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Надя Тончева, Нургюл Салимова, Виктория Радева, Нона 
Мирчева, Симонета Иванова, Момчил Петков, Валентин Митев, 
Лъчезар Йорданов, Волен Дюлгеров и Мартин Петров са 
шампионите в класическия шахмат.

Äържавни първенства
Държавни първенства до 12, 14, 16, 18 и 20
 години в Пловдив

мм Ружка Генова

От 10 до 17 април 2017 г. в залите „Мос-
ква” и „Париж” на „Гранд хотел Пловдив” 
се проведоха шампионатите за момичета и 
момчета, девойки и юноши до 12, до 14, до 
16, до 18 и до 20 години. 

Пролетната ваканция на учениците и 
великденските празници бяха изпълнени от-
ново с много шахматни емоции.

Програмата на първенствата включва-
ше състезания по трите вида шахмат:
• Стандартен (класически) шахмат – от 

10 до 15 април 2017 г.
• Ускорен шахмат – 15 и 16 април 2017 г.
• Блиц – 16 -17 април 2017 г.

Организатори бяха Българската федера-
ция по шахмат и Шахматен клуб „Локомо-
тив”, Пловдив, със съдействието на „Гранд 
хотел Пловдив”.

Cтарт на състезанията даде директо-
рът на турнира и президент на ШК „Локо-
мотив” – Пловдив, Харалампи Ванев. В края 
на турнира той поздрави участниците за 
коректно проведеното състезание.

На откриването на шампионатите 
присъства и изпълнителният директор на 
Българската федерация по шахмат Николай 
Велчев.

В шампионатите по стандартен (класи-
чески) шахмат участваха 223-има състеза-
тели в 10-те групи. Залогът беше - шампи-
оните и вицешампионите получават право 
да представят България на световните и 
европейските индивидуални първенства в 

съответната група през 2017, като избира 
първо шампионът.

Контролата за игра в стандартния шах-
мат бе по 90 минути на състезател до края 
на партията с добавени по 30 секунди на 
ход, считано от първия.

Момчетата до 12 и до 14 години и мо-
мичетата до 12 години играха в 9 кръга по 
Швейцарска система. Юношите до 16 и до 
18 години, както и момичетата до 14 се 
състезаваха в 7 кръга също по Швейцарска 
система.

Системата за игра при девойките до 16 
години бе 6 кръга по Швейцарска система. 
Девойките до 18 години играха в 9 кръга по 
Бергер системата, а юношите до 20 години 
в 7 кръга всеки срещу всеки.

Участничките до 20 години поради по-
малкия си брой спориха шахматно по две 
партии всяка срещу всяка.

В шампионатите при момичетата и де-
войките конкуренция за първите места ре-
ално нямаше. В последния игрови ден почти 
всички бяха осигурили вече победата си, но 
това не им попречи да затвърдят превъз-
ходството си с победа и в последния кръг. 
Изключително оспорвана беше конкуренци-
ята за второто място, което също като 
първото дава виза за световно или евро-
пейско първенство (по избор на шампиона).

При момчетата и юношите обаче шах-
матните битки за разпределение на призо-
вите места бяха ожесточени до последния 
момент.
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Класирането в стандартния шахмат е 
както следва:

Mомичета до 12 години:
Шампионка е Надя Тончева (ШК 

„Левски”, София) с 9 точки от 9 въз-
можни!

На второ място е Патрисие Найманова 
(ШК „Михаил Тал”, Червен бряг) с 6,5 т. Тя 
заслужи сребърния медал след победа в по-
следния кръг срещу заелата трето място 
с 6 т. Виктория Стрендева  (ШК „Викто-
ри”, Благоевград). С краен резултат от по 
6 точки завършиха 5 състезателки, които 
заеха от 3-то до 7-мо място.

В състезанието участваха 32 шахма-
тистки.

 
Момичета до 14 години:

Шампионка е Нургюл Салимова (ШК 
„Бургас 64”, Бургас) със 7 точки от 7 
възможни!

Второто място е за Елиф Мехмед (ШК 
„Асеневци”, Велико Търново) с 5,5 т. Трета 
е Белослава Кръстева (ШК „Спартак Плевен 
ХХI”, Плевен) с 4,5 т. Също с 4,5 т. чет-
върта е Деница Петкова (ШК „Бургас 64”, 
Бургас). В състезанието участваха 13 шах-
матистки.

Девойки до 16 години:
Шампионка е Виктория Радева (ШК 

„Локомотив 2000”, Пловдив) с 6 точ-
ки от 6 възможни!

На второ място с 4,5 т. е Мария Петро-
ва (ШК „Ивис+”, София). Бронзова меда-

листка е Кристина Йорданова (ШК „Михаил 
Тал”, Червен бряг). В състезанието участва-
ха 12 шахматистки.

Девойки до 18 години

Шампионка е Нона Мирчева (ШК 
„Шумен 2005”, Шумен) с 8 точки. 

Със същия точков актив е втората - 
Доника Шивачева (СКШ „Тунджа”, Ямбол). 
Личната среща между двете, спечелена от 
Нона, определи разпределението на първи-
те две места.

На трето място с 5,5 т. е Стелияна Бре-
залиева (ШК „Асеновец 2006”, Асеновград). 
В състезанието участваха 9 шахматистки.

 
Девойките до 20 години:

Шампионка е Симонета Иванова 
(ШК „Спартак Плевен ХХI”, Плевен) 
е с 4 точки от 4 възможни!

Второ място зае Николета Господи-
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нова (ШК „Георги Даскалов”, Варна) с 2 т. 
На трето място е Петя Караиванова (ШК 
„Асеновец 2006”, Асеновград) – 0 т. В със-
тезанието участваха 3 шахматистки.

Момчетата до 12 години:

В групата на момчетата до 12 
години шампион при изключително 
оспорвана конкуренция за втора по-
редна година е Момчил Петков (ШК 
„Енергия 21”, Добрич) със 7,5 т. от 9 
възможни. 

Тук до 5-ти кръг със 100% резултат 
беше Явор Николов („Бургас 64”), но той не 
удържа на напрежението и финишира само с 
6 точки и 9-то място.

Последно завършилата партия в турни-
ра беше двубоят между Денислав Гаджев и 
Симеон Тодев. Победата на пловдивчанина 
го подреди на 4-то място, а конкурентът 
за златото Денислав Гаджев отпадна от 
челната тройка и остана на 5-то място с 
6,5 т.

2-ро – 4-то заеха участниците, финиши-
рали с по 7 т. 

Среброто завоюва Есат Рамаданов (ШК 
„Асеновец 2006”, Асеновград). Трети е Деян 
Самуил Костов (ШК „Левски”, София). 
Четвърти е Симеон Тодев (ШК „Пловдив”, 
Пловдив).

В състезанието участваха 71 шахмати-
сти.

Момчета до 14 години:

Шампион е Валентин Митев  (ШК 
„Шах ХХI”, София) със 7,5 т. от 9 въз-
можни. 

Най-важната победа на шампиона беше 
в 5-ти кръг срещу водача в стартовия лист 
и най-титулуван състезател Цветан Сто-
янов. 

2-ро – 4-то място разделиха шахмати-
стите с по 6,5 т. актив. Вторият допълни-
телен показател определи подреждането. 

Второ място зае Владимир Павлов (ШК 
„Асеневци”, Велико Търново). На трето 
място е Димо Терзиев (ШК „Асеневци”, Ве-
лико Търново). Четвърти остана Калоян 
Попвасилев (ШК „ЧесБомб”, Пловдив).

В състезанието участваха 37 шахмати-
сти.

Юноши до 16 години:
Шампион е Лъчезар Йорданов (ШК 

„Варна”, Варна) с 5,5 т. от 7 възмож-
ни. 

На 2-ра и 3-та позиция се класираха 
шахматистите, завършили с по 5 точки. 
Второто място спечели Виктор Боев (ШК 
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„ЧесБомб”, Пловдив). Трети е Давид Цвета-
нов (СКШ „Плевен ХХI”, Плевен).

В състезанието участваха 17 шахмати-
сти.

Юноши до 18 години:

Шампион е Волен Дюлгеров (ШК 
„Михаил Тал”, Червен бряг) с 6 т. от 
7 възможни. 

На второ място се класира Тодор Ге-
оргиев (ШК „ЧесБомб”, Пловдив) с 5,5 т. 
Третото място и четвъртото заеха със-
тезателите с по 4,5 точки актив, като 
5-тият допълнителен турнирен показател 
ги подреди - бронзов медалист е Борис Ива-
нов (ШК „Шумен 2005”, Шумен), а четвър-
ти остана Калоян Тодоров (ШК „ЧесБомб”, 
Пловдив).

В състезанието участваха 13 шахмати-
сти.

Юноши до 20 години:
Шампион е мм Мартин Петров с 

6,5 точки от 7 възможни.
На второ място е мм Владимир Петров 

с 6 т. Трети е Дарио Дерешки (СШК „Пле-
вен ХХI”, Плевен) с 4,5 т.  

В състезанието участваха 8 шахма-
тистки.

След официалното награждаване на 
шампионите и техните подгласници, в 15 
часа на 15 април 2017 г. беше даден старт 
на Държавните индивидуални първенства за 
2017 година по ускорен шахмат за момчета 
и момичета, юноши и девойки до 12, 14, 16, 
18 и до 20 години за 2017 година. В събота 

(15 април) бяха изиграни по 4 кръга. На Ве-
ликден, 16 април (неделя), се изиграха оста-
налите партии от ускорения шахмат.

След завършване на шампионатите по 
ускорен шахмат стартираха блиц надпре-
варите. 

За да имат възможност участниците да 
отпътуват към домовете си, по-рано в по-
следния ден на пролетната ваканция, на 16 
април, се изиграха първите две партии, а на 
17 април 2017 г. – останалите.

Шампионите и медалистите на Държав-
ните индивидуални първенства по ускорен 
шахмат и блиц за 2017 г. са следните:

Момчетата до 12 години:
Ускорен шахмат – 65 състезатели:
Шампион – Атанас Кулев – (ШК 

„ЧесБомб”, Пловдив) - 6 т. от 9 въз-
можни

2. Момчил Петков (ШК „Енергия 21”, До-
брич) - 6 т. 

3. Георги Колев (ШК „ЧесБомб”) - 6 т.
4. Симеон Тодев (ШК „Пловдив”)  - 6 т.

Блиц – 44-има състезатели:
Шампион – Момчил Петков (ШК 

„Енергия 21”, Добрич) - 6,5 т. от 9 т. 
възможни

2. Явор Николов (ШК „Бургас 64”) - 6 т. 
3. Симеон Тодев (ШК „Пловдив”) - 5,5 т.
4. Християн Илиев (ШК „Шумен 2005”) 

- 5,5 т.

Момчета до 14 години:
Ускорен шахмат – 41 състезатели:
Шампион – Цветан Стоянов (ШК 

„Бургас 64”) - 6 т. от 7 възможни
2. Нургюл Салимова (ШК „Бургас 64”) - 

5,5 т.
3. Стоян Ор. Стоянов (ШК „Асеновец 

2006”) - 5,5 т.
 
Блиц – 36-има състезатели:
Шампион - Стоян Ор. Стоянов (ШК 

„Асеновец 2006”) - 7 т. от 7 възмож-
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ни.
2. Валентин Митев (ШК „Шах ХХI”, Со-

фия) - 6 т.
3. Нургюл Салимова (ШК „Бургас 64”, 

Бургас) - 5,5 т.

Юноши до 16 години:
Ускорен шахмат – 19 състезатели:
Шампион - Иван Кочиев (ШК 

„ЧесБомб”, Пловдив) - 6 т. от 7 т. въз-
можни.

2. Лъчезар Йорданов (ШК „Варна”) - 6 т.
3. Давид Цветанов (СКШ „Плевен ХХI”) 

- 6 т. 

Блиц - 16 състезатели:
Шампион - Лъчезар Йорданов (ШК 

„Варна”) - 7 т. от 7 т. възможни.
2. Иван Кочиев (ШК „ЧесБомб”, Пловдив) 

- 6 т. 
3. Давид Цветанов (СКШ „Плевен ХХI”) 

- 5 т. 
 

Юноши до 18 години:
Ускорен шахмат – 15 състезатели:
Шампион - мм Владимир Петров 

(ШК „Асеновец 2006”) – 5,5 т. от 7.
2. Ростислав Петков (ШК „Свиленград 

център”) - 5 т.
3. Емил Стефанов (ШК „Етър”, В. Търно-

во) - 5 т.

Блиц - 11 състезатели:
Шампион - Гриин Мория (ШК „Раз-

витие”, Кюстендил) – 5 т. от 6 въз-
можни.

2. Борис Иванов  (ШК „Шумен 2005”) - 4 
т. 

3. Емил Стефанов (ШК „Етър”, В. Търно-
во) - 4 т.

Юноши до 20 години:
Ускорен шахмат – 7 състезатели:
Шампион - Веселин Методиев (ШК 

„Виктори”, Благоевград) - 6 т. от 7 
възможни.

2. мм Мартин Петров (ШК „Асеновец 

2006”) – 4,5 т. 
3. Дарио Дерешки (СКШ „Плевен ХХI”) 

- 4 т.

Блиц - 8 състезатели:
Шампион - мм Мартин Петров (ШК 

„Асеновец 2006”)  - 6 т. от 7 възмож-
ни.

2. Преслав Петков (ШК „Свиленград цен-
тър”) - 6 т. 

3. Веселин Методиев (ШК „Виктори”, 
Благоевград) - 5 т.

Момичета до 12 години: 

Ускорен шахмат – 26 състезател-
ки:

Шампионка - Надя Тончева (ШК 
„Левски”, София)  - 7 т. от 7 въз-
можни.

2. Любомира Ленкова (СКШ „Плевен 
ХХI”, Плевен) – 6 т.

3. Патрицие Найманова (ШС „Михаил 
Тал”, Червен бряг) - 5 т.

 
Блиц - 23 състезателки:
Шампионка - Надя Тончева (ШК 

„Левски”, София)  - 7 т. от 7 въз-
можни.

2. Патрицие Найманова (ШС „Михаил 
Тал”, Червен бряг) - 5,5 т.

3. Виктория Стрендева (ШК „Виктори”, 
Благоевград) - 5,5 т.

Момичета до 14 години:
Ускорен шахмат – 9 състезателки:
Шампионка - Елиф Мехмед (ШК 

Äържавни първенства
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„Асеневци”, Велико Търново) - 5,5 т. 
от 6 възможни.

2. Галя Читакова (ШК „Пловдив”, Плов-
див) - 4,5 т. 

3. Стефани Костева (ШК „Виктори”, 
Благоевград) - 3,5 т.

Блиц - 7 състезателки:
Шампионка - Елиф Мехмед (ШК 

„Асеневци”, В. Търново) - 6 т. от 7 
възможни.

2. Галя Читакова (ШК „Пловдив”, Плов-
див) - 3,5 т. 

3. Пея Карова (ШК „Пловдив”, Пловдив) 
 - 3,5 т.

 
Девойки до 16 години:

Ускорен шахмат – 10 състезател-
ки:

Шампионка - Виктория Радева (ШК 
„Локомотив 2000”) - 5 т. от 6 въз-
можни.

2. Наталия Грабчева (Столичен център 
по шахмат, София) - 4,5 т.

3. Мариета Костадинова (ШК „Асеновец 
2006”) - 4 т.

Блиц - 5 състезателки:
Шампионка - Виктория Радева (ШК 

„Локомотив – 2000”) - 4 т. от 4 въз-
можни.

2. Ивелина Сашова (ШК „Михаил Тал”, 
Червен бряг) - 2,5 т.

3. Габриела Великова (ШК „Шах ХХI”, Со-
фия) - 1,5 т.

Девойки до 18 години:
Ускорен шахмат – 7 състезателки:
Шампионка - Доника Шивачева 

(СКШ „Тунджа”, Ямбол) - 5,5 т. от 7 
възможни.

2. Дарина Димитрова (ШК „Одесос”, Ва-
рна) - 4 т. 

3. Нона Мирчева (ШК „Шумен 2005”, Шу-
мен) - 4 т.

Блиц - 7 състезателки:
Шампионка - Никол Илиева (ШК 

„Михаил Тал”, Червен бряг) -  
4,5 т. от 7 възможни.

2. Нона Мирчева (ШК „Шумен 2005”) - 4 т.
3. Стелияна Брезелиева (ШК „Асеновец 

2006”) - 4 т.

Девойки до 20 години:
Ускорен шахмат – 4 състезателки:
Шампионка - Никол Илиева (ШК 

„Михаил Тал”, Червен бряг) -  3,5 т. от 4 
възможни

2. Петя Караиванова (ШК „Асеновец 
2006”) – 2,5 т.

3. Симонета Иванова (ШК „Спартак 
Плевен ХХI”) – 2 т.

Блиц - 4 състезателки:
Шампионка - Симонета Иванова 

(ШК „Спартак Плевен ХХI”) – 5 т. от 
6 възможни.

2. Николета Господинова (ШК „Г. Даска-
лов”, Варна) – 4 т. 

3. Кристина Йорданова (ШК „Михаил 
Тал”, Червен бряг) – 2,5 т.
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От 4 до 11 юни в хотел „Балкан” в Плевен 
се проведоха Държавните индивидуални пър-
венства за момчета и момичета до 8 и до 10 
години за 2017 г. Излъчени бяха новите шам-
пиони на България, които ще представляват 
страната ни на световни и европейски пър-
венства през 2017 година. Младите шахмати-
сти на България играха в отличните условия, 
създадени от организаторите - община Пле-
вен, хотел „Балкан”, СКШ „Спартак Плевен 
ХХI” и Българската федерация по шахмат.

Държавните шампионати по стандартен 
(класически) шахмат се проведоха от 4 до 9 
юни 2017 г. На 9 юни следобед се играха със-
тезанията в най-бързата шахматна контрола 
– блиц, а на 10 и 11 юни 2017 г. бяха надпрева-
рите в ускорения шахмат.

Ето и класиранията:

Класически шахмат
При момчетата до 10 години учас-

тниците бяха 47. В тази група беше и най-ос-
порваната конкуренция. 

Шампион със 7,5 от 9 възможни е 
Никола Кънов („Елит”, София).

Следват 4 момчета с по 7 точки. Сре-

бърният медал по първия допълнителен по-
казател заслужи Константин Георгиев („Юри 
Бендерев 2012”, Перник). Бронзов медалист е 
Лъчезар Ралчев („Елит”, София).

Васил Кондов („Бургас 64”, Бургас) остана 
на 4-то място.

 При момчетата до 8 години състеза-
телите бяха 31.

Шампион с 8 точки от 9 възможни 
е Мартин Димитров („Веселин Топалов 
2006”, Варна). Второ и трето място заеха 
състезателите с по 7 точки.

Сребърен медалист е Димитър Хр. Дими-
тров („Пловдив”, Пловдив). Бронзовият ме-
дал стана притежание на Владимир Кононен-
ко („Локомотив”, София).

 Състезателките при момичетата до 
10 години бяха 24.

Със 7 точки от 7 възможни шам-
пионка е Диляна Иванова („Пристис”, 
Русе). Със сребърния медал се закичи Петя 
Караиванова („Асеновец 2006”, Асеновград) с 

Държавни първенства за момчета и
 момичета до 8 и до 10 години в Плевен

Äържавни първенства

Шампиони са Никола Кънов, Мартин Димитров, Диляна 
Иванова и Стефани Бижева!
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5,5 т. Следват две момичета с по 5 точки. 
Трета е Ангелика Николова („Рицар”, София). 
Четвърта е Елена Иванова („Пристис”, Русе).

При момичетата до 8 години състеза-
телките бяха 17.

Шампионка със пълен точков актив 
от 7 точки от 7 възможни е Стефани 
Бижева („Етър”, Велико Търново). Сре-
бърна медалистка с 5,5 т. е Ива Фезова („Асе-
новец 2006”, Асеновград). Трета е Фабияна 
Костадинова („Траяна 2011”, Стара Загора).

Контролата за игра в първенствата по 
стандартен шахмат бе класическа - по 90 ми-
нути на състезател с добавени по 30 секунди 
за ход.

Блиц

Момчета до 10 години
1. Лъчезар Ралчев („Елит”, София) - 7 

точки от 7 възможни.
2. Никола Кънов („Елит”, София) - 6 т..
3. Константин Георгиев („Юри Бендерев 

2012”, Перник) – 5 т.

Момичета до 10 години
1. Боряна Аршинкова (Столичен цен-

тър) – 7 т. от 7 възможни.
2. Петя Караиванова („Асеновец 2006”, 

Асеновград) - 6 т.
3. Нора Рашева („Плевен ХХI”, Плевен) - 5 т.

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

палов 2006”, Варна) - 6 т. от 7 възмож-
ни.

2. Димитър Хр. Димитров („Пловдив”, 
Пловдив) - 6 т.

3. Данаил Попзафиров („Елит”, София) - 5 
т.

Момичета до 8 години
1. Фабияна Костадинова („Траяна 

2011”, Ст. Загора) – 7 т. от 7 възможни.
2. Калина Гледачева („ЦСКА”, София) - 6 

т.
3. Елена Радулска („ЧесБомб”, Пловдив) - 5 

т.

Ускорен шахмат

Момчета до 10 години
1. Никола Кънов („Елит”, София) - 6,5 

т. от 7 възможни.
2. Лъчезар Ралчев („Елит”, София) - 5,5 т.
3. Кристиян Алексиев („Варна”, Варна) - 5,5 

т.

Момичета до 10 години
1. Петя Караиванова („Асеновец 

2006”, Асеновград) – 7 т. от 7 възмож-
ни.

2. Нора Рашева („Плевен ХХI”, Плевен) - 6 
т.

3. Боряна Аршинкова (Столичен център) 
– 5 т.

Момчета до 8 години
1. Владимир Кононенко („Локомо-

тив”, София) - 7 т. от 7 възможни.
2. Мартин Попов („Спартак Плевен ХХI”, 

Плевен) - 5,5 т.
3. Иван Т. Иванов („Бургас 64”) - 5 т.

Момичета до 8 години
1. Ива Фезова („Асеновец 2006”) - 6 

т. от 7 възможни.
2. Фабияна Костадинова („Траяна 2011”, 

Ст. Загора) - 6 т.
3. Елена Радулска („ЧесБомб”, Пловдив) - 

5 т.
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Нургюл Салимова държавна шампионка за 
 момичета до 14 години, държавна 
шампионка за жени 2017-та

За мен шахматът е начин на живот!

Ïредставяме ви

Тренировките, турнирите, подготовките 
за партиите и самите партии са незаменима 
част от моето ежедневие.

Първият ми успех в шахматната игра 
беше, когато бях 6-годишна. Станах държавна 
шампионка при момичетата до 8 г. с 6 т. от 
6 възможни. Имам общо 8 държавни титли по 
стандартен шах в моята възрастова група, а 
преди 2 месеца станах най-младата шампионка 
на България за жени в историята. Също така 
съм печелила медали от европейски първенства 
- 1 златен (2011 г.), 2 бронзови (2012 и 2013 г.) , 
четвърто място през 2014 г., пето през 2015-
та, миналата година станах 11-та до 18 г. От 
отборните първенства за жени имам 2 злат-
ни медала. Печелила съм няколко пъти златен 
медал на държавните отборни първенства при 
момчетата до 12 и момичетата до 12 и 16 г. 
Мисля, че е успех и това, че към 1 май 2017 г. 
съм №1 в световната ранглистата на ФИДЕ 
при момичетата до 14 г.

Екипът ми се състои от невероятни хора, 

които по всякакъв начин се опитват да ми 
помогнат. Живко Жеков, Владимир Георгиев 
и Вячеслав Тиличеев са моите треньори към 
днешна дата и аз съм им изключително благо-
дарна, че ми помогнаха толкова много досега и 
още продължават.

Като главна цел за тази година ми е европей-
ското първенство в Мамая, Румъния, през сеп-
тември, където ще направя всичко възможно, за 
да представя добре себе си и България. Силно се 
надявам, че ще имам възможност да участвам и 
на световното първенство до 14 г. в Уругвай, 
но участието ми е под въпрос поради финансови 
причини. 

Бележка на автора 
Нургюл Салимова – състезателка на ШК „Бур-

гас 64“ - ще вземе участие в Отбора на света на 
Мача на хилядолетията, който ще се състои в 
Сейнт Люис, САЩ, от 26 до 29 юли 2017 г.

Шахматният клуб и учебен център в Сейт 
Люис (CCSCSL), във взаимодействие с Шахмат-
ната фондация на Каспаров (KCF), Шахматна-
та федерация на САЩ, Световната шахматна 
федерация (FIDE) и Треньорската комисия при 
ФИДЕ са организатори на събитието, в което 
8 състезателя от САЩ ще се изправят срещу 
някои от най-добрите юниори от целия свят. 

Отборът на групата до 14 г. се състои от 
мм Алиреза Фироузя (IM Firouzja Alireza) от Иран, 
мм Рамеш Бабу Праггнанандха (IM Ramesh Babu 
Praggnanandhaa) от Индия, мм Бибисара Ассау-
байева (WIM Assaubayeva Bibisara) от Русия и  фм 
Нургюл Салимова (FM Salimova Nurgyul) от Бъл-
гария.

Към момента не е публикуван съставът на 
отборите на САЩ.

Отборите, които представляват света, 
са били подбрани от Треньорската комисия при 
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Виктория Радева държавна шампионка за 
 момичета до 16 години

ФИДЕ и са били утвърдени от Президентския 
борд на ФИДЕ.

Като изключително признание на нашите 
подрастващи таланти може да се разглежда фа-
ктът, че в предварителния списък за подбор на 
състава на Отбора на Света фигурира и Гергана 
Пейчева. 

В съобщение на ШК „Бургас 64”, Бургас 
се казва, че Комисията за детско юношески 
шахмат към Бъгарска федерация по шахмат, 
както и Нургюл Салимова, нейните родители 
и треньори изразяват искрената си благодар-
ност към г-н Иван Генов за подкрепата, без 
която участието на Нургюл Салимова в 
това престижно състезание нямаше да бъде 
възможно.

Белослава Кръстева – 
Нургюл Салимова
ДИП девойки 14 години, Пловдив

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 0–0 
5.¤f3 d6 6.¥e2 ¥g4 7.¥e3 ¤fd7 8.¤d2 
¥xe2 9.¤xe2 c5 10.0–0 cxd4 11.¤xd4 
¤c6 12.¤2b3 a5 13.£d2 ¤ce5 14.£e2 
¦c8 15.¤d2 ¤c5 16.f4 ¤ed3 17.¤2f3 
e5 18.fxe5 ¤xe5 19.¥g5 ¤xf3+ 20.¤xf3 
£b6 21.¢h1 £xb2 22.£xb2 ¥xb2 
23.¦ab1 ¥g7 24.¥e7 ¦fe8 25.¥xd6 ¤xe4 
26.c5 ¤xc5 27.¥xc5 ¦xc5 28.¦xb7 ¦ec8 
29.¤d2 ¦c1 30.¦bxf7 ¦xf1+ 31.¦xf1 
¦c2 32.¤e4 ¦xa2 33.g3 a4 34.¤c5 a3 
35.¤b3 ¦b2 0-1

Последният успех на трикратната 
шампионка до 16 години от Държавните 
индивидуални първенства е Европейската 
титла по ускорен шахмат за девойки до 16 
години, проведено на 20 и 21 юни 2017 годи-
на в Будва, Черн а гора. 

През 2017 година Виктория Радева е 
част от отбора шампион при жените СКШ 
„Локомотив 2000”, Пловдив, с треньор гм 
Александър Делчев.

Виктория Радева: „През зимата, ко-
гато бях на 3 години и половина, боледу-

вах много. Баща ми трябваше да ме гледа 
и реши да използва времето, за да ме научи 
как се играе тази прекрасна игра. В начало-
то го приемах като една от многото игри 
наред с куклите и количките. Тогава парти-
ята свършваше, като си развия фигурките. 
По късно, когато дам шах, докато накрая 
разбрах, ме това е едва началото на игра-
та. Когато станах на 7,5 години, баща ми 
– Славей Радев видя, че наистина проявявам 
интерес и желание да се уча и играя и запо-
чнах да тренирам сериозно”. 

Ели Чиликова - 
Виктория Радева [B43]
ДИП девойки 16 години, Пловдив

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.¤c3 a6 4.d4 cxd4 
5.¤xd4 £c7 6.¥d2 ¤f6 7.£f3 ¤c6 
8.¤xc6 dxc6 9.¥g5 ¥e7 10.0-0-0 e5 
11.h3 ¥e6 12.¥xf6 ¥xf6 13.g4 b5 14.£e3 
0-0 15.¥e2 £a5 16.£c5 ¦fe8 17.b3 
¥e7 18.£e3 £a3+ 19.¢b1 ¥c5 20.£c1 
£a5 21.£b2 ¥d4 22.b4 £b6 23.¦d3 
c5 24.bxc5 £xc5 25.¦f1 ¦ac8 26.¦xd4 
£xd4 27.¤d1 £xe4 28.¥d3 £d4 29.a3 
¥c4 30.¥xc4 bxc4 31.¤e3 ¦b8 0-1
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Надя Тончева – абсолютен държавен 
шампион през 2017 при момичетата до 
12 по класичски шахмат, ускорен и блиц, 
като и в трите дисциплини тя не допус-
на загуба. 

Ружка Генива: Логично идва въ-
просът как протича твоята под-
готовка?

Надя Тончева: Гледам шах всеки 
ден. Тренировки имам 4 дена в седмица-
та, а през уикенда често съм на турнири. 
Мои треньори са гм Петър Великов и гм 
Владимир Димитров и на тях, разбира 
се, дължа успехите си и използвам въз-
можността да им благодаря. 

Р. Г. Като шампионка в групата 
си имаш право да избереш къде да 
играеш – на Световното в Брази-
лия или на Европейското в Румъния. 
Готова ли си с твоя избор?

Н. Т. Да, с моите родители се спрях-
ме на Европейското индивидуално в Ма-
мая, Румъния, което ще се проведе в на-

чалото на септември 2017. 
Р. Г. Какви са плановете ти за ля-

тото?

Н. Т. През лятната ваканция, когато 
нямам училище, отделям почти цяло-
то си време на шахмата – тренировки, 
самостоятелна работа и турнири. Ще 
ходя на оупън турнирите в Сърбия – 
Ниш и Парачин, през юли, а през август 
ще участвам на шампионата на ЕС в Че-
хия. Преди 2 години станах шампион на 
ЕС при момичетата до 10 г. в Мурек, Ав-
стрия. Тази година в Коути над Десной 
ще дам всичко от себе си и се надявам да 
спечеля титлата отново, този път при 
момичетата до 12 г.

Надя Тончева – 
Патрисие Найманова
ДИП девойки 12 години, Пловдив

1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 
¥f5 5.¤g3 ¥g6 6.h4 h6 7.¤f3 ¤d7 
8.h5 ¥h7 9.¥d3 ¥xd3 10.£xd3 £c7 
11.¥d2 e6 12.0–0–0 ¥d6 13.¤e4 ¤gf6 
14.¢b1 b5 15.¤xd6+ £xd6 16.g3 a5 
17.¥f4 £e7 18.£e2 ¤d5 19.¥e5 ¤xe5 
20.£xe5 ¤f6 21.g4 0–0–0? 22.£f4 
£c7 23.£xc7+ ¢xc7 24.¤e5 ¦hf8 
25.f4 ¤d5 26.¦df1 ¤e3 27.¦f3 ¤d5 
28.c3 ¤¥6 29.g5 ¤d7 30.gxh6 ¤xe5 
31.fxe5 gxh6 32.¦f6 ¢d7 33.¦xh6 
¦h8 34.¦xh8 ¦xh8 35.b3 ¢e7 36.¢c2 
¢f8 37.c4 ¢g7 38.¢d3 ¢h6 39.cx¥5 
cxb5 40.¦c1 ¢g5 41.¦c5 ¦b8 42.¦c7 
f6 43.exf6 ¢xf6 44.¦a7 ¢g5 45.¦xa5 
¢xh5 46.¦a6 e5 47.dxe5 ¢g5 48.¢e4 
¦h8 49.¦b6 ¦h2 50.a3 ¦e2+ 51.¢d4 
¦a2 52.¦xb5 ¦xa3 53.¦b6 ¦a1 54.e6 
¢f6 55.¢d5 ¦d1+ 56.¢c5 ¦c1+ 
57.¢d6 ¦d1+ 58.¢c7 ¦b1 59.b4

1–0

Надя Тончева държавна шампионка за 
 момичета до 12 години

Ïредставяме ви
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От 23 до 30 април 2017 година в чет-
въртия по големина североизточен ру-
мънски град Яш се проведе Световното 
ученическо първенство по стандартен 
шахмат до 7, 9, 11, 13, 15 и до 17 годи-
ни.

Състезателят на ШК „Пловдив”, 
Пловдив, и възпитаник на треньорките 
на клуба Соня Пионова и Илияна Полен-
дакова Симеон Тодев завоюва бронзов 
медал в групата на момчетата до 9 го-
дини.

Първенството се проведе в 9 кръга 
по Швейцарска система, с контрола на 
игра – по 90 минути на състезател за 40 
хода плюс 30 минути до края на партия-
та с добавени по 30 секунди на ход, счи-
тано от първия.

Право за участие в Световното уче-
ническо първенство по шахмат имаха 
състезатели до 17 години, които се бо-
риха в 12 категории – момчета и моми-
чета съответно до 7, до 9, до 11, до 13, 
до 15 и до 17 години.

Българският шахмат беше предста-
вен от 8 състезатели.

В групата на момчетата до 9 години 
участваха 89 шахматисти от 20 държа-
ви. Симеон Тодев завърши със 7 точки 
от 9 възможни – с 6 победи, 1 загуба в 
4-ти кръг и 2 ремита. В последния, 9-ти, 
кръг малкият пловдивчанин завърши на-
равно с победителя в турнира Ердене-
бет Азярджал от Монголия (7,5 т.). След 
победителя следват 5-има шахматисти 
с по 7 точки. Допълнителният турнирен 
показател отреди на титулувания малък 

Световно ученическо първенство 
 по шахмат в Румъния

Симеон Тодев с бронзов медал до 9 години

Ìеждународни прояви
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Ìеждународни прояви
голям шахматист трето място.

За турнирното си постижение Симе-
он Тодев беше удостоен със званието 
кандидат майстор на ФИДЕ.

В същата група на момчетата до 9 
години Светлен Иванов (СКШ „Локомо-
тив”, София) завърши с 5,5 т. на 23-то 
място. А третият ни представител 
Владимир Кононенко (СКШ „Локомо-
тив”, София) приключи турнирното си 
участие с 4,5 т. и 42-ро място.

Валентин Митев (ШК „Шах ХХI”, Со-
фия) с 6 т. се класира на почетното 11-
то място в групата на момчета до 11 
години, в която се състезаваха 76-има 
шахматисти от 18 държави.

При момчетата до 7 години Димитър 

Хр. Димитров (ШК „Пловдив”) с 6 т. е 
на 14-то място при 65-има участници 
от 22 държави.

При момичетата до 9 години Ивели-
на Христова (ШК „Енергия 21”, Добрич) 
с 5 точки е на 17-то място. В групата 
състезателките бяха 45 от 19 държави. 

Другата българска участничка в тази 
група Боряна Аршинкова (Столичен цен-
тър по шахмат) приключи участието си 
с 4 т. и 28-мо място.

Третата българска шахматистка 
Диляна Иванова (ШК „Пристис”, Русе) 
също се класира на 17-то място с 5 т. в 
групата на момичетата до 11 години. В 
тази категория състезателките бяха 41 
от 18 държави.

Шампионката на България за момиче-
та до 12 години Надя Тончева постигна 
поредния си шахматен успех. Тя спечели 
турнира на състезатели с индивидуален 
рейтинг под 1800 на VI международен 
шахматен фестивал „Дунавски вълни”, 
който се проведе от 28 април до 1 май 
2017 г. в хотел „Континентал” в град 
Дробета Турну Северин, Румъния.

Шахматистите играха по правилата 
на стандартния шахмат в 6 кръга по 

Швейцарска система.
“Изненадата на турнира” – с тези 

думи на официалната церемония по за-
криване и награждаване на участниците 
беше обявена победителката в групата 
до 1800 Ело – 11-годишната състезател-
ка от ШК “Левски” Надя Тончева.

С добрата си игра на Надя Тончева 
добави 125,2 точки към индивидуалния 
си шахматен рейтинг. Продължавайки 
победната си серия (29 поредни партии 
без загуба), Надя завърши турнира с 5,5 
точки от 6 изиграни партии и общият й 
актив се изравни с този на състезателя 
от Индия Jaspreet Singh. Така при дележ 
на 1-во-2-ро място носителят на купа-
та беше определен по допълнителни по-
казатели, които категорично отредиха 
първото място на Nadya Toncheva.

На 5-то място с 5 точки е 14-годиш-
ният Георги Игнатов, който също се 
представи много добре. 

Международен фестивал „Дунавски вълни”
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Решения на комбинациите от стр. 26
(1) Nach Stamma
1.¦h4 £xh4 2.£g8+ ¢xg8 3.¤e7+ ¢h8 
4.¤f7+ ¦xf7 5.¦c8+ 1–0
(2) Nach Stamma
1.¦a5+ ¢xa5 2.£xc5+ dxc5 3.¤c4+ ¢b5 
4.¦b6# 1–0
(3) Nach del Rio
1.£a6 [1.¥c6? ¦b8] 1...¦b8 2.¥c6 £c8 
3.£xa7+ ¢xa7 4.¦a1# 1–0
(4) Deshapelle – Labourdonne
1.¤xh6+ gxh6 [1...¢h8 2.¤f7+ ¢g8 3.£xg7+ 
¢xg7 4.¥f6+ ¢g8 5.¤h6#] 2.£h8+ ¢xh8 

3.¢f7 ¦f8+ 4.¢xf8 e1£ 5.¥f6# 1–0
(5) N.N. - Morphy
1...¦xe4 2.£xe4 ¤g3 3.£xd4 [3.£xh7 ¤de2#] 
3...¤e2+ 4.¢h1 £xh2+ 5.¢xh2 ¦h8+ 0–1
(6) Rosanes - Anderssen
1...£xb3 2.axb3 ¦xb3 3.¥e1 ¥e3+ 4.£xe3 
¦b1# 0–1
(7) Arnpld - Tchigorin
1...£xg2+ 2.¢xg2 ¥f3+ 3.¢f1 ¤h2# 0–1
(8) Steinitz - Tchigorin
1.¦xh7+ ¢xh7 2.£h1+ ¢g7 3.¥h6+ ¢f6 
4.£h4+ ¢e5 5.£xd4+ 1–0

На 20 и 21 юни 2017 г. в Черна гора се про-
веде Европейското индивидуално първенство 
по ускорен шахмат за младежи. Българската 
участничка Виктория Радева демонстрира шах-
матната си класа в групата на девойките до 16 
години.

Конкурентки на пловдивчанката бяха 12 
шахматистки от 8 държави.

Състезателките играха в 7 кръга по Швей-
царска система с контрола за игра по 15 минути 
с добавени по 10 секунди на ход.

Виктория Радева спечели европейската 
титла еднолично, с 6 точки от 7 възможни. На 

второ място с 5,5 т. се класира Олга Беделка 
(Беларус), а на трето – с 4,5 т. - Зала Урх от 
Словения.

Европейско първенство за младежи по 
 ускорен шахмат

Титла за Виктория Радева!



18 ШАХ в училище

Шахматен празник за 1 юни - Деня на детето

На 1 юни 2017 г. по случай Деня на де-
тето шахматен клуб „Шах 21”, София, под-
крепен от ЗАД  "Булстрад Виена Иншурънс 
груп", организира празнична проява. Сеанс на 
едновременна игра срещу 30 деца от различ-
ни столични клубове изнесоха гросмайстор 
Петър Великов и младата надежда на клуба 
15-годишната Габриела Антова. За много 
от малките състезатели това бе първото 
в живота им вълнуващо съперничество с 
толкова изявени шахматисти. Събитието 
се състоя в зала „Родина” на Националния 
стадион „Васил Левски” и както се полага 
на детски празник, имаше много радостно 
настроение и подаръци за всички. Освен ла-
комства и удоволствие от играта, всяко 
дете си тръгна с шахматния комплект, на 
който игра – таблото и фигурите, осигу-
рени от организаторите и спонсора „Бул-
страд”. Всички участници получиха и голям 
брой списания от детското издание „Шах в 
училище”.

Резултатът, макар и не толкова важен 
в случая, бе изцяло в полза на опитните 

шахматисти, които спечелиха всичките 
си партии без една. Реми постигна само 
талантливият 10-годишен Никола Кънов, 
който седмица по-късно на Държавното 
индивидуално първенство за момчета ста-
на шампион на България до 10 години.

Колоритен гост, който внесе още 
по-голямо настроение и развесели всич-
ки присъстващи, бе обичаният български 
актьор Георги Мамалев, голям любител на 
шахмата.

Сеансът приключи с пожелание за нови 
срещи на децата шахматисти с водещи бъл-
гарски гросмайстори. Всички родители бяха 
впечатлени от организацията и грижите за 
децата и с още по-голямо въодушевление 
ще ги мотивират да тренират и изучават 
тази велика игра в шахматните школи. 

Ìеждународни прояви
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Îт живота на клубовете

Никола Кънов от ШК "Елит", София, 
спечели за четвърти път турнира "Млади 
надежди" в Плевен при петото му издание 
през април. Момчето победи с резултат 6 
точки от 6 възможни. На второ място се 
класира Нора Рашева с актив от 5 точки. 
Третата награда заслужи Теодор Цветанов 
с 4 точки. Наградата до 8 години, както и в 
предходните четири турнира, отново взе 
Виктор Иванов.

На 3 юни 2017 г. се проведе шестото из-
дание на турнира. С резултат 5 точки от 5 
възможни този път Нора Рашева го спечели 
убедително. Нора успя да се наложи над че-
тирикратния победител в предишни издания 
Никола Кънов, който остана втори с актив 
от 4 точки, а третото място зае Калина 

Илиева с 3 точки. Виктор Иванов отново е 
победител до 8 години.

Така във веригата „Млади надежди” през 
учебната 2016-2017 г. се проведоха шест тур-
нира, в които взеха участие общо 20 деца. 

Крайното класиране бе направено по то-
чкова система съгласно регламента. Първото 
място завоюва Никола Кънов от шахматен 
клуб „Елит”, София, със 74 точки от 75 въз-
можни. Никола получи преходната купа на 
турнира и златен медал. Нора Рашева се на-
реди на второ място със 72 точки. Трети е 
Теодор Цветанов с 59 точки. 

Преходната малка купа при 8-годишните 
спечели Виктор Иванов с 47 точки. Виктор 
се класира първи в групата до 8 години и в 
шестте турнира. 

Турнир "Млади надежди" в Плевен

Никола Кънов и Виктор Иванов - победители във веригата 
„Млади надежди”
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Îт живота на клубовете

От 6 до 8 май 2017 г. в НСА „Васил Левски” 
в София се проведе силен турнир по шахмат 
под името фестивал на генерациите, тъй като 
в него известни шахматни педагози и гросмай-
стори премериха сили с млади таланти. След 
оспорвана борба купа „Средец” спечели 17-го-
дишният мм Мартин Петров - вероятно след-
ващият български гросмайстор. Той завърши с 
равни точки с фм Вячеслав Тиличеев от Русия, 
но с по-добри допълнителни показатели. 

Организатори на шахматната проява бяха 
ШК „Левски”, София, и НСА „Васил Левски”. 
Проектът е съфинансиран от Програмата за 
изпълнение на общинска стратегия за развитие 

на физическото възпитание и спорта на Сто-
личната община и се реализира в подкрепа на 
инициативата „София - Европейска столица на 
спорта през 2018 г.”

В отделните категории победители стана-
ха: 

Група FIDE Ело над 2000 – Стефан Райков 
(ШК „Асеневци”, Велико Търново).

Група FIDE Ело между 1751 и 2000 – Кирил 
Цонев (ШК „Асеневци”, Павликени). 

Група FIDE Ело между 1501 и 1750 – Надя Тон-
чева (ШК „Левски”, София). 

Група FIDE Ело под 1501 – Кристиян Найде-
нов (СКШ „Локомотив”, София).

Шахматен фестивал на генерациите 
 купа "Средец"

Решения на задачите от стр. 23
Liburkin 1.¥b4+ [1.¥xa5? b4 2.¢b1 ¥b5 
0-1] 1...¢xb4 [1...axb4 2.¢b1 b2 пат] 
2.¢b2 пат
Meyer - Schmatz  1...¤e7+ 2.¢f6 ¤g6! 
3.¢xg6 пат
Abrahamson - Ker  1...¦h7+ 2.¥xh7 b1£ 
3.¥xb1 пат
Herbstman 1.¢a7 ¦xb7+ 2.¢a8 ¦xd7 
3.b7 ¦xb7 пат 

Reefschlaeger - Seppeur 1...¦h1+ 
2.¦xh1 £g2+ 3.¢xg2 пат
Piva - Chernov 1.¦h7 ¦xb6 2.¦c7+ ¢xc7 
пат
Zhelnin - Dobrov 1...¦f4+ 2.¢h3 [2.gxf4 
£xf4+ 3.¢h3 £h2+ 4.¢g4 £g3+ 5.¢f5 
£f4+ 6.¢xf4 пат] 2...¦h4+ 3.¢xh4 £h2+ 
4.¢g4 £xg3+ 5.¢f5 £f4+ 6.¢xf4 пат
Bron  1...¦c5+ 2.£xc5+ ¥g5+ 3.¢b1 пат
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Детски турнир „Слънцата на Трявна”

На 7 и 8 май 2017 година в хотел „Се-
зони“ в град Трявна се проведе VI меж-
дународен детски шахматен турнир 
„Слънцата на Трявна“.

Право на участие имаха деца, родени 
след 2003 година и с рейтинг, по-малък 
от 2200. Организатори на шахматната 
проява бяха ШК "Трявна-2001" със съор-
ганизатори - ШК "Етър", Велико Търно-
во, и ШК „Орловец 1997", Габрово.

Децата се състезаваха в групи до 8, 
до 10, до 12 и до 14 години.

Състезателите играха в 6 кръга по 
Швейцарска система с контролата за 
игра по 60 минути на състезател, с до-
бавени по 30 секунди на ход.

Победител с пълен точков ак-
тив – 6 точки от 6 възможни, е 
Явор Николов (ШК „Бургас 64”). Той 
е състезател до 12 години. Втори с 5 
т. и първи до 14 години е Калоян Сто-
янов (ШК „Пристис”, Русе). Трети в ге-

нералното класиране и втори до 12 го-
дини с 4,5 точки е Стилиан Ангелов (ШК 
„Етър”, В. Търново).

Победител до 10 години и 4-ти в 
таблицата с 4,5 т. е Николай Желев 
(ШК „Бургас 64”). В същата категория, 
със същия точков актив втори е Никола 
Кънов (ШК „Елит”, София).

Владимир Кононенко (ШК „Локомо-
тив”, София) е първи до 8 години с 4,5 
т. и 9-то място.
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Îт живота на клубовете

На 20 май 2017 г. в Bulgaria Mall в София 
се проведе традиционният ХVI индивидуален 
турнир по ускорен шахмат за деца до 10 го-
дини.

Малките състезатели играха в 7 кръга по 
Швейцарска система, с контрола за игра по 12 
минути до края на партията с добавени по 5 
секунди преди всеки изигран ход. В турнира 
участие взеха 60 деца.

Едноличен победител с 6,5 т. от 7 въз-
можни е Никола Кънов, състезател на шах-
матния клуб организатор ШК „Елит”, София. 
На второ и трето място с по 6 т. са съот-
ветно Константин Георгиев (ШК „Юрий Бен-
дерев 1912”, Перник) и Кристиян Найденов 

(ШК „Локомотив”, София).
Петя Караиванова е първа сред момиче-

тата до 10 години с 5,5 т. и 5-то място в 
генералното класиране.

До 8 години при момчетата първи е Ди-
митър Траков с 4 т. и 21-во място, а при 
момичетата - Елена Радулска с 3,5 т. и 31-во 
място.

При момчетата до 6 години първи е Да-
наил Попзафиров с 4,5 т. и 15-то място. При 
момичетата до 6 години с най-челно класира-
не е Ралица Аршинкова с 2,5 т. и 47-мо място. 
Родената на 17 септември 2012 година Габри-
ела Рангелова от ШК „Елит”, София, бе най-
малкият участник в състезанието.

ХVI турнир за купата на Bulgaria Mall
мм Ружка Генова
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(1) Liburkin

iy
Белите на ход правят реми

(2) Meyer - Schmatz

Черните на ход правят реми

(3) Abrahamson - Ker

Черните на ход правят реми

(4) Herbstman

Белите на ход правят реми

(5) Reefschlaeger - Seppeur

iy
Черните на ход правят реми

(6) Piva - Chernov

Белите на ход правят реми

(7) Zhelnin - Dobrov

Черните на ход правят реми

(8) Bron

Черните на ход правят реми

Çадачи за реми
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Óроци за начинаещи

Една фигура е пленена, когато е нападната и няма къде да избяга, т.е. всички полета, 
на които може да отиде са под удар (т. нар. „бити” полета). Също и в ситуция, в която 
фигурата не е изгодно да бъде преместена, защото изпълнява друга важна роля, например 
да защитава царя или друга своя фигура.

На диаграма 1 е показан елементарен пример за пленяване на черната дама. Ако тя се 
полакоми прибързано да вземе топа на а1, то тогава попада в капанa. 

 1...£xa1 груба грешка 2.¥b2! с пленяване.

На диаграма 2 черният офицер, ако вземе „отровната” пешка на h2, също се оказва в 
безпомощно положение.  1...¥xh2 2.g3! Пешката затваря пътя на офицера назад и след 
последващо 3.¢g2 следва пленяване.

На следващата диаграма заблуденият бял офицер бива ловко пленен с два подскока на 
коня.  1...¤g4+ 2.¢f3 ¤f6 с печалба.

Пленяване на фигура

Диаграма 1

Диаграма 2

Диаграма 3
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Сега ще видим типово положение, при което офицер пленява кон, който е накрая на 
дъската. 

1.¥d5! заставайки на две полета от коня, офицерът атакува всичките му възможни 
полета, след което следва заплахата 2.b4 с печалба на коня и партията.

На диаграма 5 е пример за пленяване посредством положението цугцванг. 
1.¤g6! Топът не е заплашен, но е пленен, тъй като черните нямат никакъв възможен 

друг ход освен с него на полето h8. 

На последната диаграма черните са с материал повече. Топът им обаче се е озовал на 
най-неподходящото поле в момента. Белите са на ход и след 1. ¥g7! той е обграден. След-
ва 2.¢f5 и 3.¢g6 с победа.

Диаграма 4

Диаграма 5

Диаграма 6



26 ШАХ в училище

Ðешете комбинациите
(1) Nach Stamma

iy
Белите печелят

(2) Nach Stamma

Белите печелят

(3) Nach del Rio

Белите печелят

(4) Deshapelle – Labourdonne

Белите печелят

(5) N.N. - Morphy

iy
Черните печелят

(6) Rosanes - Anderssen

Черните печелят

(7) Arnpld - Tchigorin

Черните печелят

(8) Steinitz - Tchigorin

Белите печелят







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


