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Индивидуални първенства за момчета и 
 момичета, юноши и девойки в Пловдив

29 март – 6 април 2013, Пловдив
мм Ружка Генова

Äържавни първенства

В зала „Москва” на „Новотел“, Пловдив, 
за поредна година се проведоха Държавните 
индивидуални първенства по шахмат за мом-
чета и момичета, юноши и девойки – до 8, 10, 
12, 14, 16 и 18 години по класически шахмат, 
ускорен шахмат и блиц. Пловдив се утвър-
ди като желано място за провеждането на 
такъв голям шахматен форум, а „Новотел”, 
Пловдив, като хотел с добра търпимост към 
детската емоционалност.

По наредбата на Българската федерация 
по шахмат голямата цел бяха първото и вто-
рото място в класическия шахмат, които 
дават квоти за Европейското индивидуално 
първенство в Будва, Черна гора, от 28 сеп-
тември до 9 октомври и Световното инди-
видуално първенство в Обединените арабски 
емирства от 17 до 29 декември. Шампионите 
получават правото на избор. 

Контролите за игра бяха, както следва: за 
класическия шахмат - по 90 минути с добавени 
30 секунди за всеки състезател за цялата пар-
тия, за ускорения шахмат – 15 минути плюс 5 
секунди, а за най-темповата игра „Блиц“ – по 
5 минути за цялата партия.

Шахматните си познания и умения в класи-
ческия шахмат демонстрираха общо 307 деца 
– 221 момчета и юноши и 86 момичета и де-
войки – своеобразен рекорд. За сравнение през 
2012 г., младите състезатели бяха 280 от 37 
шахматни клуба от цялата страна.

За разлика от други години, времевият 
регламент беше частично променен. В нача-
лото - на 29 март стартираха момчетата и 
момичетата, юношите и девойките до 12, 
14, 16 и 18 години. Най-малките, възрастови-
те категории до 8 години и до 10 години, се 
включиха в надпреварата от 31 март. 

Шампионатите стартираха със 144 шах-
матисти - 97 момчета от 33 клуба и 47 мо-
мичета от 23 клуба. В тези възрастови ка-
тегории с най-много представители бяха ШК 
„Асеновец 2006“ от Асеновград – 8 момчета 
и 5 момичета, ШК „Локомотив“, София - с 9 
представители – 6 момчетата и 3 момичета, 
шахматните клубове „Плевен ХХI“, Плевен, и 
„Шах ХХI“, София - по 5 представители при 
момчетата и 3 при момичетата, ШК „Лев-
ски“, София - с 6 момчета, а „Марица Изток“, 
Раднево – с 4 момичета. 

Нови 163-има малчугани се включиха два 
дни по-късно в категориите до 8 и 10 години 
- 124 момчета и 39 момичета. 

Общото впечатление е за една отлична 
организация на това изключително трудно 
състезание. Отлични условия за игра. Толкова 
много деца, които седят мълчаливи, замислени 
и сериозни – нормално за шахматистите, но 
усещане неповторимо и разтърсващо за все-
ки страничен наблюдател. Същото мнение 
изрази и г-жа Мария Стефанова – директор 
на Дирекция „Физическо възпитание и спорт 
на учащите“ на Министерството на физиче-
ското възпитание и спорта, която посети 
първенството във връзка с организираната 
от Националната спортна академия и Българ-
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ската федерация по шахмат среща относно 
механизмите за интегриране на шахматисти-
те в общообразователните училища, спорт-
ните училища и развитието на шахматната 
програма. 

Анализът показва, че се наблюдава голям 
шахматен бум при малките. Работата по 
концепцията на програмата „Шах в училища-
та“ дава своите резултати в цялата страна. 
Своите плодове дава и проектът на Шахма-
тен клуб „Веселин Топалов 2006", Варна - "На-
деждите на България", финансиран от фонда-
ция "Америка за България". Пет ежемесечни 
турнира „Млад гросмайстор“, организирани 
от шахматните клубове, участници в проек-
та – а именно ШК „Веселин Топалов“, Варна, 
ШК „Пловдив“ СКШ "Плевен 21", ШК „Викто-
ри“, Благоевград, и ШК „Шумен“. Съвсем зако-
номерно по време на ДИП се проведе и сесия 
на второто обучение за шахматни треньори 
на Националната спортна академия и завежда-
щия катедра „Шахмат” Радислав Атанасов. 

Добри отзиви получи идеята на главния 
съдия Живко Жеков и БФШ за включването 
на малките два дни по-късно, особено на 8-го-
дишните. Играта при най-малките въпреки 
„класическата контрола” е изключително 
темпова и двойните кръгове са само предим-
ство. Неслучайно в Русия и други държавни 
първенствата на 8-годишните се провеждат 
различно от останалите. Впечатлението 
е, че съкратените дни при най-малките по 
финансови причини осигуриха по-голям брой 
участници. 

Въпросителни обаче предизвика по-къс-
ното включване на 10-годишните. Общата 
тенденция е диференциране на малките въз-
растови категории. Има обаче какво да се 
помисли още за организацията. Пилотният 
опит показа редица непредвидени препят-
ствия. Първият ден за 10-годишните опреде-
лено беше изпитание както за участниците, 
така и за съдиите.

И така статистиката в класическия шах-
мата показва, че най-много бяха участниците 
при 10-годишните - момчета 70, а момичета-
та - 23. След тях са най-малките до 8 години 
- 54 момчета и 16 момичета.

Следващата многобройна категория беше 
при 12-годишните момчета. Участниците 
бяха 38. Тук обаче има тенденция на намаля-
ване - през миналата година в тази категория 
се състезаваха 56-има състезатели. Турнирът 
се проведе в 9 кръга по швейцарска система. 
Момичетата бяха само 10 и се състезаваха 
в 9 кръга по кръгова система – всеки срещу 
всеки.

Участниците в следващите категории 
бяха в низходяща градация:

14-годишните момчета – 27, играха в 9 
кръга по швейцарска система. Момичетата 
бяха 18, играха в 7 кръга по швейцарска сис-
тема.

Поради ограничения състав всички оста-
нали категории играха в 7 кръга.

Оценката на ДИП по класически шахмат 
е следната:

Много от най-малките се сблъскаха за пръв 
път със състезателния дух. Други – утвърдени 
и опитни, преминаха в по-високи категории и 
доказваха завоювани позиции и шахматния си 
растеж. Младите шахматисти, чиито имена 
са свързани с радостни мигове от успехите 
им, а също така и с високи очаквания, показа-
ха, че непрекъснато се развиват. 

Вице световната шампионка от 2011 г. 
Виктория Радева спечели своята титла със 
100% резултат – 9 точки от 9 възможни. 
Европейският шампион Цветан Стоянов до-
минираше и в по-високата възрастова група 
– 10 години. Безкомпромисни бяха Симонета 
Иванова и Деница Драгиева, Матей Петков 
и Димитър Даскалов. Резултатът от двубоя 
помежду им на двамата братя Петрови раз-
предели медалите – успехът беше на страна-
та на по-малкия – Мартин Петров. 

Драма се разигра при 8-годишните 
момчета и при 10-годишните момиче-
та. 

Момчил Петков и Георги Колев доминира-
ха над съперниците си и завършиха с по 8 точ-
ки от 9 възможни. Вторият показател беше 
по-благосклонен към мъничкия добруджанец. 

Равенство имаше и за второто място, 
даващо квота за участие на европейския шах-
матен форум при най-малките дами. В спорта 
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обаче радостта на единия е успоредна с раз-
очарованието при другия. Тук показателите 
бяха в полза на Ма Ичен от „Шах ХХI”, Со-
фия.

Двете изключителни млади шахма-
тистки – Нургюл Салимова и Гергана 
Пейчева, отново показаха, че са ярки 
шахматни таланти, които полагат го-
леми усилия за развитието си. Те се раз-
правиха с всичките си останали съпернички до 
10 години и са просто без конкуренция. Лични-
ят двубой завърши наравно. Единствено шах-
матната фортуна определи коя от двете да 
спечели шампионската титла. Начело на тур-
нирната таблица застана бившата европей-
ска шампионка Нургюл Салимова само поради 
капризите на допълнителния показател. 

Общата оценка от проведените държав-
ни индивидуални първенства за деца и младе-
жи е, че изявените имена доказаха своето 
превъзходство над останалите. Получиха се 
размени в призовата тройка в отделните 
първенства. Работата на състезателите и 
треньорите, желанието на родителите и оп-
итът дадоха своите резултати.

При най-малките дами единствено 
името на Ма Ичен от „Шах ХХI”, Со-
фия, се среща в трите призови тройки, 
като в блица шампионската титла е със 100% 
резултат. Останалите 6 медала радват раз-
лични момичета.

При момчетата до 8 години Ефим 
Кан е двукратен шампион – на ускоре-
ния шахмат и на блица. На най-бързата 
контрола е също със 100% резултат. Седем 
са останалите медалисти. 

Утвърдените във възрастовите катего-
рии пробваха своите шансове в по-силни ка-
тегории като етап от подготовката им за 
световни първенства и останалите шахмат-
ни предизвикателства. 

Цветан Стоянов нямаше конкурен-
ция при 10-годишните в класическия 
шахмат. В ускорения той завоюва бронз в 
категорията 14 години.

Нургюл Салимова след шампионската тит-
ла в класическия шахмат във възрастовата си 

категория – 10 години, беше безкомпромис-
на при 14-годишните момичета в ускорения 
шахмат. В блица, отново при 14-годишните, 
тя се накичи с бронз. 

Участието на Цветан Стоянов при 14-го-
дишните позволи на Михаил Кирков да триум-
фира с две шампионски титли при 10-годиш-
ните. В тази категория два сребърни медала 
завоюва Ивайло Генов.

 Гергана Пейчева беше безкомпромисна към 
останалите си конкурентки при 10-годишни-
те и заслужено завоюва 2 златни медала. За-
едно със сребърния си медал от класическия 
шахмат, където вторият показател разпре-
дели първите две места, Пейчева заслужено 
увенча непрекъснатия си шахматен растеж с 
три медала. 

При 12-годишните Матей Петков 
е с две шампионски титли – в класиче-
ския шахмат и в блица. 

Мартин Василев е два пъти вицешампион 
– в класическия и в ускорения шахмат.

При 12-годишните момичета отно-
во се открояват две имена – наблюда-
ва се тотално надмощие на Виктория 
Радева и Габриела Антова над остана-
лите. Резултатът от личния двубой решава 
класирането в тази категория. Виктория Ра-
дева завоюва две шампионски титли със 100% 
резултат – в класическия шахмат и в блица. В 
ускорения шахмат тя се окичи със сребърен 
медал. 

Габриела Антова доказа класата си с шам-
пионските си титли в рапида при 12-годиш-
ните и блица при 14-годишните.

Доника Шивачева защити честта на 
връстничките си в категорията 14 години с 
два сребърни медала – в ускорения шахмат и 
в блица.

Братята Петрови от София опре-
делено са шахматно явление. При 14-го-
дишните момчета се наблюдава любопитна 
битка – двама от братята Петрови са вече в 
една категория и са конкуренти. Съответно 
си размениха по една шампионска титла – в 
класическия шахмат за по-малкия – Мартин /
бронз за Владимир/, а в блица – златният медал 

Äържавни първенства
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е за Владимир, а за Мартин остана среброто. 
По два медала завоюваха и Емил Стефанов – 
шампионска титла в рапида и бронз в блица. 
Явор Тодоров заслужено се закичи с два сре-
бърни медала – в класическия и в ускорения 
шахмат.

Впечатление прави рязкото намаляване 
броя на участниците при 16-годишните и 18-
годишните.

При 16-годишните шампионът от класи-
ческия шахмат Димитър Даскалов завоюва 
сребро в блица и бронз в ускорения шахмат. 
Румен Николов също завоюва три медала, но 
въпреки шампионските си титли в рапида и 
блица остана без участие в европейско или 
световно първенство поради бронза в класи-
ческия шахмат.

Без участие на международните форуми 
остана и Ива Пенчева, която също завоюва 
три медала – бронз в трите вида шахмат в 
категорията до 16 години.

Симонета Иванова доминира в тази 
възрастова категория – убедителни-
те шампионски титли в класически и в 
блица. В ускорения турнир тя премери сили с 
юношите – 18 години, и се класира 10-а. 

Мария Васова е с шампионска титла от 
ускорения и сребърен медал в класическия шах-
мат.

При 18-годишните юноши шампионът от 
класическия шахмат Анатоли Атанасов не 
взе участие в блица, а в ускорения не се пред-
стави убедително.

Ивайло Стоянов и Ради Данов си размени-
ха първите две места в рапида и блица. По-
казващият непрекъснат шахматен напредък 
Ради Данов ще представлява България в Будва 
на Европейското първенство поради заемане-
то на второ място в класическия шахмат.

При девойките непрекъснато по-
казващата добри резултати Деница 
Драгиева доминираше в класическия 
шахмат и рапида. В блица тя се „задоволи“ 
с бронза. Вицешампионката за жени Цвета 
Галунова постепенно се пробуди в ускорения 
шахмат и в блица. След неубедителната игра 
в класическия шахмат, в ускорения шахмат се 

закачи с бронзов медал, а в блиц турнира три-
умфира с купата.

Географията на шахматните клубове, чи-
ито млади състезатели си тръгнаха с меда-
ли, все повече се разширява. В трите разно-
видности на шахмата представители на 27 
клуба от 40 участвали завоюваха медали. От 
общо 108-те медала, които се раздадоха, 49 
отпътуваха за София. След като всяко тре-
то дете на България учи в столицата, броят 
на медалите е добра атестация за работата 
на 8-те шахматни клуба, които участваха в 
този обширен шахматен форум.

Най-много медали завоюва „Шах 
ХХI“, София – 12, от които 5 шампион-
ски титли, 4 сребърни и 3 бронзови.

„Локомотив“, София, е на второ място 
с общо 10 медала – 4 златни, 4 сребърни и 2 
бронзови.

С по осем медала са „Бургас 64“,  и „Плевен 
XXI“,  съответно 5 златни и 3 бронзови за 
„моряците“ и 3 златни, 2 сребърни и 3 бронзо-
ви за „северняците“.

„Ивис+“, София, е със 7 медала – 3 шампи-
онски титли, 2 сребърни медала и 1 бронзов.

С по 5 медала са „Локомотив“, Пловдив 
/2-2-1/, „Столичен шахматен център“, /2-1-2/, 
и „Етър“, Велико Търново - /1-0-4/.

С по 4 медала завършиха участието си в 
първенствата шахматистите на „Асеновград 
2006“ и „Левски“, София.

Внимание трябва да се обърне ДИП по кла-
сически шахмат - 20 клуба от цялата страна 
завоюваха медали.

Най-успешни са „Локомотив”, София, и 
„Бургас 64”, Бургас – с по двама шампиони. 
Столичният клуб обаче има и един сребърен.

С най-много медали само в класическия 
шахмат също е „Шах ХХI”, София - с един зла-
тен и 3 сребърни медала. С четири медала са 
шахматистите и на „ЦСКА”, София – 1 зла-
тен и 3 бронзови. Състезателите на двата 
„Локомотив”-а имат по 3 медала – столичани 
с 3 медала – две първи места и 1 второ, а „Ло-
комотив”, Пловдив - по едно първо, второ и 
трето място.

С по два медала са състезателите на „Бур-
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гас 64”, Столичен шахматен център – Со-
фия, „Ивис +”, София, „Асеновец 2006”, Асе-
новград.

Крайни класирания - класически шах-
мат:

 
8 години

Момчета:
1-во място – Момчил Петков, „Енер-

гия 21”, Добрич – 8 т.
2-ро място – Георги Колев, „Локомотив”, 

Пловдив - 8 т.
3-то място – Лъчезар Бойчев, „ЦСКА”, Со-

фия -  7,5 т.

Момичета:
1-во място – Надя Тончева, „М. Бот-

виник”, София – 6 т.
2-ро място – Ма Ичен, „Шах ХХI”, София 

– 5 т.
3-то място – Мария Мутафчийска, „Марек 

– Юнион Ивокони”, Дупница – 5 т.

10  години
Момчета – 70 участници 
1-во място – Цветан Стоянов, „Бур-

гас 64”, – 8,5 т.
2-ро място – Ивайло Генов, „Каиса”, Варна 

- 7,5 т.
3-то място – Николай Чолаков, „Шах ХХI”, 

София - 7 т.
Момичета – 23 участнички 
1-во място – Нургюл Салимова, „Бур-

гас 64” - 6,5 т.
2-ро място - Гергана Пейчева, „Шах ХХI”, 

София - 6,5 т.
3-то място - Елиф Мехмед, „ЦСКА”, Со-

фия – 5 т. 

12 години
Момчета - 38 участници
1-во място – Матей Петков,  „Локо-

мотив“, София - 7,5 т.
2-ро място – Денис Иванов, „Левски”, Со-

фия - 7 т.
3-то място – Стефан Райков,  „ЦСКА”, 

София - 6,5 т.
/Виктор Боев, „Пловдив” - 6,5 т./
Момичета 
1-во място – Виктория Радева, „Ло-

комотив”, Пловдив – 9 т.
2-ро място – Габриела Антова, „Шах ХХI”, 

София - 8 т.
3-то място – Мариета Костадинова, „Ло-

комотив”, Пловдив - 6 т.

Äържавни първенства



9ШАХ в училище

14 години
Момчета – 27 участници
1-во място – Мартин Петров, Сто-

личен център, София - 7,5 т.
2-ро място - Явор Тодоров, „Локомотив“, 

София – 7 т.
3-то място – Владимир Сергеев Петров, 

Столичен център, София – 6,5 т.
Момичета – 18 участнички

1-во място – Николета Господинова, 
ШК „Георги Даскалов“, Варна - 5,5 т.

2-ро място - Маргарита Балимезова, ШК 
„Асеновец 2006“, Асеновград - 5 т.

3-то място - Нона Мирчева, „Шумен 2005“, 
Шумен - 4,5 т.

/Доника Шивачева и Надежда Петкова - 4,5 
т./

16 години 
Юноши – 13 състезатели
1-во място – Димитър Даскалов, ШК 

„ЦСКА“, София - 6 т.
2-ро място - Христо Митов Христов, ШК 

„Ивис +“, София - 5 т.

3-то място - Румен Николов, ШК „Ивис +“, 
София - 4 т. 

Девойки – 11 участнички

1-во място – Симонета Иванова, ШК 
„Михаил Тал“, Червен бряг - 6,5 т.

2-ро място – Мария Васова, „Виктори”, Бла-
гоевград

3-то място - Ива Пенчева, ШК „Етър“, Ве-
лико Търново

18 години
Юноши – 19 участници
1-во място – Анатоли Атанасов, 

СШК „Плевен XXI“, - 5,5 т. 
2-ро място – Ради Данов, „Юри Бендерев-

1912”, Перник - 5 т.
3-то място - Стефан Лазов, ШК „Марек 

Юнион Ивкони“, Дупница - 5 т.
Девойки – 8 състезателки

1-во място – Деница Драгиева, ШК 
„Локомотив“, София - 6,5 т.

2-ро място – Доротея Нанчева, „Асеновец 
2006”, Асеновград - 6 т.

3-то място - Александра Иванова, СШК 
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„Плевен XXI“, Плевен - 5 т.

Избрани партии на шампионите по 
класически шах.

Момчил Петков – Георги Колев
Момчета до 8 г.

1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed5 cd5 4.¥d3 ¤f6 5.h3 
¤c6 6.c3 e6 7.¤f3 ¥e7 8.0-0 0-0 9.¦e1 b6 
10.¤bd2 h6 11.¤f1 ¥b7 12.¤g3 £c8 13.¥f4 
¥a6 14.¥c2 ¤a5 15.£c1 g6 16.¥h6 ¦d8 
17.£b1 ¢h7 18.¤e5 ¢g8 19.¥g6 fg6 20.£g6 
¢h8 21.£g7# 1-0

Георги Колев – Лъчезар Колев
Момчета до 8 г.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.cd5 ed5 4.¤f3 ¤c6 5.¤c3 ¤f6 
6.¥g5 ¥e7 7.e3 a6 8.a3 ¤e4 9.¤e4 de4 10.¥e7 
£e7 11.¤d2 ¥f5 12.£b3 b5 13.¦c1 ¥d7 14.£c3 
£d6 15.£c5 £c5 16.¦c5 f5 17.d5 ¤e5 18.¦c7 0-0 
19.¥e2 ¦fc8 20.¦c8 ¦c8 21.b4 ¤d3 22.¥d3 ed3 
23.0-0 ¦c2 24.¤b3 ¦e2 25.¤d4 ¦a2 26.h3 ¦a3 
27.¦d1 ¢f7 28.f3 ¦a4 29.¦d3 ¦b4 30.e4 fe4 31.fe4 
a5 32.e5 ¢e7 33.e6 ¦d4 34.¦d4 ¥e8 35.¢f2 ¢d6 
36.¢e3 h6 37.¢e4 ¥g6 38.¢e3 b4 39.¢d2 ¥f5 
40.¦f4 ¥e6 41.de6 ¢e6 42.¢c2 ¢e5 43.¦c4 ¢d5 
44.¢b3 g5 45.g4 ¢d6 46.¦c8 1-0

Елена Величкова – Надя Тончева 
[C50]

Момичета до 8 г.
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.d3 d6 5.h3 
¤f6 6.¥g5 h6 7.¥e3 ¥e3 8.fe3 ¤a5 9.¥b3 
¤b3 10.ab3 ¥e6 11.¤c3 £d7 12.£d2 0-0-0 
13.¦a7 £c6 14.b4 ¢d7 15.b5 £b6 16.¦a4 ¦a8 
17.¦a8 ¦a8 18.b3 ¦a1 19.¤d1 £b5 20.0-0 
£a5 21.£a5 ¦a5 22.b4 ¦b5 23.c3 ¦b6 24.¤d2 
¦a6 25.¤b2 ¦a2 26.¤dc4 ¥c4 27.¤c4 ¦c2 
28.¤a5 ¦c3 29.¦d1 ¦a3 30.¤b7 ¦b3 31.d4 
¦b4 32.¦f1 ¦b7 33.¦f3 ed4 34.ed4 ¤e4 35.¦f7 
¢c6 36.¦g7 ¦b1 37.¢h2 ¦b4 38.¦h7 ¦d4 
39.¦h6 ¢d5 40.g4 ¦d2 41.¢g1 ¢d4 42.h4 
¢e3 43.g5 ¢f3 44.¦f6 ¢g3 45.¦e6 ¦d1# 0-1

Цветан Стоянов – Николай Чолаков
Момчета до 10 г.

1.d4 ¤f6 2.g3 g6 3.¥g2 d5 4.¤f3 ¥g7 5.0-0 

0-0 6.b3 b6 7.¥b2 ¥b7 8.¤bd2 ¤bd7 9.e3 
¦c8 10.c4 e6 11.¦c1 £e7 12.£e2 ¦fd8 13.¦fe1 
£e8 14.¤e5 c5 15.¤df3 ¤e5 16.¤e5 ¤d7 
17.¤d7 ¦d7 18.dc5 dc4 19.¥b7 ¦b7 20.¥g7 
¢g7 21.cb6 cb3 22.£b2 ¢g8 23.ba7 ¦c1 
24.¦c1 ¦a7 25.ab3 £a8 26.£f6 ¦d7 27.b4 ¦b7 
28.¦d1 ¦b8 29.b5 £a5 30.¦d7 ¦f8 31.£e5 
¦c8 32.¦d6 £a8 33.e4 ¦c1 34.¢g2 ¦e1 35.f3 
¦b1 36.£f6 1-0

Нургюл Салимова – Белослава Кръсте-
ва

Момичета до 10 г.
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.¤f3 cd4 4.¤d4 b6 5.¤c3 
¥b7 6.¥g5 e6 7.e3 d6 8.£a4 ¤bd7 9.0-0-0 
£c7 10.¤db5 £c5 11.¥f6 gf6 12.£a3 £a3 
13.¤a3 a6 14.¤c2 f5 15.¤d4 ¤f6 16.f3 ¥h6 
17.¤c2 ¢e7 18.¢b1 ¦hg8 19.¦d2 ¦ac8 
20.¥d3 ¦c5 21.¤a4 ¦a5 22.¤b6 ¢d8 23.b4 
¦e5 24.¦e2 f4 25.e4 ¥c6 26.¤d4 ¥e8 27.¤b3 
¢c7 28.c5 dc5 29.bc5 ¥f8 30.¦c2 ¤d7 31.¤a8 
¢b7 32.c6 ¢a8 33.c7 ¤b6 34.c8£ ¤c8 35.¦c8 
¢b7 36.¦e8 1-0

Гергана Пейчева – Рада Минева [C25]
Момичета до 10 г.

1.e4 e5 2.¤c3 ¥c5 3.¥c4 ¤c6 4.£g4 £f6 
5.¤d5 £f2 6.¢d1 ¤h6 7.£g7 ¦g8 8.¤f6 ¢e7 
9.¤g8 ¤g8 10.£g8 d6 11.¤f3 ¤d8 12.¦f1 £f1 
13.¥f1 ¥e6 14.£h7 ¤c6 15.¤g5 ¤d4 16.¤e6 
¤e6 17.¥c4 ¦d8 18.¥e6 ¢e6 19.d3 ¢d7 
20.£f7 1-0

Стефан Райков – Денис Иванов 
[B94]

Момчета до 12 г.

Äържавни първенства
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1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 
a6 6.¥g5 ¤bd7 7.f4 £c7 8.£f3 h6 9.¥f6 ¤f6 
10.h3 e6 11.0-0-0 b5 12.¥d3 ¥b7 13.¦he1 ¦c8 
14.£e2 ¥e7 15.£f2 0-0 16.g4 d5 17.e5 ¤d7 
18.£g3 £a5 19.g5 hg5 20.fg5 ¦c3 21.bc3 £a2 
22.¢d2 b4 23.¦b1 ¤c5 24.¤e2 ¤d3 25.¢d3 
£c4 26.¢d2 bc3 27.£c3 ¥g5 28.¢d1 ¥a8 
29.£c4 dc4 30.¦b6 ¥f3 31.¦f1 ¥h5 32.¢e1 
¥e3 33.¦a6 ¦d8 34.¦d6 ¦b8 35.¤c3 ¦b2 
36.¦d2 ¥d2 37.¢d2 ¥g6 38.¦c1 ¥f5 39.¢d1 
¥h3 40.¦b1 ¦b1 41.¤b1 ¥g2 42.¤a3 ¥d5 
43.c3 ¢h7 44.¤c2 g5 45.¢e2 ¢g6 46.¤d4 g4 
47.¢f2 f6 48.ef6 ¢f6 49.¢g3 ¥f3 50.¤f3 gf3 
51.¢f3 ¢f5 52.¢e3 e5 53.¢f3 e4 54.¢e3 ¢e5 
55.¢e2 ¢f4 56.¢f2 e3 57.¢e2 ¢e4 0-1

Матей Петков – Виктор Боев
Момчета до 12 г.

1.d4 ¤f6 2.¥g5 g6 3.¥f6 ef6 4.c4 ¥g7 5.e3 
d6 6.¤c3 ¤c6 7.g3 ¤e7 8.¥g2 c6 9.¤ge2 a6 
10.0-0 0-0 11.£d2 f5 12.b4 ¥e6 13.£d3 d5 
14.c5 ¢h8 15.¤c1 ¤g8 16.¤b3 ¤f6 17.¤a5 
£c7 18.¤a4 h5 19.¤b6 ¦ae8 20.a4 ¤d7 
21.¤d7 ¥d7 22.¤b3 ¦a8 23.b5 cb5 24.¥d5 
ba4 25.¤d2 ¥c6 26.¥c6 £c6 27.£c4 ¦ac8 
28.£a4 ¦fd8 29.¦fb1 ¦d7 30.¦b6 £a4 31.¦a4 
h4 32.¦ab4 ¦cc7 33.¤c4 h3 34.¦b1 g5 35.¤d6 
f4 36.¦b7 ¥f8 37.¦c7 ¦c7 38.¤e4 ¥e7 39.g4 
a5 40.¢f1 ¦d7 41.c6 ¦c7 42.d5 1-0

Габриела Антова – Виктория Радева
Момичета до 12 г.

1.d4 ¤f6 2.¥g5 e6 3.c4 ¥e7 4.¤f3 0-0 5.e3 
b6 6.¥d3 d5 7.0-0 ¥b7 8.¤c3 ¤bd7 9.¦c1 c5 
10.£e2 ¦c8 11.¦fd1 ¤e4 12.¥e7 £e7 13.¤d2 
¤d2 14.¦d2 cd4 15.ed4 dc4 16.¥e4 ¥e4 17.£e4 
¤f6 18.£e2 £d7 19.£e5 ¤d5 20.¤e4 ¦c6 21.a3 
¦fc8 22.¦dc2 £c7 23.£g5 £f4 24.£f4 ¤f4 25.g3 
¤d5 26.¢f1 b5 27.¢e2 ¢f8 28.b3 ¢e7 29.¤d2 
c3 30.¤b1 a5 31.b4 ab4 32.ab4 ¦c4 33.h3 ¢f6 
34.h4 ¢f5 35.f3 h5 36.g4 hg4 37.fg4 ¢e4 38.¦e1 
¢d4 39.¦d1 ¢e4 40.¦e1 ¤f4 0-1

Мартин Петров – Кристиян Славей-
ков

Момчета до 14 г.
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4 g6 5.¤c3 

¥g7 6.¥e3 ¤f6 7.¥c4 d6 8.f3 0-0 9.£d2 ¥d7 
10.0-0-0 ¤e5 11.¥b3 ¦c8 12.h4 h5 13.¥g5 
¤c4 14.£e2 ¤e5 15.g4 hg4 16.f4 ¤f3 17.¥f6 
¥f6 18.¤f3 gf3 19.£f3 ¥c3 20.bc3 £a5 21.¢b2 
£h5 22.£g2 ¢h7 23.¦dg1 ¥e6 24.£f2 ¥g4 
25.f5 e6 26.f6 d5 27.£f4 ¥e2 28.ed5 ed5 
29.¦h3 ¦cd8 30.¦g5 £h6 31.h5 ¥h5 32.¦hh5 
gh5 33.£f5 £g6 34.¦h5 ¢g8 35.¦g5 ¢h7 
36.£h3 1-0

Явор Тодоров – Георги Йорданов 
[D45]

Момчета до 14 г.
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.e3 e6 5.¤f3 
¤bd7 6.£c2 ¥d6 7.b3 ¥b4 8.¥d2 ¥c3 9.¥c3 
¤e4 10.¥b2 f5 11.¥d3 £a5 12.¤d2 ¤df6 
13.¦d1 ¤d2 14.¥c3 £d8 15.¦d2 ¤e4 16.¥e4 
fe4 17.¥b4 £g5 18.0-0 h5 19.£c3 ¦h6 20.f3 
ef3 21.¦f3 ¦f6 22.¦df2 ¢f7 23.¦g3 £h6 24.¦f6 
gf6 25.cd5 ed5 26.£c5 1-0

Доника Шивачева – Николета Госпо-
динова [C50]

Момичета до 14 г.
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥e7 4.d4 d6 5.de5 
de5 6.¥d5 ¤f6 7.¥c6 bc6 8.£d8 ¥d8 9.¤c3 
¤d7 10.¥e3 0-0 11.0-0-0 ¥f6 12.¦d3 ¤b6 
13.b3 a5 14.h3 ¦e8 15.¦hd1 ¥e7 16.¢b1 ¥a6 
17.¦3d2 ¥b4 18.¢b2 ¦ab8 19.a3 ¤c4 20.bc4 
¥c5 21.¢a1 ¥a3 22.¤a4 ¥c4 23.¥c5 ¥b4 
24.c3 ¥c5 25.¤c5 f6 26.¦d7 ¦b5 27.¦d8 ¦d8 
28.¦d8 ¢f7 29.¤a6 ¢e7 30.¦c8 ¦b3 31.¦c7 
¢d6 32.¦a7 ¦a3 33.¢b1 ¦c3 34.¤c7 ¥d3 
35.¢b2 ¦c2 36.¢a3 ¦f2 37.¤e8 ¢c5 38.¦g7 
¥e4 39.¤f6 ¥f3 40.¤d7 ¢d4 0-1

Димитър Даскалов – Валери Стоя-
нов

Момчета до 16 г.
1.e4 e5 2.¥c4 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.d3 ¤a5 5.¤ge2 
¤c4 6.dc4 ¥c5 7.¤g3 d6 8.h3 ¥e6 9.£e2 0-0 
10.0-0 ¤d7 11.¥e3 ¥e3 12.fe3 £g5 13.¦f3 h5 
14.¤d5 ¥d5 15.cd5 ¤c5 16.b4 ¤a4 17.c3 h4 
18.¤f1 f5 19.£c2 ¤b6 20.¦f5 ¦f5 21.ef5 g6 
22.fg6 ¤d5 23.£b3 e4 24.¦d1 c6 25.c4 ¤f6 
26.¦d6 £g6 27.c5 ¢h7 28.¤h2 ¦f8 29.¤g4 £f5 
30.£e6 ¤g4 31.£f5 ¦f5 32.¦d7 ¢g6 33.hg4 
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¦e5 34.¦b7 a5 35.a3 ab4 36.ab4 ¢g5 37.¦g7 
¢f6 38.¦d7 ¦g5 39.¦d6 ¢e7 40.¦c6 ¦g4 41.¢f2 
¢d7 42.¦f6 ¦g8 43.¦f4 ¦e8 44.¦h4 ¢c6 45.¦h6 
¢b5 46.¦b6 ¢c4 47.c6 ¢d3 48.c7 ¦f8 49.¢g1 
¦c8 50.¦c6 ¢e3 51.b5 1-0

Мария Васова – Симонета Иванова 
[C54]

Момичета до 16 г.
1.e4 e5 2.¥c4 ¤f6 3.d3 ¤c6 4.¤f3 ¥c5 5.c3 
0-0 6.¥b3 [6.b4 ¥b6 7.b5 ¤a5 8.¤e5 d5] 6...
d5 7.ed5 ¤d5 8.0-0 ¥g4 9.¥g5 f6 10.¥e3 ¥b6 
11.¥b6 ab6 12.¤bd2 ¢h8 13.g3 f5 14.£e2 
¤f6 15.£e3 f4 16.£e2 £e8 17.¥d1 £h5 
18.¦e1 ¦ad8 19.£f1 ¤d5 20.£g2 ¥h3 21.£h1 
£f5 22.¥e2 g5 23.¤e4 ¦g8 24.¤eg5 [24.¥f1 
¥f1 25.¦f1 ¤f6] 24...¦g5 25.¤g5 £g5 26.¦ad1 
¤f6 [26...fg3 27.hg3 ¤f4] 27.¥f3 ¥g4 28.£g2 
£h5 29.¥g4 £g4 30.a3 f3 31.£f1 £f5 32.h3 
¦g8 33.¦e3 ¤d5 34.¦e4 ¤f4 35.¢h2 ¦g6 
36.h4 ¦h6 37.¦e3 £g4 38.d4 ¤e2 [38...¦h4 
39.gh4 £h4 40.¢g1 ¤h3 41.¢h1 ¤f2 42.¢g1 
£g3] 39.de5 [39.£h3] 39...¦h4 0-1

Анатоли Атанасов – Христо Врига-
зов

Момчета до 18 г.
1.d4 e6 2.c4 b6 3.¤f3 ¥b7 4.g3 ¥b4 5.¤bd2 ¥f3 
6.ef3 ¤e7 7.a3 ¥d2 8.¥d2 d5 9.c5 0-0 10.¥d3 
¤d7 11.b4 h6 12.0-0 a6 13.a4 ¤f6 14.¦c1 £d7 
15.¢g2 ¤f5 16.¥c3 b5 17.ab5 ab5 18.¦a1 c6 
19.£c2 ¤e7 20.¦a2 £b7 21.¦fa1 ¦fc8 22.¥d2 
¦a2 23.£a2 g5 24.f4 ¤e4 25.¥e4 de4 26.fg5 hg5 
27.¥g5 ¤d5 28.¥d2 f5 29.£a7 ¦c7 30.£b7 ¦b7 
31.h4 ¦g7 32.¢h3 ¢h7 33.h5 ¤f6 34.¦a6 ¤g4 
35.¦c6 ¤f2 36.¢g2 ¤d3 37.¦e6 ¦a7 38.¢f1 ¦a2 
39.¢e2 ¤c1 40.¢d1 ¤d3 41.c6 f4 42.gf4 ¤b2 
43.¢e2 ¤c4 44.c7 ¦d2 45.¢e1 ¦c2 46.c8£ ¦c1 
47.¢f2 ¦c2 48.¢g3 ¦c3 49.¢h4 1-0

Деница Драгиева - Александра Ивано-
ва

Момичета до 18 г.
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.¥g5 ¤e4 4.¥f4 ¥g7 
5.¤bd2 d5 6.e3 0-0 7.¥d3 ¤f6 8.h3 b6 
9.0-0 ¥b7 10.a4 c5 11.c3 ¤c6 12.£b1 ¦c8 
13.b4 c4 14.¥c2 ¤d7 15.e4 e6 16.ed5 ed5 

17.¦e1 ¦e8 18.¦e8 £e8 19.£e1 ¢h8 20.¤f1 
£f8 21.£d2 ¦e8 22.¦e1 ¦e1 23.£e1 £e7 
24.£e7 ¤e7 25.¤e3 f6 26.h4 ¢g8 27.¥d1 
¢f7 28.¤e1 a6 29.b5 ab5 30.ab5 ¤c8 31.¥f3 
¤a7 32.¤c4 ¤b5 33.¤d6 ¤d6 34.¥d6 ¢e6 
35.¥c7 b5 36.¥e2 ¥c6 37.¤c2 ¥f8 38.¤b4 
¥b4 39.cb4 f5 40.f3 ¤f6 41.¢f2 h5 42.¢e3 
¤h7 43.¢f4 ¥d7 44.g4 fg4 45.fg4 ¥e8 46.g5 
¤f8 47.¥f1 ¤d7 48.¥h3 ¢e7 49.¥e5 ¤b6 
50.¥f6 ¢d6 51.¥g7 ¤d7 52.¥f1 ¢c6 53.¥f6 
¥f7 54.¥e7 ¥e6 55.¥d3 ¥f7 56.¥c5 ¥e8 
57.¥f1 ¥f7 58.¥h3 1-0

Крайни класирания - Ускорен шах-
мат:

8  години:
Момчета:
1-во място – Ефим Кан, „Бургас 64”, Бургас 

- 6,5 т. 
2-ро място – Станислав Ботев, „Пристис“, 

Русе - 6 т.
3-то място – Валентин Генов, „Левски“, 

София - 6 т.
Момичета:
1-во място –– Диляна Димитрова, „ЦСКА”, 

София - 6 т.
2-ро място – Ева Русева, „Плевен XXI“, 

Плевен - 6 т., 
3-то място – Ма Ичен, „Шах ХХI”, София 

- 5 т.

10 – години
Момчета:
1-во място – Михаил Кирков, „Плевен XXI“, 

Плевен - 6,5 т.
2-ро място – Георги Игнатов, „Враца“, Вра-

ца - 6 т.
3-то място – Валентин Митев, „Плевен 

XXI“, Плевен - 6 т.
Момичета:
1-во място – Гергана Пейчева, „Шах ХХI”, 

София –7 т. 
2-ро място – Галя Читакова – 5,5 т.
3-то място – Белослава Кръстева, „Шах 

ХХI”, София - 4,5 т.
12-години

Äържавни първенства
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Момчета
1-во място – Матей Петков, „Локомо-

тив“, София - 6 т.
2-ро място – Мартин Василев, „Локомо-

тив“, София - 6 т.
3-то място – Виктор Боев, „Пловдив” - 5 

т.
Стефан Райков,  „ЦСКА”, София – 5 

т.
Момичета
1-во място – Габриела Антова, „Шах ХХI”, 

София - 6,5 т.
2-ро място – Виктория Радева, „Локомо-

тив”, Пловдив – 6 т.
3-то място – Наталия Грабчева, Столичен 

център, София – 5 т.

14 години
Момчета:
1-во място – Емил Стефанов, „Етър“, Ве-

лико Търново – 6 т.
2-ро място - Явор Тодоров, „Локомотив“, 

София – 5 т.
3-то място - Цветан Стоянов - 5 т.
Момичета:
1-во място – Нургюл Салимова, „Бургас 64”, 

Бургас - 6,5 т.
2-ро място – Доника Шивачева, „Тунджа“, 

Ямбол – 5 т.,
3-то място – Ани Вълева, „Георги Даска-

лов“, Варна - 4,5 т.

16 години:
Юноши:
1-во място – Румен Николов, „Ивис +“, Со-

фия – 5,5 т. 
2-ро място – Димитър Даскалов, ШК 

„ЦСКА“, София - 5,5 т.
3-то място - Дарио Дерешки, „Плевен 

XXI“, Плевен - 4,5 т.
Девойки:
1-во място – Мария Васова, „Виктори”, Бла-

гоевград – 6,5 т.
2-ро място – Цветелина Спасова, „Ивис +“, 

София - 6 т.
3-то място - Ива Пенчева, ШК „Етър“, Ве-

лико Търново - 5 т.

18 години
Юноши:
1-во място – Ивайло Стоянов, „Ивис +“, 

София - 5,5 т. 
2-ро място – Ради Данов, „Юри Бендерев-

1912”, Перник - 5,5 т.
3-то място – Христо Вригазов, „Спартак 

Плевен ХХI“, Плевен – 5 т.
Девойки:
1-во място – Деница Драгиева, ШК „Локо-

мотив“, София - 5,5 т.
2-ро място – Вероника Василева, „Марица 

Изток“, Раднево - 5,5 т.
3-то място – Цвета Галунова, „Марица Из-

ток“, Раднево - 5 т.
 
Шампионите по Блиц са:

До 8 години:
Момчета - 1. Ефим Кан, „Бургас 64”, Бургас 

- 7 т. 
Момичета - 1. Ма Ичен, „Шах ХХI”, София 

- 7 т.
До 10 години

Момчета - 1. Михаил Кирков, „Плевен XXI“, 
Плевен - 6 т.

Момичета - 1. Гергана Пейчева, „Шах ХХI”, 
София - 6,5 т.
До 12 години

Момчета - 1. Лъчезар Йорданов, „Варна“, 
Варна - 6 т.

Момичета - 1. Виктория Радева, „Локомо-
тив”, Пловдив - 7 т.
До 14 години

Момчета – 1. Владимир Сергеев Петров, 
Столичен център, София - 6,5 т.

Момичета - 1. Габриела Антова, „Шах ХХI”, 
София - 6,5 т.
До 16 години:

Юноши - 1. Румен Николов, „Ивис +“, Со-
фия - 5,5 т. 

Девойки - 1. Симонета Иванова, ШК „Ми-
хаил Тал“, Червен бряг - 6,5 т.
До 18 години

Юноши – 1. Ради Данов, „Юри Бендерев-
1912”, Перник - 6,5 т.

Девойки – 1. Цвета Галунова, „Марица Из-
ток“, Раднево - 5 т.
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Финален турнир "Млад гросмайстор" в Плевен 
мс Христинка Илиева 

Îт живота на клубовете

На 16 и 17 март в хотел "Балкан" се със-
тоя петият турнир от веригата "Млад грос-
майстор", част от проекта "Надеждите на 
България". Състезанието трябваше да излъчи 
както призьорите в отделните възрастови 
групи - до 8, 10, 12 и 16 години, така и ком-
плексните победители, придобиващи право-
то да продължат на финалите в Трявна от 
17 до 19 май. 

В заключителния турнир взеха участие 41 
шахматисти от Плевен, Враца, Велико Търно-
во и Червен бряг. Някои от състезателите 
вече си бяха подсигурили класирането за фи-
налите, за други надпреварата беше последна 
възможност да продължат. 

Най-оспорвано протече играта при най-
малките - до 8 и 10 години, където призьо-
рите се определиха буквално в последния мо-
мент. 

При 8-годишните преди петия турнир 
водеха убедително Ева Русева  и Никола Ни-
колов. Максимално старание обаче в играта на 
този турнир  вложи Преслав Вельов, който 
спечели първото място в групата си и с полу-
чените 15 точки изпревари своите връстни-
ци, заемайки първото място и в генералното 
класиране. За втората награда се пребори Пла-
мен Василев от Плевен, третото място зае 
Ева Русева, а четвърти остана Трифон Три-
фонов от Червен бряг.

Ето и финалистите в тази възрас-
това група:

1. Преслав Вельов - Червен бряг, с 56 точки 
от 60 възможни

2. Ева Русева - Плевен, 53 точки
3. Никола Николов - Велико Търново, 52 

точки
4. Трифон Трифонов - Червен бряг, 49 точ-

ки
При 10-годишните конкуренцията 

беше изключително силна, всичко се реши в 
последния, седми кръг. Бързо прогресиращият 
Михаил Кирков успя за втори път да спече-
ли турнира с 6 победи от 7 изиграни партии. 
Това му донесе и първото място във верига-
та. Втори се класира Кристиан Григоров с 5,5 
точки. С равен актив от 5 точки трети и 
четвърти останаха Георги Игнатов и Вален-
тин Митев.

Финалистите при 10-годишните:

1. Михаил Кирков - Плевен, с 54 точки
2. Кристиан Григоров - Плевен, с 53 точки

Всички финалисти от четирите 
възрастови групи 
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3. Валентин Митев - Плевен, с 53 точки
4. Георги Игнатов - Враца, с 53 точки
При 12-годишните победител за тре-

ти път стана Давид Цветанов с 5 точки. 
Второ място зае Румен Кънчев с 4,5 точки. 
Трети се класира Никола Ненков с 4 победи, а 
четвъртата награда отиде при Стилиян На-
новски със същия актив. 

За финала се класираха само плевен-
чани:

1. Давид Цветанов, с 59 точки
2. Владимир Върбанов, с 57 точки
3. Стилиян Нановски, с 51 точки
4. Никола Ненков, с 49 точки

При най-опитните шахматисти, 
до 16 години, изненади не се получиха. Да-
рио Дерешки спечели петата надпревара от 
веригата с 6 точки. Второто място зае Си-
монета Иванова с 5 точки, трета се класира 
Габриела Илиева с 3,5 точки, а четвъртата 
награда отиде при Никол Илиева, натрупала 
3 точки.

За Трявна продължават:
1. Емил Стефанов - Велико Търново, с 

59 точки.
2. Симонета Иванова - Плевен, с 56 

точки
3. Дарио Дерешки - Плевен, с 55 точки
4. Ива Пенчева - Велико Търново, с 46 

точки
От 16-те възможни квоти за финали-

те в Трявна, шахматистите на "Плевен 
21" се пребориха за 9. Това са:

Ева Русева - до 8 г., Михаил Кирков, 
Кристиан Григоров и Валентин Митев - до 
10 г., Давид Цветанов, Владимир Върбанов, 
Стилиян Нановски и Никола Ненков - до 
12 г., и Дарио Дерешки - до 16 г.

Освен традиционните награди и  грамо-
ти за всички участници в турнира, домаки-
ните от СКШ "Плевен 21" раздадоха на фи-
налистите и 4 комплекта медали - по един 
златен, един сребърен и два бронзови на зае-
лите от I до IV място до 8, 10, 12 и 16 годи-
ни, както и 16 специално изработени грамо-
ти. Победителите бяха наградени с медали 
и грамоти лично от гросмайстор Борис 
Чаталбашев, председател на СКШ "Плевен 
21", който бе гост на турнира. В обръще-
ние до всички участници най-силният пле-
венски шахматист изказа благодарност на 
младите таланти за тяхната игра и им по-
жела пълен успех на предстоящите финали 
в Трявна през май, където ще се включат и 
победителите по възрастови групи от Бла-
гоевград, Пловдив, Шумен и Варна.

Давид Цветанов срещу Дарио Дерешки
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Îт живота на клубовете

В Благоевград приключи петият 
турнир от шахматната верига „Млад 
гросмайстор“ за деца, който привле-
че 36-ма  състезатели. След приключ-
ването на петте турнира първите 
четирима във всяка възраст се класи-
рат за финалния турнир в Трявна.

Ето и децата от Благоевград, кой-
то се класират за финалната надпрева-
ра през месец май в Трявна.

При 8-годишните – Виктория 
Стрендева, Алекс Костов, Андрей 
Петров и Алекс Грънчаров. Участваха 
общо 18 деца в 5-те турнира. 

При 10-годишните – Йордан Пор-
токалски, Кирил А. Георгиев, Алек-

сандър Пискулийски, Румен Атанасов. 
Участваха общо16 деца в 5-те турни-
ра.

При 12-годишните финалистите 
са Костадин Джалев, Красимир Благов, 
Илиян Кюров и Марин Тотев. Участва-
ха общо17 деца в 5-те турнира.

При 16-годишните за финалния 
турнир ще заминат Веселин Методи-
ев, Иван Зашев, Мария Васова и Кирил 
М. Георгиев. Участваха общо 10 деца в 
5-те турнира.

Победителите бяха наградени с ме-
дали и грамоти от мс Атанас Стано-
ев, възпитаник на ШК „Виктори”, Бла-
гоевград.

Финален турнир „Млад гросмайстор” 
 в Благоевград

кмс Марин Атанасов

Децата от Благоевград, които ще играят на финалите в Трявна
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ШК „Виктори”,  Благоевград, спечели 3 купи 
 и приз за най-атрактивна партия в Гърция

кмс Марин Атанасов

Шахматистите на „Виктори”, Бла-
гоевград, заслужиха 3 купи от Втория 
международен шахматен фестивал „Си-
тония 2013”, който се проведе в кра-
сивото селище „Никити”, Халкидики. В 
проявата участваха 94 шахматисти от 
Гърция, Сърбия, Македония и България.

Благоевградчани завършиха втори 
отборно с 80 т. Само с една точка по-
вече първи е обединеният тим на Гърция, 
а трети остана съставът на Македония 
/78 т./.

За подреждането бе взет предвид ак-
тивът на четиримата най-добри играчи 
на всяка формация, като за победа по-
лучават три точки, при реми – една, и 

при загуба - нула. За българите това са 
Веселин Методиев - с 22 т., Иван Зашев 
- с 21т., Кирил Митов, 19 т., и Марина 
Георгиева – 18 т.

В индивидуалната надпревара генерал-
ното класиране оглави Веселин Методи-
ев с 22 т., 7 победи, едно равенство и 
една загуба от 9 кръга. Марина Георгиева 
е трета сред дамите, Еманоел Топалов  
е втори при момчетата до 14 г., Иван 
Зашев - втори при юношите до 16 г., а 
Кирил А. Георгиев - четвърти при мом-
чета до 10г.

Специален приз за най-атрактивна 
партия получи 9-годишният Марио Вла-
димиров.
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Най-добрата магистрала за организиране живота на децата така, 
че да се научат да оползотворяват смислено свободното си време

Îт живота на клубовете

Времето е най-ценното нещо в живота 
ни, то е и това, което никой не може да 
спре. Това, което единствено можем, е да го 
уловим и да вървим в крак с него така, че то 
да ни служи за нашето развитие. В днешно 
време шахмат се играе от над 600 милиона 
души на Земята. Все повече държавници, из-
вестни учени, шахматисти и политици раз-
глеждат древната игра като спортен, кул-
турен, но и като образователен феномен. 
Такава е приоритетната линия на Междуна-
родната шахматна федерация ФИДЕ, която 
убеждава правителствата на различните 
страни да въведат изучаването на шахма-
та като задължителен предмет в началния 
курс на обучение в училищата. През 2012 г. 
след мотивирано предложение на българския 
международен майстор Силвио Данаилов, 
президент на Eвропейския шахматен съюз 
(ЕШС), и Българската федерация по шахмат, 
тази линия бе споделена от най-високо ниво. 
С декларация Европейският парламент прие 
шахмата като част от образователната 
система на страните, членки на Европейския 
съюз, и ги призова към конкретни действия. 

Примери с такава насоченост на все по-енер-
гично внедряване на шахмата в дейността на 
училищата има вече в редица страни по све-
та като САЩ, Русия, Испания, Унгария, Ита-
лия, Швеция, Израел, Аржентина, Мексико, 
Япония, Турция, Калмикия и други. От друга 
страна вече голяма част от родители-
те на децата разбират, че шахматът 
оказва благотворно влияние върху ин-
телекта и конкурентоспособността 
им в бъдещия живот. Опитът показ-
ва, че най-полезно за децата е да се за-
познаят с играта в ранна възраст от 
6 до 9 години. Впечатляващи примери за ви-
сока ефективност и колосални постижения 
са описани в редица публикации за живота на 
деца вундеркинди. Но това е само част от 
върха на айсберга с неограничен потенциал. 
Предстои целевата аудитория да се ориен-
тира към по-голяма част от децата, които 
все още не са "активирани", за да се промени 
съществуваща ситуация, свързана с обучени-

Шахматът навлиза в училищата на 
 Добрич под патронажа на кмета Детелина 
Николова

мс Тодор Тодоров
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ето на децата в училищата от I до IV клас и 
в Република България.

В далечната 1984 г. в нашия град се прове-
де първото открито републиканско първен-
ство по шахмат за деца от 6 до 9 години. 
Инициативата не беше продължена. По-къс-
но се оказа, че тогава тук бъдещият свето-
вен шампион, гросмайстор Веселин Топалов 
е спечелил първата си титла, а най-извест-
ният добрички гросмайстор Владимир Ге-
оргиев, треньор на световната шампионка 
Антоанета Стефанова, е избрал шахмата 
като съществена част от своя път в живо-
та. Това са част от аргументите, които ме 
мотивират на базата на дългогодишния ми 
опит в системата на народната просвета и 
в шахмата да предложа на кмета Детелина 
Николова да стане патрон за по-мащабното 
навлизане на древната игра в територията 
на училищата на град Добрич. Предложение-
то бе прието. След близо тридесетгодишно 
прекъсване възраждането на една инициати-
ва от миналото става безспорен факт. 

На 19 и 20 март 2013 г. в международния 
колеж „Албена”, заместник-кметът на гра-
да Камелия Койчева и началникът на отдел 
„Образование” Нейчо Нейчев дадоха старт 
на откритите първенства в съответствие 
с програмата на ЕШС ”Шах в училище”. Пър-
вите първенства се проведоха по швейцар-
ска система с участие на повече от 200 деца 
от I, II, III и IV клас от град Добрич: ХГ “Св. 
св. Кирил и Методий”, СОУ ”П. Р. Славей-
ков”, СОУ “Климент Охридски”, СОУ “Ди-
митър Талев”, СОУ “Дора Габе”, ОУ “Хрис-
то Ботев”, ОУ “Христо Смирненски”, ОУ 
“Стефан Караджа”, ОУ “Панайот Волов” и 
ОУ “Никола Вапцаров”. Свидетели на съби-
тието станаха мнозинството от родите-
ли, близки, придружаващи начални учители, 
определени от директорите на спомена-
тите десет общински училища. Всички бяха 
посрещнати любезно лично от ректора, 
доцент Тодор Радев и служителите, които 
работят в този престижен колеж на нашия 
град.

Жребий и класиране се извърши от шах-

матния съдия, д-р Йордан Георгиев с помо-
щта на програмата SWISS Manager. В отбор-
ното класиране по класове на лидерските 
три места са:

Първи клас – СОУ ”П. Р. Славейков”, 
ОУ “Христо Ботев”, СОУ “Климент Охрид-
ски”

Втори клас – СОУ ”П. Р. Славейков”, 
СОУ “Климент Охридски”, ОУ “Христо Бо-
тев”

Трети клас – ХГ “Св. Св. Кирил и 
Методий”, СОУ “Димитър Талев”, СОУ 
”П.Р.Славейков”;

Четвърти клас – ХГ “Св. св. Кирил 
и Методий”, СОУ “Д. Талев”, ОУ “Христо 
Смирненски”.

В индивидуалното класиране носители на 
купи са следните ученици: 

Първи клас - Момчил Петков, Славян 
Паскалев и Ева Мелникова от ОУ “Христо 
Ботев”, СОУ ”П. Р. Славейков” и ХГ “Св. св. 
Кирил и Методий”; 

Втори клас - Димитър Димитров, Нико-
ла Лазаров и Стефания Димитрова от СОУ 
”П. Р. Славейков” и СОУ “Димитър Талев”; 

Трети клас - Мартин Марков и Нели Ата-
насова, от ХГ “Св. св. Кирил и Методий” и 
СОУ ”П. Р. Славейков”; 

Четвърти клас - Любомир Милчев и Ни-
кол Михайлова от ХГ “Св. св. Кирил и Мето-
дий” и СОУ ”П. Р. Славейков”. 

В зависимост от резултатите на отдел-
ните дъски със златни, сребърни и бронзови 
медали и грамоти бяха наградени общо 60 
ученици с призови постижения. Всички учас-
тници получиха сертификати, а за оказано-
то съдействие при осъществяването на 
тази масова инициатива, доставила толкова 
радостни вълнения на голям брой деца, живе-
ещи в град Добрич, повечето от които се 
докоснаха до чудния свят на шахмата за пър-
ви път, директорите на училищата получиха 
благодарствени писма. 

Стартът е даден. Предстои дълъг път в 
реализирането на програмата ”Шах в учили-
ще”. Добрич може  и заслужава да бъде водещ 
пример за другите градове в нашата страна.
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Îткрити турнири

На 21 април в Културния дом на сто-
личния район „Искър” се проведе открито 
първенство по шах за ученици под патро-
нажа на г-н Ивайло Цеков, кмет на района. 
Районът е разположен в източната част 
на София с население 70 000 души и обхва-
ща преди всичко кварталите „Дружба 1” и 
„Дружба 2”, както и някои по-малки села 
и квартали наблизо. Район „Искър” е един 
от най-шахматните квартали на София, 
като оттук са тръгнали по своя път ре-
дица силни шахматисти. Средище на кул-
турната дейност в района е и културен 
дом "Искър", където се проведе първен-
ството по шах. Присъстваха редица шах-
матисти, които с умиление си спомняха 
за турнирите, провеждани наблизо от 
бившия шахматен клуб „Хемус”. 

Участие в турнира взеха ученици от 
всички училища на кв. „Дружба”, които 
бяха разделени в няколко възрастови групи 
- предучилищна, първи клас и група втори и 
трети клас. Преди това на предварителен 
етап беше извършен подбор, при който 
се определиха участниците за финалния 
турнир и по така определените критерии 
общо те бяха 48. Играеше се в три от-

делни турнира - предучилищна възраст, I 
клас, II-III клас. За всеки от участниците 
бе осигурена минерална вода, а по средата 
на състезанието имаше обедна почивка, 
в която домакините от район „Дружба” 
бяха подготвили по парче пица, сок и суха 
паста за децата. И за да стане истински 
празник, домакините бяха подготвили на-
гради за всички участници! Поздравления 
за г-н Цеков и за общинската администра-
ция на район „Искър”, които организираха 
такова хубаво шахматно събитие, и по-
желаваме от името на всички шахмати-
сти, малки и големи, това да е началото 

Детски турнир на район „Искър”
кмс Васил Илиев

Кметът на район “Искър” Ивайло 
Цеков и главните организатори Ани 

Манева и Васил Илиев

Победителите в предучилищна група

Биляна Евтимова - победителка, 1 клас



21ШАХ в училище

на една успешна традиция.
В предучилищната възраст турнирът 

се проведе в четири кръга, като се имаше 
предвид малката възраст на децата. Любо-
питното е, че в тази група и трите места 
в крайното общо класиране заеха момиче-
тата.

Ето и крайните класирания:

Предучилищна група
Момичета
1. Каролина Чакърова
2. Соня Дянкова
3. Катя Тончева

Момчета
1. Валентин Терзиев
2. Стефан Иванов
3. Божидар Иванов

I клас - момчета 
1. Кристиян Павлов
2. Марк Весков 
3. Калоян Сотиров

I клас - момичета
1. Биляна Евтимова
2. Ния Димитрова
3. Анна Богданова

II-III клас, момчета
1. Виктор Павлов
2. Иван Иванов
3. Деян Митков

II-III клас, момичета
1. Зорница Ефремова
2. Виолета Танева
3. Михаела Кънева

Детски турнири „Ан Пасан”
мс Димитър Илиев

Тази пролет в столицата започна една 
инициатива на рекламна агенция „Пепеляш-
ка А7“ и шахматна школа „Ан Пасан“ - тур-
нири по класически шахмат за деца до 12 г. 
Играе се по швейцарска система в 6 кръга и 
контрола на игра - 50 минути + 10 секунди 
добавка на ход за състезател до завършване 
на партията. Мястото за игра е ул. „Розова 
долина“ 13 в София. 

В първия турнир, провел се на 16 и 17 
март, участие взеха 10 ученици от 4 клуба. 
Турнирът бе добра подготовка за децата, 
които след две седмици щяха да участват 
в първенствата по класически шахмат в 
Пловдив. Победител стана 10-годишният 
Милко Бакалов от ЦСКА. 

Владимир Павлов – Милко Бакалов 
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.c3 ¤f6 4.¥d3 g6 5.¥c2 

Mихаела Кънева - победителка, 1I клас Зорница Ефремова - победителка, I1I клас



22 ШАХ в училище

Îткрити турнири
¤c6 6.d4 cd4 7.cd4 ¥g7 8.¤c3 ¥g4 9.¥e3 
a6 10.h3 ¥d7 11.0–0 0–0 12.£d2 ¤b4 
13.¥b1 e6 14.a3 ¤c6 15.¥d3 £e7 16.¥h6 
¦fc8 17.¥g5 h6 18.¥h6 ¤h5 19.¥g7 ¢g7 
20.£g5 f6 21.£e3 g5 22.d5 ¤e5 23.¤e5 de5 
24.g3 ¦h8 25.¥e2 ¦h6 26.¥h5 ¦h5 27.¢g2 
ed5 28.¤d5 ¥h3 29.¢g1 £f7 30.¦fc1 ¦ah8 
31.¦c7 ¥d7 32.¢g2 ¦h2 33.¢f3 £h5 0–1

Владимир Павлов – Лъчезар Колев
1.e4 e5 2.f4 d6 3.¤f3 ¥g4 4.¥c4 ¤c6 5.¥f7? 
[5.0–0] 5...¢f7 6.¤g5 £g5 7.fg5 ¥d1 8.¢d1 
¤ge7 9.¤c3 g6 10.¦f1 ¢e8 11.¤b5 ¢d7 
12.¦f7 a6 13.¤c3 ¦e8 14.d3 ¢c8 15.¥e3 ¦d8 
16.¤e2 d5 17.¤g3 de4 18.¤e4 ¤f5 19.¥c5 
¥c5 20.¤c5 ¤e3 21.¢d2 ¤g2 22.¦af1 ¤f4 
23.¤e4 ¦df8 24.¦g7 ¤d4 25.¤f6 ¤de6 
26.¦e7 ¤c5 27.¦e5 ¤fe6 28.b4 ¤d3 29.¢d3 
¤d8 30.¦fe1 ¤c6 31.¦5e4 ¦d8 32.¢c3 ¢b8 
33.¦e8 ¢a7 34.¦d8 ¤d8 35.¦e7 h6 36.h4 
hg5 37.hg5 c6 38.¦g7 ¦h3 39.¢b2 ¦h4 40.a3 
¤e6 41.¦g6 ¦h8 42.¤e4 ¦e8 43.¤d6 ¦e7 
44.¦g8 ¦g7 45.¦g7 ¤g7 46.g6 ¢b8 47.¢c3 
¢c7 48.¤e4 ¢d7 49.¢d4 ¢e6 50.¢c5 
¢d7 51.¢b6 ¢c8 52.¤c5 ¢b8 53.¤b7 ¢c8 
54.¢c6 ¢b8 55.¢b6 ¢c8 56.¢a6 ¢d7 57.c4 
¢e6 58.c5 ¢f6 59.c6 ¢e6 60.c7 ¢d7 61.¢b6 
¢c8 62.a4 ¢d7 63.¤d6 1–0

 
Крайно класиране

1. Милко Бакалов, ЦСКА 1575 4,5

2. Стефан Иванов, София 1557 4,5

3. Лъчезар Колев, ЦСКА 4

4. Екиф Мехмед, ЦСКА 1590 4

5. Владимир Павлов, Левски, Со-
фия

3

6. Ярослав Докузов, Локомотив, 
Пловдив

3

Общо 10 участници

Във втория турнир, провел се на 27 
и 28 април, участие взеха 8 деца от 6 клуба. 
Кръгова система в 7 кръга определи 12-го-
дишния Веселин Георгиев от „Левски” – Со-
фия, за победител във второто издание на 

веригата турнири.

Веселин Георгиев - Владимир Пав-
лов 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 c6 5.¥g5 
¤bd7 6.e3 ¥e7 7.¥d3 h6 8.¥f4 0–0 9.0–0 
¦e8 10.e4 ¤f8 11.e5 ¤6h7 12.c5 ¤g6 
13.¥g3 ¤g5 14.b4 f5 15.ef6 ¤f3 16.£f3 ¥f6 
17.¥g6 ¦f8 18.£d3 a5 19.b5 £e7 20.¥d6 
£d8 21.¥f8 £f8 22.b6 ¥d7 23.¦fe1 ¦d8 
24.¤e2 ¥g5 25.¦f1 ¥e8 26.f4 ¥g6 27.£g6 
¥f6 28.¦ad1 £e7 29.¤c1 a4 30.¤e2 ¢h8 
31.¦d3 ¦a8 32.¦a3 ¦a5 33.¦b1 ¦b5 34.¦a4 
¦b1 35.£b1 g5 36.£g6 1–0

Владимир Павлов – Калоян Попва-
силев
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.c3 ¤f6 4.¥d3 ¤c6 5.¥c2 
¥g4 6.h3 ¥h5 7.0–0 e6 8.d3 ¥e7 9.¥e3 ¥g6 
10.¤bd2 d5 11.e5 ¤d7 12.d4 c4 13.b3 ¤b6 
14.bc4 dc4 15.¥g6 hg6 16.£e2 £d5 17.a4 £a5 
18.¤c4 £c3 19.¦fc1 £b4 20.¥d2 £b3 21.¦c3 
£b4 22.¦cc1 £b3 23.¦a3 ¥a3 24.¤a3 £a3 
25.¤g5 ¤d4 26.£g4 £d3 27.¥e3 ¤e2 28.¢h2 
¤c1 29.¥c1 £f5 30.£b4 £e5 31.f4 £d5 32.¥a3 
£d7 33.¤h7 ¤d5 34.£c5 b6 0–1

Крайно класиране

1. Веселин Георгиев 1648 6,5

2. Калоян Попвасилев 1553 6

3. Стефан Иванов 1557 5

4. Владимир Павлов 4

5. Лъчезар Колев 3,5

6. Константин Георгиев 2
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„Висящите” пешки - и сила, и слабост
мс Христинка Илиева

Продължение от брой 1/2013
В предишния брой разгледахме две пар-

тии, които демонстрираха силните страни 
на „висящите” пешки. Когато тези пешки 
стоят една до друга, те отнемат на против-
никовите фигури няколко централни полета 
и по този начин го стесняват. Но защитата 
на „висящите” пешки често създава грижи на 
техния притежател. Движението напред на 
която и да е от тях освобождава на чужди-
те фигури удобни полета в центъра и пеш-
ките могат да се окажат блокирани и уязви-
ми. Придвижването на една от „висящите” 
пешки напред е отговорен ход, който трябва 
внимателно да се обмисли. Да разгледаме ня-
колко примера, в които „висящите” пешки се 
оказват слабост:

Юдович - Котов, Москва, 1942 г.
XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zpq+-+pzpp0
9nzp-+psn-+0
9+-+-+-+-0
9Q+PzP-+-+0
9+-+-vLN+-0
9P+-+-zPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

1...¦ac8 Черните започват да осъщест-
вяват натиск срещу централните пешки на 
противника, а фигурите на белите през цяло-
то време са длъжни да ги защитават.

2.£b3 ¤b8 Конят се насочва към полето 
а5 за нападение на „висящите” пешки.

3.a4 £c7 4.¦fc1 ¤c6 5.¥g5 ¤a5 6.£d3 
¦fd8 Маневрирайки, черните държат под 
обстрел пешките и това лишава белите от 
възможност да създадат активна игра.

7.¥f6 gf6 8.¦c3 ¦d7 9.£e4 £d8 10.¦ac1 
¤b7 11.£g4 ¢h8 12.h4 ¦dc7 13.h5 ¤d6 
14.d5 

Сега пешката на с4 става безнадеждно 
слаба. Освен това черните получават удоб-

ни опорни полета (с5 и d4). На с4-с5 може да 
последва ¤d6-f5 и после £d5. По-добре е ве-
роятно ¤d2, въздържайки се от движение на 
пешките. 14...e5 15.¤h4 £g8 16.£e2 £g5 
17.g3 ¦c5 18.¤g2 ¤f5 19.¦d1 ¤d4 20.£f1 
£h5 Имайки пешка повече и значително пре-
имущество, след няколко хода черните спече-
лили.

Еве - Решевски, Цюрих, 1953 г.
XIIIIIIIIY
9-+r+r+k+0
9zpl+-+pzp-0
9-zpq+psnp+0
9+-+-+-+-0
9-+PzP-+-+0
9zP-+-+-+-0
9-vLQ+-zPPzP0
9+-tR-tRLmK-0
xiiiiiiiiy

Как да оценим позицията? Черните могат 
постепенно да усилят натиска върху „вися-
щите” пешки на противника с маневрите 
¦ed8, ¤f6-e8-d6, ¥a6 и т.н. Какво могат 
да противопоставят белите? Те трябва да 
поддържат своите централни пешки с фигу-
ри, имайки предвид в удобен момент да прид-
вижат една от тях напред. Продължението 
1.£b3 ¦ed8 2.¦ed1 изглежда напълно надежд-
но за белите. Но Еве решава да действа "ак-
тивно" и напразно прекарва фигурите си на 
царския фланг. 1.¦e3 Белите възнамеряват 
да атакуват по линия h.  1...¦ed8 2.£e2 £d6 
3.¦h3 £f4 4.¦cd1 ¥a6 5.¦f3 £e4 6.¦e3 £g4 
7.f3 £f4 8.g3 £h6 9.¦c3 £g5 10.£f2 ¦d7 
11.¦dc1 Ако белите се опитат да прекарат 
офицера през с1 на f4, а после и на е5, то след 
11.¥c1 £a5 12.£b2 £a4 черните могат 
да усилят натиска с ¤f6-e8-d6. 11...¦dc7 
12.¦1c2 £a5 13.¥c1 Това вече е грешка.

13...¤d5 Материалните загуби за белите 
вече са неизбежни. 14.cd5 ¦c3 15.¦c3 £c3 
16.¥b2 £b3 17.¥a6 ¦c2 18.d6 ¦f2 19.d7 
£d5 20.¢f2 Белите се предават.

Øахматна лекция
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Çнаменити партии

Михаил Чигорин е най-видният шах-
матист на дореволюционна Русия. Ро-
ден е на 12 ноември 1850 г. в Петербург. 
Научава късно правилата на играта - чак 
на 16-годишна възраст, а в състезание 
участва за първи път през 1874 г. Благо-
дарение на изключителния си шахматен 
талант обаче Чигорин напреднал много 
бързо, като за няколко години победил 
всички най-сериозни конкуренти в Русия. 
И към 1880 г. се наложил като най-сил-
ния шахматист на Русия. На междуна-
родната сцена се появява за първи път 
през 1881-ва в Берлин. Там в силен със-
тав Чигорин се представя много добре и 
разделя трето място с Шимон Винавер, 
след утвърдени майстори като Джоузеф 
Блекбърн и Йоханес Цукерторт. След-
ват престижни успехи в Лондон (1883) 
– 4-то място; Ню Йорк (1889) - 1-2-ро 
място заедно с Вайс; Хастингс (1895) – 

2-ро място след Хари Пилсбъри, но пред 
Ласкер, Тараш и Щайниц; Будапеща (1896) 
– 1-во място, и Виена (1903) – 1-во мяс-
то! Освен това Чигорин изиграва и ня-
колко мача - два от които с Вилхелм Щай-
ниц за Световно първенство през 1889 
г. и 1892 г. – губи ги достойно –първият 
с 6,5:10,5 и вторият с 10,5:12,5. Всички 
тези постижения очертават Михаил Чи-
горин като един от най-силните шахма-
тисти на ХIХ век. Като шахматен мис-
лител и художник Чигорин внесъл много 
ново и ценно в съкровищницата на шах-
матната игра. Той не принадлежал нито 
към романтичната, нито към позицион-
ната шахматна школа. Бил самобитен 
талант, а неговите творчески спорове 
с Щайниц допринесли за разкриването 
на много от слабостите и догмите на 
позиционната школа. Чигорин отхвър-
лял шаблонните оценки, основаващи се 
само на „общи шахматни съображения“, 
и твърдял, че всяка позиция трябва да 
бъде подлагана на конкретен анализ и да 
бъде оценявана според конкретните й 
особености. Той оставил в наследство 
красиви партии с виртуозно проведени 
атаки, изящни комбинации, интересни 
дебютни идеи, оригинално мителшпил-
ни планове и етюдно разиграни ендшпи-
ли. Следващата партия е характерна за 
антидогматичното шахматно мислене 
на Чигорин, но тя разкрива и някои от 
крайностите, в които изпадал, когато 
отстоявал своите разбирания за шах-
матната игра.

Вилхелм Щайниц - Михаил Чиго-
рин

Партия, играна по телеграфа, 1890 г.
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5 

d5 5.ed5 ¤a5 6.¥b5 c6 7.dc6 bc6 
8.¥e2 h6 9.¤h3 ¥c5! 10.d3 0–0 Ако се 

Михаил Чигорин
гм Маргарита Войска
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изхожда от общи шахматни съображе-
ния, сега, както и впоследствие може 
да сe вземе на h3 с разкъсване на белите 
пешки.Чигорин обаче смята, че конят 
рано или късно трябва да остъпи на g1, а 
офицерът от с8 е нужен за атаката му. 

11. ¤c3 ¤d5 12.¤a4 ¥d6 13.¤g1 
f5 Атаката на черните започва. Щай-
ниц, смятал, че тя е осъдена на провал, 
защото белите нямат слабости. Колко 
неправилна е  била тази оценка се вижда 
8 хода по-късно. 

14.c3 ¥d7! 15.d4 Развитието на зло-
получния бял кон става все по-труден 
проблем. Сега например не върви 15.¤f3, 
поради 15…е4 16.¤d4 с5 17.dе! сd! 18.еd 
£е8! със силна атака за  черните. 

15…e4 16.c4 ¤e7! 17.¤c3 ¥e6 18.b3 
¥b4 19.¥b2 f4 Даже и в тази позиция 
Щайниц смятал, че има по-добра позиция. 
Той обаче не подкрепял абстрактната 
си оценка с варианти. Именно против 
подобен начин на мислене се борел Чиго-
рин. В действителност белите са пред 
катастрофа, както се вижда и от по-
нататъшното развитие на партията. 

20.£c2 £d4 21.¢f1  ako 21.a3, то 
21...f3! 22.gf3 e3! 23.ef3 £h4 24.¢d2 
¦ad8 25.¥d3 £f2 26.¤e2 ¤f5 27.ab 
£e3 28.¢e1 ¤d4 и черните печелят.

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zp-+-sn-zp-0
9-+p+l+-zp0
9sn-+-+-+-0
9-vlPwqpzp-+0
9+PsN-+-+-0
9PvLQ+LzPPzP0
9tR-+-+KsNR0
xiiiiiiiiy

 21…f3!! Ето как Чигорин доказва, че об-
щите съображения трябва да са подкрепени 
с точен разчет! Наглед силно укрепеният 
пункт f3 се оказва „ахилесова пета“ в бяла-
та позиция. 

22.gf3 ef3 23.¥f3 ¥f5 24.¤e4 ¥e4! На-

чало на прекрасна комбинация, основана на 
извънредно точен анализ на позицията. 

25.£e2 ¥f3!! По ирония на съдбата 
всичко в тази партия се върти около „до-
бре защитения” пункт f3. След тази красива 
жертва на дамата става вече съвсем ясно, 
че Чигорин е бил прав, когато твърдял, че 
вариантът е по-изгоден за черните. 

26.£e6 ¢h7 27.¥d4 ¥h1 28.£h3 ¤f5 
29.¥e5 ¦ae8 30. ¥f4 ¤d4! Черните реа-
лизират преимуществото си по възможно 
най-красивия начин.

31.£d3 Или 31.¥h6 gh6 32.£d7 ¦е7 
33.£d4 ¦g8 34.f3 ¥g2 35.¢f2 ¤b7 36.£d3 
¢h8 37.¤е2 ¥с5 38.¢е1 ¦е3 и черните пе-
челят. 

31...¥e4 32. £d4 ¦f4 33.f3 ¦ef8 34.£a7 
c5 35.£c7 ¤c6 36.a3 ¦f3!! За последен път 
бурята се разразява на пункта f3.

37.¤f3 ¦f3 38.¢g1 ¥d2 0–1 Изключи-
телно красив би бил финалът след 39.£g3 
¥е3! 40.¢g2 ¦f5 41.¢h3 ¦h5 42.¢g4 ¤е5!! 
43.¢h5 g5!! И за белия цар няма спасение 
от мата.

Решения на комбинациите 
от стр. 26
(1) Luchovski – Gridnev, 1992 1.g4 1–0
(2) Mabs – Alexander, 1961 1.¥g7 ¢g7 2.¤e8 
¢h6 3.£f4 g5 4.£f6 ¢h5 5.¤g7 ¢h4 6.£f2# 
1–0
(3) Mackenzie – Mason, 1878 1.£h6 ¢h6 
2.¤hf5 ¥f5 3.¤f5 ¢h5 4.g4 ¢g4 5.¦g3 ¢h5 
6.¥e2# 1–0
(4) Mackenzie - N.N., 1891 1.¦e5 de5 2.£e5 
£e5 3.¥c6 ¦c6 4.¦d8# 1–0
(5) Majevskaja – Kirjenko, 1974 1.£h7 ¤h7 
2.¤hg6 ¢g8 3.¤e7 ¢h8 4.¤5g6# 1–0
(6) Majorov – Krjukov Fernpartie, 1956 1.¤g6 
hg6 2.£e8 £e8 3.hg6 1–0
(7) Meemsoth – Heisenbuettel, 1958 1.¦c5 £c5 
2.¦h7 ¤h7 3.£g7# 1–0
(8) Meskanen – Norri, 1993 1.£c8 ¦c8 2.¦c8 
¢h7 3.¦h8 ¢h8 4.¤f7 ¢h7 5.¤d6 1–0
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Ðешете комбинациите
(1) Luchovski – Gridnev 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-+pzpp0
9pvL-+-+-+0
9+-+ltr-+-0
9Pzp-+-+-+0
9+-+-+QzPq0
9-zP-+-zP-zP0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Mabs – Alexander 
XIIIIIIIIY
9r+l+-tr-mk0
9zpp+-+p+p0
9-+n+-sNpvL0
9wq-+pwQ-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+P0
9PzPP+-+P+0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят 

(3) Mackenzie – Mason 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+rtr0
9zppwql+pmkp0
9-+pvl-zpn+0
9+-+p+-+Q0
9-+-zP-zP-sN0
9+-+L+RsN-0
9PzPP+-+PzP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят 

(4) Mackenzie - N.N. 
XIIIIIIIIY
9-+r+kvl-tr0
9+-wq-+p+-0
9-+-zp-+-+0
9zppzpLzp-vL-0
9P+-+-+-zP0
9+-+-+pwQ-0
9-zPP+-+l+0
9+-mKRtR-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) Majevskaja – Kirjenko 
XIIIIIIIIY
9r+lsn-tr-mk0
9+p+-vl-zp-0
9p+-+-snQ+0
9+-+qsN-+-0
9-+-zP-+-sN0
9+-zP-+-+-0
9P+L+-zPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(6) Majorov – Krjukov 
XIIIIIIIIY
9r+-wq-+-mk0
9zpp+-sN-zpp0
9-+pzp-+-+0
9+-+-+-+P0
9-+L+-trP+0
9+-+-+-+-0
9PzPK+Qvl-+0
9+-+-+-+R0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(7) Meemsoth – Heisenbuettel 
XIIIIIIIIY
9-+r+-tr-mk0
9+-+-zpptRp0
9p+-+-sn-zP0
9+-+-+-tR-0
9-+q+pzP-+0
9+-+-+-+-0
9PzpN+-+-+0
9+K+-+-wQ-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(8) Meskanen – Norri 
XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0
9+-tr-+-zp-0
9Qzp-wqpsn-zp0
9zp-+-sNp+-0
9-+-zp-+-+0
9zP-+-zP-+P0
9-zP-+-zPP+0
9+-tRR+-mK-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят
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