanc Вал Торанс 1977 
1.¤f6 ¥f6 2.£h6 ¢h6 3.¦h3 1–0
(7) Cramer – Zilverberg Холандия 1992 
1.£g7 ¢g7 2.¤f5 ¢g8 3.¤h6# 1–0
(8) Durao – Catozzi Дъблин 1957 
1.¦f4 ¢h5 2.¦h4 gh4 3.g4# 1–0
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Прекрасният пролетен ден 26 март 
събра 112 деца от цяла България в новия, 
светъл и просторен комплекс на училище 
„Дружба” в жк „Обеля” 2. Петото изда-
ние на турнира предложи най-високия на-

граден фонд до момента на турнирите 
за деца: I място – 300, II място – 200, и 
за III място – 100 лева. Освен тези пре-
мии - предметни награди бяха раздадени 
на участниците, заели местата до де-
сетото, а всички останали състезате-
ли получиха също шапки и химикалки и в 
двете възрастови групи – до IV и до VII 
клас. Може би не само за родните учи-
лищни стандарти (и не само за шахмата 
като спортна дисциплина) това се оказ-
ва прецедент. И то при символичната 
такса за участие от 8 лева.

Спазена бе традицията домакините 
да нагостят с богат обеден коктейл 
всички деца, родители, придружители 
и гости през обедната почивка. И друга 
традиция, характерна за турнирите, ко-

Пето юбилейно издание на турнира 
 „Дружба Open”

Симеон Стоичков

Пълен комплект медали за Владко, Мартин и Антон Петрови

Îткрити турнири
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Îткрити турнири

ито съдийствам и съорганизирам, също 
продължава – публиката да има достъп 
до залата и да липсват инциденти и 
скандали. Fear play атмосферата бе от 
начало докрай, въпреки сериозните при-
зове и наситената програма – 7 кръга 
по 20 минути на състезател за цялата 
партия.

Разбира се, анализът на резултатите 
трябва да започне с впечатляващия ус-
пех на семейство Петрови.

Владко убедително спечели турнира с 
батковци, каки и връстници, като завър-
ши наравно единствено със Симонета в 
последния кръг, когато бе недостижим 
при реми. Той бе убедителен шампион и 
през 2009-а, но в групата до 10 години 
тогава.

Мартин Петров с 6,5 точки, но с 2 
единици по-лош втори показател отс-
тъпи титлата при малките, а брат му 
Антон събра 6 точки, което му отре-
ди третото място в турнира с над 80 
деца. Дебютната им подготовка е на ви-
сота, а тактическото им виждане също 
заслужава похвала. Усещат се любовта 
и отдадеността им към шахмата. Личи, 
че изпитват радост от играта. Децата 
работят основно с баща им Сергей в до-
машни условия. Включени са и в програ-
мата на БФШ - Албена 2011-а.

Дано успеят да реализират таланта си 
и на европейските и световните форуми.

Победител в групата до IV клас 
стана Николай Бошнаков (единствено 
реми – с черните фигури срещу Мартин 
Петров) с личен треньор кмс Георги 
Николов. Позволявам си да вметна, че 
точно Георги пръв налага шахмата като 
спорт със свое място в учебната про-
грама на училища „Дружба”. И двамата с 
него, а впоследствие и с другите колеги 
от ШК „Рицар” положихме началото на 
тези open-и, предавайки си и щафетата 
при обучението на децата. А Ники се 
очертава като много стабилен състеза-
тел и заслужено взе награда след награ-
да. Може би трябва да обърне още малко 
внимание на обоснованото преминаване 
от една към друга във фазите дебют-
мителшпил-ендшпил.

Бързата игра е болестта, за която лек 
все още се търси във възрастовите група 
при малките деца. Разковничето трябва 
да се търси в изграждането на характе-
ра и отговорността към вземането на 
решения. И да се подхожда комплексно и 
строго.

И като заговорихме за разпределение 
на времето - Калоян Христов е на дру-
гия полюс. Постоянни, и то тежки цай-
тноти. Но и демонстрация на класа, не 
на спортно щастие се дължат шестте 
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му победи в турнира до VII клас. На тази 
възраст противниците му подценяват 
времевия ресурс, но при запазването на по-
добен „стил” в бъдеще ще го чакат доста 
неприятности.

Симонета Иванова направи хубав турнир с 
единствена загуба след груба грешка в обектив-
но много трудна позиция, но с реални шансове за 
победа по време именно срещу Калоян. От нея 
скоро ще очакваме изненади на Женския финал 
в Банкя.

Румен Николов загуби две решителни пар-
тии и с 5 точки остана четвърти. Причината 
вероятно е в шока, който изживя наскоро. Из-
казвам от името на колегите и децата – негови 
приятели, най-искрени съболезнования.

За финал искам да отбележа приятното 
впечатление, което оставиха с играта си учас-
тниците от град Дупница (с водач г-н Милчев), 
както и тези и от ОУ „Климент Охридски”, 
град Попово.

Ето и класиранията в двата турнира:

Класиране в групата до IV клас:

1. Николай Бошнаков 6,5 т.

2. Мартин Петров 6,5 т.

3. Антон Петров 6 т.

4. Стефан Райков 6 т.

5. Матей Петков 5,5 т.

6. Мартин Василев 5,5 т.

7. Спасиян Тодоров 5 т.

8. Алекси Чорапинов 5 т.

9. Кристиян Славейков 5 т.

10. Теодор Каракашев 5 т.

11. Георги Богданцалиев 5 т.

12. Стефан Иванов 5 т.

13. Иван Трайчев 5 т.

14. Ева Методиева 5 т.

15. Гергана Пейчева 5 т.

Общо 85 участници. 

Класиране в групата V-VII клас:

1. Владимир Петров 6,5 т.

2. Калоян Христов 6 т.

3. Симонета Иванова 5,5 т.

4. Румен Николов 5 т.

5. Христо Петков 5 т.

6. Мариан Чорапинов 4,5 т.

7. Симеон Каназирев 4,5 т.

8. Мартин Кирилов 4,5 т.

9. Милен Попов 4 т.

10. Христина Пейчева 4 т.

11. Каранфила Ангелова 4 т.

12. Радослав Владов 4 т.

13. Мартин Трайков 3,5 т.

14. Иван Иванов 3,5 т.

15. Теодор Грозданов 3,5 т.

Общо 27 участници. 

Пълните класирания може да видите на 
www.ritzar.com

Заповядайте всички догодина през 
март на „Open Дружба 2012” и не забра-
вяйте, че преди това може би ще се ви-
дим на столичните ученически първен-
ства – „Златна пешка”, 2011-а - отново на 
същото място.
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Ìега шахматно шоу

Вторият мегамач Левски – ЦСКА 
събра отново в зала "Универсиада" 
стотици любители на шахмата. Двес-
та от тях се бяха регистрирали през 
сайтовете на двата шахматни клуба 
и станали част от отборите. Зами-
сълът на тази проява е да се покаже, 
че хората, които наистина се занима-
ват активно със 
спорт, не са 
част от онези 
„запалянковци“, 
които ходят на 
спортни състе-
зания, за да се 
бият, рушат и 
избиват компле-
кси.

Мачът на 100 
дъски започна с 
изслушването на 
химните на Лев-
ски – "Само Лев-
ски" и на ЦСКА 
– "Сърца черве-
ни". Шахмати-
стите показаха 
на цяла България 
толерантност 
и уважение към 
п р о т и в н и к а , 
спортен дух и 
възпитание.

Много шах-
матни фенове от различни сфери на 
обществото уважиха мача с участи-
ето си. За Левски се състезаваха об-
щинските съветници Стефан Иванов, 
Атанас Черешаров, д-р Михаил Илиев 
– лекарят на националния отбор по 
футбол, звездата от "Мисия Лондон“ 

и бивш депутат Павел Чернев, поко-
рителят на Еверест Дойчин Василев, 
лидерът на МНДСВ Иво Чифлички, а 
за ЦСКА - депутатът Петър Курум-
башев (КБ) заедно със сина си, общин-
ският съветник Кирил Арсов (НДСВ), 
президентът на фирма "Ворошилов" 
Петър Ангелов, Мариян Вигенин.

Вторият ме-
гамач значител-
но превъзхож-
даше първия по 
участието на 
квалифицирани 
ш а х м а т и с т и . 
Ето само част 
от съставите 
на отборите: 
ЛЕВСКИ: гм Ва-
лентин Луков, гм 
Мария Велчева, 
мм Калин Кара-
кехайов, мм Ад-
риана Николова, 
Тихомир Янев, 
Огнян Антонов, 
Борислав Банчев, 
Алиана Бричико-
ва, Добротич Ан-
дреев; ЦСКА - гм 
Петър Генов, мм 
Румяна Гочева, 
мм Петър Орев, 
Алекси Йовчев, 

Георги Филев, мм Ива Виденова, мм 
Сашо Николов, мм Любка Генова, мм 
Младен Гочев.

Много от най-проспериращите 
млади шахматисти също взеха учас-
тие и за тях бе чест да бъдат съ-
отборници в този мач на известни 

Празник на спортната толерантност
Николай Тодоров
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личности. С риск да пропусна няко-
го, бих споменал Нургюл Салимова, 
Матей Петков, братята Владимир, 
Мартин и Антон Петрови, Явор То-
доров, Петър-Делян Шентов, Нико-
лай Христов, Румен Николов, Гергана 
Пейчева, Наталия Грабчева... От най-
малките участници – 4-годишният 
Валентин Генов (син на мм Любка Ге-
нова и гм Петър Генов), 5-годишните 
Алекс Николов и Никола Цанков, до 
най-възрастния Маруке Берберян (на 
89 години) всички се бориха за побе-
дата.

Играха се по 2 партии с разменени 
цветове на контрола 25 минути на 
състезател за цялата партия. Резулта-
тът - 105:95 (52:48 на полувремето) за 
ЦСКА. Предимството на ЦСКА дойде 
от факта, че много истински любите-
ли не бяха включени в състава за смет-

ка на градирани шахмати-
сти, които редовно 
участват в турнири. 
Разлика имаше и в си-
лата на младите шах-

матисти от детските 

школи. Факт е, че закритият шахма-
тен клуб ЦСКА бе възстановен през 
1996 г., шахматен клуб Левски - през 
2008 г. Разликата от 12 години актив-
на работа е значителна.

В паузата между двете партии том-
бола определи над 50 участници, които 
спечелиха електронни шахматни ча-
совници, шахове, сувенири, шахматни 
книги, списание "Шах в училище" и пр. 
Наградите лично връчваше световна-
та шампионка Антоанета Стефанова. 
А за всички участници имаше десерт 
от специалната торта, състояща се 
от над 300 парчета във вид на синьо-
червена шахматна дъска. 

Като организатор бих искал да бла-
годаря на Комисията за децата, младе-
жта, спорта и туризма към Столич-
ния общински съвет за финансовата 
подкрипа, както и на евродепутата 
Кристиан Вигенин, който подари на 
двата клуба мултимедийни проектори. 
Мегамачът показа, че шахматът в Со-
фия е жив и че се радва на подкрепата 
на широк кръг истински фенове.

ШААХ в училище

ка на 
с
у
Ра
ла

ма
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Пети турнир “Купата на слона”
фм Иван Стойнов – главен съдия

Петото издание на традиционния дет-
ски турнир се проведе на 12 и 13 март 2011 
г. в София на улица „Антон П. Чехов” 16 при 
много добри условия за игра. 

Турнирът бе отлично организиран от 
ШК „Кирил Бадев" със съдействието на БФ 
Шахмат, Банка ДСК, БНБ, НСА и фирма 
„Меском”.

Състезанието се проведе в два турни-
ра “А” до 14 г. и “Б” до 10 г. В турнир ”А” 
участваха 31 състезатели, а в турнир “Б” 
- 59 състезатели. Общо в двата турнира 
участваха 90 деца  от 20 шахматни клуба 
в България. 

Тук бяха почти всички най-силни състе-
затели в отделните възрастови групи, ко-
ето направи борбата изключително напрег-
ната и победителите бяха определени едва 
след изиграването на всички партии. 

В турнира до 10 години борбата бе 
много оспорвана. Сред лидерите бяха 
Петър–Делян Шентов, Матей Петков, 
Стефан Райков, Давид Цветанов, Божи-
дар Немски и други. Успешно в битката 
се намесиха и девойките Виктория Раде-
ва, Нургюл Салимова, която успя да на-
диграе бъдещия победител Петър-Делян 
Шентов, и Габриела Антова. Победите-
лят Петър-Делян показа завидна психо-
логическа устойчивост, като буквално 
“измъкна” няколко съмнителни позиции. 
На края успя да надделее с повече опит 
и завърши с актив от 6 точки. В заклю-
чение победата му е напълно заслужена. 
Много добре в този турнир се предста-
ви Давид Цветанов (ШК Плевен XXI), 
който финишира с равен брой точки с 
победителя и остана на второто място 
по допълнителните показатели. Матей 
Петков зае призовото трето място, с 
което затвърди възходящото си разви-
тие. Призьорите в различните възрас-
тови групи са както следва:

Момичета до 8 г. 
1. Нургюл Салимова 
2. Гергана Пейчева
3. Лора Цекова
Момчета до 8 г.
1. Антон Петров
2. Цветан Стоянов
3. Йоан Николаев
Момичета до 10 г.
1. Виктория Радева
2. Габриела Антова
3. Наталия Грабчева
Момчета до 10 г.
1. Петър-Делян Шентов
2. Давид Цветанов
3. Матей Петков

Ето и крайното класиране:

M. Име, клуб Ело Т.
1. Петър-Делян Шентов, Локомотив, 

София
1840 6.0

2. Давид Цветанов, Плевен 21 1777 6.0
3. Матей Петков, ЦСКА 1827 5.5
4. Иван Николов, ЦСКА 1705 5.5
5. Виктория Радева, Пловдив 1622 5.0
6. Стефан Райков, ЦСКА 1864 5.0
7. Нургюл Салимова, Локомотив, Со-

фия
1686 5.0

8. Габриела Антова, Шах 21 1788 5.0
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9. Божидар Немски, Пловдив 1715 5.0
10. Антон Петров, ЦСКА 1642 5.0
11. Цветан Стоянов, Бургас 64 1754 5.0
12. Радостин Нейков, Пристис 1649 5.0
13. Денис Иванов, ЦСКА 1628 4.5
14. Алекси Чорапинов, Капабланка 97 1832 4.5
15. Антони Василиадис, Шах 21 1639 4.5
16. Наталия Грабчева, Шах 21 0 4.5
17. Калоян Дичев, Варна 1542 4.0
18. Георги Василев, Шах 21 1561 4.0
19. Мартин Василев, Локомотив,. София 1503 4.0
20. Георги Николаев, Пловдив 0 4.0
21. Спасиан Тодоров, Ивис плюс 1581 4.0
22. Илиян Иванов, Шах 21 0 4.0
23. Гергана Пейчева 1587 4.0
24. Иван Кочиев, Пловдив 1606 4.0
25. Йоан Николаев, Пловдив 0 4.0
26. Теодор Каракашев, Локомотив софия 1537 4.0
Общо 59 участници

Стефан Райков – Петър-Делян 
Шентов [B01]
1.e4 d5 2.ed5 ¤f6 3.d4 ¤d5 4.c4 ¤f6 5.¤f3 
g6 6.¤c3 ¥g7 7.¥e2 0–0 8.0–0 ¤bd7 9.¥f4 
c6 10.£d2 ¤b6 11.h3 ¥f5 12.¥d3 ¥d3 
13.£d3 ¤h5 14.¥h2 e6 15.¤e4 ¤f6 16.¤d6 
£e7 17.c5 ¤bd5 18.£b3 b6 19.¤e5 £c7 
20.¤dc4 £b7 21.¤a5 £e7 22.¤ac6 £b7 
23.¤a5 £e7 24.¤ac6 £b7 25.¦fe1 ¦fc8 
26.£a4 a6 27.¤b4 bc5 28.dc5 £b4 0–1

Нургюл Салимова - Петър-Делян 
Шентов [A48]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.¥f4 ¥g7 4.e3 d6 5.¥e2 
0–0 6.0–0 ¤h5 7.¥g5 h6 8.¥h4 g5 9.¥g3 ¤g3 
10.hg3 ¥f5 11.¤bd2 c5 12.c3 cd4 13.ed4 e5 
14.de5 de5 15.¤c4 ¤c6 16.¤e3 ¥g6 17.¥c4 

e4 18.¤h2 ¤e5 19.¥b3 ¤d3 20.£e2 ¢h7 
21.¥c4 a6 22.¦fd1 £c7 23.¥d3 ed3 24.£d2 
¦ad8 25.¤f3 f5 26.¦ac1 f4 27.gf4 ¦f4 
28.c4 £f7 29.¤d5 ¦f3 30.gf3 £f3 31.¦e1 
¥e4 32.¦e4 £e4 33.¤e3 ¥d4 34.¤d5 £f3 
35.£e2 ¦f8 36.£e7 ¦f7 37.£e6 £f2 38.¢h1 
£h4 39.¢g2 ¦f2 40.¢g1 £h2# 0–1

Петър-Делян Шентов – Матей Пе-
тков [D47]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 ¤f6 4.¤c3 e6 5.¤f3 
¤bd7 6.¥d3 dc4 7.¥c4 b5 8.¥d3 ¥b7 
9.0–0 ¥e7 10.a4 b4 11.¤e2 a5 12.¤g3 0–0 
13.e4 c5 14.¥e3 ¦c8 15.¦c1 cd4 16.¤d4 
¤c5 17.e5 ¤d5 18.£e2 ¤e3 19.£e3 ¥g5 
20.f4 £d5 21.¦f3 ¥f4 22.¥h7 ¢h7 23.£f4 
¤d3 24.£h4 ¢g8 25.¦c8 ¦c8 26.¤f1 ¤e5 
27.¦g3 ¦c4 28.£e7 £d4 29.¢h1 0–1

Матей Петков - Давид Цветанов 
[D00]
1.d4 ¤f6 2.¥g5 d5 3.¥f6 ef6 4.e3 ¥f5 
5.a3 c6 6.c4 ¥b1 7.¦b1 dc4 8.¥c4 ¥d6 
9.¤f3 £c7 10.0–0 0–0 11.¦c1 ¦e8 12.£b3 
£e7 13.e4 b5 14.¥d3 a6 15.£c2 h6 16.e5 
fe5 17.de5 ¥e5 18.¦fe1 £f6 19.£c5 ¤d7 
20.£c6 £c6 21.¦c6 ¥b2 22.¦e8 ¦e8 23.¦a6 
¤c5 24.¥b5 ¦b8 25.¥e2 ¤a6 26.¥a6 ¥a3 
27.g3 ¥c5 28.¤e5 ¦b1 29.¢g2 ¥d4 30.¤f3 
¥a7 31.¤e5 ¦b2 32.¤d3 ¦d2 33.¥c4 ¢f8 
34.¢f1 ¦c2 35.¥d5 f6 36.h4 ¢e7 37.¥e4 
¦c4 38.¥f3 ¢d6 0–1

Давид Цветанов - Нургюл Салимо-
ва [D02]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c3 ¥f5 4.¥f4 e6 
5.¤bd2 ¥d6 6.¥g5 ¤bd7 7.e3 0–0 8.¥e2 
c5 9.0–0 £b6 10.b3 h6 11.¥f6 ¤f6 12.¤e5 
¥e5 13.de5 ¤d7 14.f4 ¦ad8 15.¢h1 ¦fe8 
16.¦f3 £a5 17.¦g3 £c3 18.e4 £b4 19.ef5 
£f4 20.f6 1–0

Турнирът до 14 години също бе много инте-
ресен, като и тук лидерите след всеки кръг се 
сменяха. Основно борбата за първото място се 
водеше между Румен Николов и Дарио Дереш-
ки. Реално и тук можеше да се стигне до дележ 
на първото място, ако Дарио Дерешки бе спе-
челил своята партия срешу Владимир Петров. 
При голямо преимущество той игра небрежно 
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и позволи на съперника си да се спаси с пат чрез 
етюдни жертви на “побеснелия” си топ. Много 
добре в турнира се представиха и Симонета 
Иванова, която непрекъснато бе сред лидери-
те, Георги Бърдаров и Владимир Петров. Побе-
дителят Румен Николов показа зряла игра, не 
допусна загуба и заслужено за втори път стана 
победител в турнир, след турнира за купа “По-
липост” през януари. 

Призьорите в различните възрастови 
групи:

Момичета до 12 г.
1. Никол Илиева
2. Радилена Бурева
3. Стефани Танова
Момчета до 12 г.
1. Владимир Петров
2. Делян Дочев
3. Иван Иванов
Момичета до 14 г.
1. Симонета Иванова
2. Цветелина Спасова
3. Мария-Магдалена Стоянова
Момчета до 14 г.
1. Румен Николов
2. Дарио Дерешки
3. Георги Бърдаров

M. Име, клуб Ело Т.

1. Румен Николов 1991 6.0

2. Дарио Дерешки, Плевен 21 2063 5.5

3. Владимир Петров, ЦСКА 2078 5.0

4. Георги Бърдаров, Локомотив, София 1829 5.0

5. Делян Дочев, Локомотив, София 1810 4.5

6. Симонета Иванова, М. Тал 1998 4.5

7. Мариян Чорапинов, Капабланка 97 1800 4.5

8. Иван Иванов, Пловдив 1634 4.5

9. Драгомир Дичев, Варна 1715 4.5

10. Явор Тодоров, Локомотив, София 2075 4.0

11. Мартин Петров, ЦСКА 1936 4.0

12. Христо Христов, Левски 0 4.0

13. Кристиян Василев, Шах 21 1755 4.0

14. Цветелина Спасова, Ивис плюс 1805 4.0

15. Георги Йорданов, Локомотив София 1693 4.0

16. Християн Скендерски, Капабланка 97 1749 4.0

Общо 31 участници

Георги Бърдаров – Румен Николов 
[D31]
1.d4 d5 2.c4 dc4 3.¤f3 e6 4.e3 b5 5.a4 c6 
6.ab5 cb5 7.¤c3 ¥b4 8.¥d2 ¥c3 9.¥c3 a5 
10.£d2 ¤f6 11.b3 ¤e4 12.£b2 ¤c3 13.£c3 
0–0 14.bc4 b4 15.£b2 ¥b7 16.¥e2 ¤d7 
17.0–0 ¤f6 18.¤e5 £c7 19.¥f3 ¥f3 20.gf3 
¤d7 21.¤d3 £c4 22.¤f4 £b5 23.¢h1 e5 
24.¤e2 £c6 25.e4 £f6 26.¢g2 ed4 27.£d4 
£d4 28.¤d4 a4 29.¦fb1 b3 30.¤b5 ¤b6 
31.¤a3 ¦fc8 32.¦b2 ¢f8 33.¢g3 ¢e7 
34.¢f4 ¢d6 35.¢e3 ¢c5 36.¦c1 ¢b4 
37.¦a1 ¤c4 38.¤c4 ¦c4 39.¢d3 ¦d8 
40.¢e3 a3 0–1

Симонета Иванова - Румен Николов 
[D20]
1.d4 d5 2.c4 dc4 3.e3 e5 4.¥c4 ed4 5.ed4 
¤f6 6.¤c3 ¥e7 7.¤f3 0–0 8.h3 ¤bd7 9.0–0 c6 
10.¥g5 ¤b6 11.¥d3 ¥e6 12.£c2 h6 13.¥h4 
¤bd5 14.¤d5 ¤d5 15.¥e7 £e7 16.¥f5 ¦fe8 
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17.¥e6 £e6 18.¦fe1 £f6 19.£b3 ¤f4 20.¤e5 
¦e7 21.¤g4 £d6 22.¦e7 £e7 23.£e3 ¤d5 
24.£g3 £g5 25.£b3 £e7 26.¤e5 ¦e8 27.a3 
£c7 28.£f3 ¦e7 29.b4 £d6 30.¦c1 £f6 31.£g4 
£f4 32.£c8 ¢h7 33.¦c4 ¤b6 34.¦c5 ¤c8 0–1

Румен Николов - Дарио Дерешки 
[A20]
1.c4 e5 2.e3 f5 3.a3 ¤f6 4.£c2 d5 5.cd5 ¤d5 
6.d3 ¥e6 7.¤f3 ¤c6 8.b4 ¥d6 9.¥b2 a6 10.¤bd2 
£e7 11.¥e2 0–0 12.0–0 ¤f6 13.¦ac1 h6 14.¦fd1 
g5 15.¤c4 ¥d5 16.d4 e4 17.¤fe5 ¤h7 18.¤c6 
¥c6 19.¤d6 cd6 20.¥c4 d5 21.¥e2 1/2

Румен Николов – Владимир Петров 
[B92]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¤c3 ¤f6 4.d4 cd4 5.¤d4 a6 
6.¥e2 e5 7.¤b3 ¥e7 8.¥e3 0–0 9.0–0 ¥e6 10.f4 
ef4 11.¥f4 ¤bd7 12.¢h1 ¤e5 13.¤d4 £d7 
14.¤e6 £e6 15.¤d5 ¦ac8 16.¤e7 £e7 17.¥g5 
¤ed7 18.¥g4 ¦c5 19.¦f5 £e4 20.¦c5 ¤g4 
21.£d6 ¤c5 22.£c5 ¦e8 23.h3 ¤e5 24.£c3 
£f5 25.¥e3 ¦c8 26.£a5 £e6 27.¦d1 h6 28.¦d8 
¦d8 29.£d8 ¢h7 30.£d4 ¤c6 31.£d3 f5 32.a3 
£f6 33.£b3 f4 34.¥f2 b5 35.£d3 ¢h8 1/2

Дарио Дерешки – Мартин Петров 
[E16]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 ¥b4 5.¤bd2 
¥b7 6.¥g2 ¥d2 7.£d2 0–0 8.0–0 d6 9.£c2 
¤bd7 10.¦e1 £e7 11.e4 e5 12.d5 a5 13.¤h4 
g6 14.¥h6 ¦fe8 15.¥g5 h5 16.f4 ¤f8 17.f5 
¤8h7 18.£c1 ¤g5 19.£g5 ¤h7 20.£e7 ¦e7 
21.fg6 fg6 22.¤g6 ¦g7 23.¤h4 ¥c8 24.¦f1 ¤g5 
25.¤f5 ¥f5 26.¦f5 ¢h8 27.¦af1 ¦ag8 28.¢h1 
¦g6 29.¥f3 ¤f3 30.¦h5 ¢g7 31.¦f3 ¦g4 
32.¦hf5 ¦e4 33.¦f7 ¢h8 34.¦c7 ¦e2 35.¦ff7 
¦d8 36.¦h7 ¢g8 37.¦cg7 ¢f8 38.¦d7 ¦d7 
39.¦d7 ¦b2 40.¦d6 ¦a2 41.¦b6 1–0

Делян Дочев – Дарио Дерешки [D15]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 a6 5.e3 b5 6.c5 
¥g4 7.h3 ¥h5 8.¥e2 ¤bd7 9.¤e5 ¥e2 10.¤e2 
¤e5 11.de5 ¤d7 12.£d4 e6 13.¥d2 ¥c5 14.£c3 
b4 15.£c2 ¤e5 16.f4 ¤d7 17.¦c1 £b6 18.¢f2 
¦c8 19.¦hd1 ¤f6 20.¤g3 ¥d6 21.¢f3 0–0 22.b3 
c5 23.£d3 ¦fd8 24.£e2 ¦d7 25.¤f1 ¤e4 26.g4 
e5 27.f5 ¤g5 28.¢g2 e4 29.h4 ¤f3 30.¥e1 ¥e7 
31.g5 h6 32.¤h2 ¤h2 33.¢h2 hg5 34.hg5 ¥g5 
35.¥g3 d4 36.£g4 £f6 37.¦h1 de3 38.£e4 ¦d2 
39.¢h3 ¦d4 40.£b7 £f5 41.¢g2 ¦d2 42.¢g1 

e2 43.¦e1 £g4 44.¢g2 ¦d3 45.¦h3 ¥f4 46.¢f2 
¥g3 0–1

В края на първия състезателен ден се 
проведе и конкурс за решаване на шахматни 
задачи. В надпреварата се включиха 14 със-
тезатели и състезателки – разделени от-
ново в 2 групи - до 10 и 14 години. Главната 
съдийка мс Лейла Димитрова бе подготви-
ла интересни задачи, които не затрудниха 
особено победителите.

Призовите места в групата до 10 
г. заеха съответно: 

1. Матей Петков (ЦСКА) - 11 т. 
(37 минути)

2. Стефан Райков (ЦСКА) - 10 т.
3. Спасиян Тодоров (Ивис) - 7,5 т.
Сред “големите” до 14 г. само по-малко-

то изразходвано време за решение донесе 
победата на Румен Николов.

1. Румен Николов - 11 т. (всички реше-
ни задачи!) - 30 минути

2. Делян Дочев (Локомотив, София) - 
11 т. (всички решени задачи!) - 36 минути

3. Мартин Петров (ЦСКА) - 10,5 т. - 
53 минути

Преди официалното закриване на турни-
ра сеанс на първенците в отделните възрас-
тови групи изнесоха гросмайстор Владимир 
Петков, международните майстори Калин 
Каракехайов и Николай Милчев и ФИДЕ - 
майстор Кирил Бадев.

По традиция на закриването имаше 
много награди, връчени от представители 
на спонсорите на турнира, и заключителен 
коктейл за участници, родители и треньо-
ри.

Огромна благодарност за отличната 
организация заслужават директорът на 
турнира мс Росен Лазаров, президентът на 
ШК “Кирил Бадев” фм Кирил Бадев, както 
и всички спонсори на турнира. Те заедно с 
другите технически лица създадоха всички 
предпоставки за успешното провеждане на 
турнира.

Всички с нетърпение очакваме шестия 
детски турнир за „Купата на слона”.
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Îт живота на клубовете

Очакваният със сериозен интерес първи 
турнир на новооткритата шахматна школа 
„Велчеви” стана факт на 27 февруари. Шко-
лата функционира едва от няколко месеца, а 
повечето от децата бяха съвсем начинаещи 
в началото. Затова първото състезание се 
превърна в официален дебют в турнирна об-
становка за повечето от тях. Също така бе 
и сериозен тест за организаторите и треньо-
рите как са се справили до момента и дали са 
успели да изградят основите на шахматното 
изкуство у малките състезатели, внушен ли 
им е „феър-плеят”, въпреки голямото жела-
ние за победа. И... резултатът бе очаровате-
лен. Турнирът премина в много дружелюбна и 
приятелска атмосфера, макар да не липсваше 
ожесточена борба не само за призовите мес-
та, но и за всяка отделна партия. 

Включиха се 10 деца, две от които от 
Франция, също възпитаници на школата. Пър-
вото място с категоричен резултат 6 точки 
от 6 партии, но с много драматични обрати 
спечели Евгени Русло. За второто място се 
пребори Мартин Евтимов с 4,5 точки, загу-
бил само от победителя и направил реми с 
Майкъл Русло. Призовото трето място зае 
Маргарита Стратева с 4 точки. За местата 
от 4-о до 10-о борбата бе до последния кръг 
и се реши след драматични завършеци на пар-
тиите.

Първите трима получиха оригинални купи, 
както и най-малкият участник Мишо Бър-

нев, а всички останали деца също получиха 
интересни награди, като през цялото време 
се подкрепяха с лакомства и безалкохолни на-
питки.

Крайно класиране:

1. Евгени Русло 6 т.

2. Мартин Евтимов 4,5 т.

3. Маргарита Стратева 4 т.

4. Михаил Кожухаров 3 т.

5. Борис Петров 3 т.

6. Владимир Абаджиев 3 т.

7. Майкъл Русло 2,5 т.

8. Михаил Бърнев 2,5 т.

9. Борис Гюзелев 1 т.

10. Кристина Бостанджиева 0,5 т.

Изводът след турнира за треньори, със-
тезатели и родители е, че в ШШ „Велчеви” 
се работи качествено и с настроение, де-
цата са възпитани и добронамерени един 
към друг и има всички условия за развитие и 
шахматен напредък. 

Първи турнир на шахматна школа „Велчеви”
фм Христо Велчев
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Детски турнир “Лайпциг”
мс Соня Пионова

На 13 март 2011г. в хотел „Лайпциг” в 
Пловдив се проведе най-масовият детски 
турнир в шахматната история на Града под 
тепетата. Организатори бяха ШК ”Плов-
див” и движение спорт за всички „Мама, 
татко и аз, баба, дядо и внуче”. Условията, 
предоставени от любезните домакини от 
хотел „Лайпциг”, бяха прекрасни, а малчу-
ганите и техните родители се радваха на 
перфектната организация на турнира.

Участниците бяха разделени в два тур-
нира – турнир ”А” - за всички ученици от IV 
до VII клас, и турнир „Б” - за ученици и деца 
до III клас. Играха се 6 кръга, контролата за 
игра беше 10 минути на състезател.

Битката в турнир „Б” беше изключи-
телно оспорвана до последния кръг. Логич-
но, тук силите са много изравнени и много 
деца имаха претенции за първото място. В 
шестия кръг един срещу друг застанаха Ви-
ктор Боев и Даниела Топузова и двамата с 
пълен актив 5 точки от 5 кръга. По-голе-
мият турнирен опит помогна на Виктор. 
Той игра по-уверено, по-концентрирано и 
заслужено грабна победата в турнир „Б”. В 
групата до III клас втори стана Кристиан 
Георгиев, трети - Николай Русчуков. При 
момичетата до III клас заслужено на първо 

място застана Даниела Топузова, втора - 
Нели Тодорова, трета Полина Койчева. При 
първолаците с отлична игра първи стана 
Мартин Димитров, втори - Константин 
Иванов, трети - Атанас Иванов.

При момичетата до I клас се отличи гос-
тенката от Стара Загора Денис Колева – 
първо място, втора стана Ивана Кръстева, 
трета - Галя Читакова. 

В турнир „А” нямаше интрига за първо-
то място. Победител стана Мартин Вълчи-
нов с пълен актив точки – 6 от 6 възможни. 
Той зае лидерска позиция от самото нача-
ло, надиграваше с лекота съперниците си, а 
категоричните му победи доказаха, че е с 
класа над другите участници. 

Втори е Владимир Урилски, трети - 
Стелиян Трифонов. При момичетата IV-V 
клас първа е Росица Костова, втора - Ма-
рия Карабова, трета - София Божкова. В 
групата VI-VII клас първо място зае Марио 
Начев, второ - Желязко Лалев, трето - Рус-
лан Русинов, а при момичетата първа е Рада 
Минева.

Всички участници получиха сертификат 
за участие. За повечето от тях това бе 
първият турнир и организаторите се надя-
ват да са запазили хубав спомен от първите 
си турнирни шахматни битки. 
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Ñветовни шампиони

Д-р Емануил Ласкер
фм Христо Велчев

Вторият световен шам-
пион по шахмат е Емануил 
Ласкер. Роден е на 24 декем-
ври 1868 година в малкото 
градче Берлинек, намиращо 
се в Прусия, днешен град 
Берлинек, Полша. От ранна 
детска възраст показва забе-
лежителни математически 
способности. Поради тази 
причина е изпратен заедно с 
брат си в берлинска гимназия. 
Именно брат му го научава 
да играе шах, въпреки явното 
неодобрение на майка му. В годините, докато е 
в Берлин, шахматът и математиката заемат 
вниманието му. След завършване на гимназията 
през 1888-а постъпва в математическия факул-
тет в Берлинския университет. Доста инте-
ресен факт от живота му е, че в този период 
Ласкер и брат му се издържат от игра на пари в 
местно кафене.

Турнирната му кариера започва шеметно 
със 100-процентов резултат още при първото 
му участие в официален турнир, след което 
следват редица нови успехи в международни 
състезания. Печели престижни мачове срещу 
признати майстори като Бардалебен, Енглиш, 
Бърт, Мизес. Така той постепенно се утвърж-
дава като един от най-силните шахматисти 
по това време. През 1891 година се преселва 
в Лондон, както постъпва 30 години по-рано и 
Вилхелм Щайниц. 

Есента на 1893 година се оказва началото 
на финалния щурм на Ласкер към върха. Имен-
но тогава печели с вдъхновяващите 13 от 13 
силен турнир в Ню Йорк, което му дава само-
чувствие да покани Щайниц на мач за светов-
ната титла. Настоящият световен шампион 
приема предизвикателството и мачът се играе 
в САЩ и Канада през 1894 г. последователно 
в Ню Йорк, Филаделфия и Монреал. Двубоят 
се играе до 10 победи. Ключова се оказа 7-ата 
партия, когато при резултат 3-3 Ласкер печели 

драматична победа, довела 
след себе си до психологиче-
ско рухване на 58-годишния 
Щайниц и до още няколко 
негови поражения, за да се 
стигне до крайното 10 на 
5 в полза на новия свето-
вен шампион. По-младият с 
31 години Ласкер побеждава 
прославения маестро, създа-
теля на новата позиционна 
школа Щайниц с неговото 
собствено оръжие! Усвоил 
тънкостите на позиционна-

та игра, които благодарение на великия му пред-
шественик окончателно доминират в света на 
шахмата в края на ХIХ век, и добавил своя нов 
психологически подход, нещо съвършено ново за 
времето си оръжие, правят Ласкер непобедим! 

Огромната практическа сила, забележител-
ното позиционно майсторство, придружено с 
тънък психологически подход, характеризират 
играта на втория световен шампион Емануел 
Ласкер. Той има силата да избира срещу всеки съ-
перник конкретен подход. Така с темперамент-
ните играчи, предпочитащи комбинационни 
усложнения, Ласкер играе сухо позиционно, сме-
ня дамите, търси дълги скучни ендшпили, а със 
строгите позиционни съперници тласка парти-
ята в тактически наситени позиции. Ласкер е и 
първият шахматист, който много преди нача-
лото на турнира, в който ще участва, изисква 
от организаторите списъка на поканените и 
месеци се подготвя срещу всеки от тях. Широ-
ко образован, по-късно става доктор по фило-
софия и математика, Ласкер усвоява виртуозно 
законите на борбата. За него най-красивият ход 
в шахмата е най-силният!

Светът не признава първоначално легитим-
ността на новия шампион, но след успеха на 
Ласкер на супертурнира в Хастингс скептици-
те, макар и неохотно, започват да признават 
превъзходството му. Две години след мача си с 
Щайниц следва мач реванш, спечелен още по-убе-
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дително от Ласкер с 10 на 2. Междувременно в 
мач-турнира на елита през 1895-1896 г. в Санкт 
Петербург Ласкер побеждава категорично. От 
този момент всякакви съмнения за класата на 
Ласкер окончателно отпадат и той е всеприз-
нат като най-силен и заслужаващ шахматната 
корона. 

Ласкер остава на шахматния Олимп 
27 години, рекорд, ненадминат и до днес. 
През следващите години печели множество 
турнири и мачове за титлата срещу Маршал, 
Яновски, Тараш, Шлехтер. Неосъществен ос-
тава само мач с Акиба Рубинщайн. Интересен 
факт е, че междувременно успява да защити 
дисертация по философия и математика през 
1902 година. Тази година се оказва важна в не-
говия живот. Именно тогава се запознава с 
Марта Кон, станала му съпруга 9 години по-
късно. 

През 1921 година играе мач с Хосе Раул Капа-
бланка, който губи с 4-0, предавайки световна-
та титла на следващия голям шампион. 

Мъдрост, мощен интелект, дълбока вяра в 
себе си и, разбира се, огромен природен талант 
позволяват на Ласкер да се съревновава с най-
силните шахматисти до 68-годишна възраст. 
До този момент историята не познава такива 
примери.

Умира през 1941 година в болница в Ню 
Йорк.

Принос: От чисто теоретична гледна точ-
ка Ласкер измисля: 

� Защита Ласкер в сицилианска защи-
та – вариант Свешников.
� Защита Ласкер в гамбит Еванс
� „Ласкерова компенсация” – дама за 

топ, лека фигура и пешка.
� „Ласкерова комбинация” – жертва на 

двата офицера на g7 и h7.

Ще покажем партията, която Ласкер опре-
деля като най-красивата в своята кариера!

Пилсбъри – Ласкер
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 c5 

5.¥g5 фирмен ход на Пилсбъри, по-често 
срещано е 5.cd5 или 5.e3 5...cd4 6.£d4 

¤c6 7.£h4?! [7.¥f6 gf6 8.£h4 dc4 9.¦d1 
тук позицията е приблизително равна, с 
възможности и за двете страни] 7...¥e7 

8.0–0–0 отново рискован ход, явно показ-
ващ агресивните намерения на Пилсбъри 8...£a5 
9.e3 ¥d7 10.¢b1 h6 11.cd5 ed5 12.¤d4 0–0 
13.¥f6 [13.¥h6? ¤e4!–+] 13...¥f6 14.£h5 ¤d4 
15.ed4 ¥e6 16.f4 ¦ac8 17.f5 ¦c3!! Красива, 
дълбоко пресметната комбинация, от която 
и днешните гросмайстори биха се гордели. 
18.fe6 
[18.bc3? ¦c8 19.fe6 £c3 20.ef7 ¢f8 21.£e2 
¥d4–+]

XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9zpp+-+pzp-0
9-+-+Pvl-zp0
9wq-+p+-+Q0
9-+-zP-+-+0
9+-tr-+-+-0
9PzP-+-+PzP0
9+K+R+L+R0
xiiiiiiiiy

18...¦a3!! Същината на комбинацията! 
Парадоксалната жертва на топа принуждава 
и белия цар да влезе в борба за собствената 
си защита. 19.ef7? [19.ba3! единствен ход 
19...£b6 20.¢c2 ¦c8 21.¢d2 £d4 22.¢e1 
£c3 23.¢e2 £c2 24.¦d2 £e4 25.¢d1 £b1+= 
единствен план за спасение, но практически 
невъзможен да бъде открит.] 19...¦f7 20.ba3 
£b6+ 21.¥b5! най-добрият шанс за защита 
21...£b5 22.¢a1 ¦c7?! [22...£c4!–+] 23.¦d2 
¦c4 24.¦hd1 ¦c3 25.£f5 £c4 26.¢b2 

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9zpp+-+-zp-0
9-+-+-vl-zp0
9+-+p+Q+-0
9-+qzP-+-+0
9zP-tr-+-+-0
9PmK-tR-+PzP0
9+-+R+-+-0
xiiiiiiiiy

26...¦a3!! Мистика... и вторият топ се 
принася в жертва на същото място 

27.£e6 ¢h7 28.¢a3 £c3 29.¢a4 b5! фи-
нален щрихт 30.¢b5 £c4 31.¢a5 ¥d8 0-1
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Øахматна лекция

Запознаването с понятието от-
критото нападение като тактически 
удар за повечето начинаещи започва 
печално. Много са малчуганите, които 
се съблазняват да играят симетрично 
в своите първи партии. 

1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 Официалното 
наименование на този дебют е Ру-
ска партия, но малките шахматисти 
“теория” не знаят и обикновено по-
нататък продължават така 3.¤e5 
¤e4 4.£e2, след което се оттеглят 
с коня 4...¤f6.  Следва 5.¤c6! В пър-
вия момент черните даже не разбират 
за какво става въпрос. На опита да 
вземат коня на с6 се чува ликуващият 
възглас на партньора “Шах си от дама-
та“. Оказва се, че черните са попад-
нали в уловка – шахът е направен от 
засада. Тази конструкция получила име-
то “открит шах“ и станала известно 
тактическо оръжие. Чрез него могат 
да бъдат осъществени неочаквани за 
противника комбинации.

Една от най-ефектните комбина-
ции на тази тема е “мелницата”. 
Тя представлява особен вид атака с 
открити шахове. При нея открити-
ят шах се дава няколко пъти подред, 
като всеки път откриващата шаха 
фигура печели материал. „Мелницата” 
се среща много рядко – такъв грандио-
зен механизъм е особено трудно да се 
подготви “за работа“. И все пак…

Пред вас е позиция, с която мекси-
канският юноша Карлос Торе се про-
славил из целия шахматен свят.

XIIIIIIIIY
9r+-+rsnk+0
9zpl+-+pzp-0
9-+-zpp+-zp0
9+q+-+-vLQ0
9-zP-zP-+-+0
9+-+-sN-tR-0
9P+-+-zPPzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

За да започне да действа „мелницата” 
обаче, най-напред белите пожертвали дама-
та си с 1.¥f6!! £h5 2.¦g7! ¢h8 3.¦f7 ¢g8 
4.¦g7 ¢h8 5.¦b7 ¢g8 6.¦g7 ¢h8 7. ¦g5 
¢h7 8.¦h5 ¢g6 9.¦h3 ¢f6 10.¦h6 ¢g5 
11.¦h3 и след няколко хода черните се пре-
дали, а това бил самият Емануил Ласкер.

Нинер - Вайсингер, 1944 г.
XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9+pvll+-zpp0
9p+p+p+-wq0
9+-zPp+-+-0
9-zP-zPn+-+0
9zP-+-vL-+P0
9-+-+LzPP+0
9tR-w+Q+RsNK0
xiiiiiiiiy

И тук, за да започне да действа „мелница-
та”, е необходима жертва, а именно 1...£e3!! 
След 2.fe3 ¤g3 тя започва да работи, като в 
този случай нападащата фигура е не топ, а кон. 

3.¢h2 ¤f1 4.¢h1 ¤g3 5. ¢h2 ¤e4 6.g3 
¦f2 7.¢h1 ¤g3  мат

Бъдете предприемчиви в своите пар-
тии, все някога и на вас ще се случи да 
осъществите “мелница“!

„Мелницата” на Карлос Торе
мс Христинка Илиева
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Ðешете комбинациите

(1) Bronstein, D - Geller, E 
XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9zpR+-+pzp-0
9-sn-+-zP-zp0
9wq-+p+-+-0
9-+-+-sN-zP0
9zP-trQzpP+-0
9-+-+-+-+0
9+-vL-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Buchholz – Woda 
XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9zp-+-+-zp-0
9-+-tR-+-zp0
9+-zpP+-+-0
9-+N+P+-vl0
9+-+PvL-wql0
9-zP-wQ-+L+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят 

(3) Burzlaff – Starck 
XIIIIIIIIY
9-+-tr-trlmk0
9zpp+-+-zp-0
9-+-+Q+-zp0
9wq-vlRzP-+-0
9-+-+-+-+0
9+P+-+-zP-0
9PvL-+-zPLzP0
9tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(4) Capablanca,J – Tanarov 
XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9zppwq-+pzpp0
9-+p+-+-+0
9+-+-vlN+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-wQ-0
9PzPP+-zPPzP0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) Chandler – Hartung 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9zp-+-+pzp-0
9-zp-+-+-zp0
9+-+p+P+-0
9-+-+-vL-+0
9+-zPq+nzPl0
9P+Q+-tR-zP0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

Черните печелят 

(6) Chevaldonnet – Blanc 
XIIIIIIIIY
9-+r+q+r+0
9+-+-+-vlk0
9p+-zpN+pzp0
9+p+N+-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+R+-+Q0
9PsnP+-+-zP0
9+K+-+-tR-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(7) Cramer – Zilverberg 
XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9zpl+-+pvlp0
9nzp-+-+pwQ0
9+-+p+-+-0
9-zP-sN-+-+0
9zP-+LzP-+-0
9-vL-+-zPPzP0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(8) Durao – Catozzi 
XIIIIIIIIY
9-tr-+-+-+0
9+-+-+RtR-0
9-+-+-+-zp0
9+-zp-tr-zp-0
9-+p+P+k+0
9+-+P+-zP-0
9-+P+-+K+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят
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Çа най-малките

Уроци за начинаещи
Деян Димитров

В шаха понякога се случва не само 
противниковите, а и собствените 
фигури да ни пречат. Не рядко лошото 
им разположение примерно около царя 
ни, отнема на нашия владетел важни, 
често единствени полета за бягство 
и той бива пленен. 

Сега ще разгледаме няколко примера, 
в които с помощта на блокада против-
никовият цар попада в капан, от който 
няма измъкване. 

XIIIIIIIIY
9k+r+-+-+0
9zp-+-+-+r0
9-vl-+-+-+0
9+N+-+n+-0
9-+-+-wQp+0
9+-+L+pvLq0
9-+-+-zP-+0
9tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Черните заплашват мат с дамата на 
полетата „g2” и „h1”. На ход обаче са бе-
лите. Със серия от шахове те принужда-
ват противника да играе единствени хо-
дове, след което царят им е „опакован” 
като в кутия за подарък и получава мат. 

1.¥e4 ¦b7 2. £b8 ¦b8 3. ¦a7 ¥a7 
4.¤c7, това се казва „задушен” мат, тъй 
като черният цар е задушен от собстве-
ните си фигури. 

Следващият пример е потвърждение 
и на факта, че в шаха невинаги огромно-
то материалното преимущество решава 

изхода на борбата.  
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-wqpvl0
9+-+K+-mkp0
9-tR-+-+-+0
9+-+-zP-+-0
9-+-+-+PzP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

На пръв поглед черните би трябвало 
да спечелят лесно. Царят им обаче има 
само едно свободно поле. 

1.h4 ¢f5 2.g4 hg4 3. ¦f4 ¥f4 4.е4 мат. 
Красив финал! 

Може би вече се убедихте, че прекале-
но многото защитници на царя понякога 
са в помощ на противника. 

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-mk0
9zp-+-+q+p0
9-zpl+-+-+0
9+-zp-+-+-0
9-+P+L+-wQ0
9zP-+-vL-+-0
9-+-+-+-zP0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

Белите са с фигура повече, а опаснос-
ти за царя им като че ли няма но... 

1... £f1 2. ¥g1 £f3 3.¥f3 ¥f3 мат. Ца-
рят попада в капана на собствените си 
фигури – пешката и офицера.
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