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Ìеждународни прояви

От 28 април до 5 май курортното се-
лище Калитеа, Гърция, отново бе домакин 
на шахматни прояви. В една и съща зала, по 
едно и също време се проведоха Европей-
ско ученическо първенство, открит мъжки 
турнир и световен шампионат за аматьо-
ри.

Нашата делегация, състояща се от 13 
човека - 10 участници и 3-ма придружите-
ли, беше настанена в луксозните хотели 
"Атос палас" и "Палини бийч". Комфортна 
зала за игра с централна пътека за публика-
та, отлични битови условия, слънчево през 
цялото време - идеално място за провежда-
не на шахматни състезания.

В Европейското ученическо първенство 
се включиха над 200 участници от различни 
страни, разпределени във възрастови групи 
до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 години, отделно моми-
чета и момчета. Турнирите бяха открити 
за всички страни - членки на ФИДЕ. Най-
многобройни бяха делегациите на Русия, 
Грузия, Азербайджан, Румъния, състезаваха 
се и шахматисти от Индия. Шампионатът 
беше индивидуален, но се направи класиране 
и по държави - страни като Русия, Грузия и 
Азербайджан участваха с по няколко отбо-
ра. По регламент турнирите се проведоха 
в девет кръга по швейцарска система, с из-

ключение на възрастовата група до 17 годи-
ни - момчета. Контрола за игра 90 минути 
за 40 хода плюс добавка по 30 минути до 
края на партията и по 30 секунди на всеки 
изигран ход. 

България беше представена от седем 
състезатели - многократни медалисти и 
призьори от различни съревнования - Мария 
Васова (ШК “Берковица 64”) и Юлина Ганче-
ва (СЦШ) до 11 г., Михаил Николов до 11 г., 
Полина Венкова и Анатоли Атанасов до 13 
г. (всички от ШК “Плевен ХХI”), Георги Ва-
сов (ШК “Берковица 64”) и Виктор Везиев 
(СЦШ) до 17 години.

След миналогодишното четвърто мяс-
то, спечелено от Мария на този шампио-
нат, който тогава имаше статут на Све-
товно ученическо първенство, се очакваше 
тя да се бори за призовата тройка. В тази 
възрастова група стартираха 18 момичета. 
Държавната ни шампионка за 2008 г. спе-
чели убедително партиите си от първите 
три кръга, надигравайки последователно 
Вероника Хю от Швеция, рускинята Про-
говос и представителката на домакините 
Сеферидоу. Последва реми срещу рускинята 
Костицина. В петия кръг й предстоеше сре-
ща с опитната и изявена рускиня Горячкина. 
За съжаление Мария загуби, не успя и срещу 
полякинята Пастушко да вземе повече от 
реми и след шестия кръг имаше натрупани 
4 точки. Тук тя показа качества на истин-
ски боец - в оставащите три кръга беше 
безкомпромисна със своите съпернички и 
финишира с актив от 7 т. Въпреки колеб-
ливата игра в средата на турнира, за Мария 
могат да се кажат само хубави неща - зад 
това на пръв поглед нежно и ранимо моми-
че стои характер на истински шахматен 
състезател. Изключително отговорна и 
сериозна в подготовката си и по време на 
партия, винаги критична към себе си и тър-

Медал от Европейското първенство 
 за ученици в Гърция

мс Христинка Илиева
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сеща изява. И въпреки че бронзовият медал, 
който нашето момиче извоюва, може да 
бъде оценен като сериозно международно 
постижение, у Мария остана неудовлетво-
рението, че не е златен. На нея обаче те-
първа й предстоят участия на световно 
или европейско първенство, където, водена 
от голямата си амбиция и любов към шаха, 
може да реализира своя талант. 

Другото наше момиче - Юлина Ганчева, 
стартира плахо с три загуби, но в последва-
щите кръгове тя успя да навакса и финиши-
ра 12-та с 4 т. Ето и медалистките в тази 
възрастова група: 

1. Любов Костицина - Русия - 7,5 т.
2. Александра Горячкина - Русия - 7 т. 
3. Мария Васова - България – 7 т. 
12. Юлина Ганчева - 4 т.

В групата до 11 г. при момчетата наш 
представител беше Михаил Николов. От 
41 участници Мишо стартира с номер 5 по 
Ело. Много беше амбициран да вземе реванш 
от недоброто си представяне на Светов-
ното първенство в Анталия м. г. И почти 
успя, ако не беше тази досадна груба грешка 
в 8 кръг. След като имаше 5 от 7 т. и шан-
сове за медал, в партията си с Улви Сади-
хов от Азербайджан Мишо буквално подари 
топа си в един ход и загуби. Победата в по-
следния кръг му отреди 8-мо място с актив 
от 6 т. Преди него се наредиха момчетата 

на Русия и Азербайджан, които силно впе-
чатлиха с играта си. Над всички обаче беше 
Авитал Боручовски от Израел, взел злато-
то с 8 т. Ето и призьорите:

1. Авитал Боручовски - 1960 - Израел - 8 т. 
2. Улви Садихов - Азербайджан  - 7 т.
3. Дихан Дайрамов - Азербайджан - 6,5 т.
8. Михаил Николов - България – 6 т.

В групата при момичетата до 13 г. учас-
тие взе Полина Венкова. Това беше една от 
най-малобройните групи, но за сметка на 
това със силно грузинско присъствие и учас-
тието на ФМ Дария Висанеску от Румъния 
- европейска шампионка до 10 г. Още в пър-
вия кръг си пролича, че това не е турнирът 
на Полина. Повече от пет часа българката 
се опитваше да спечели точката срещу рус-
кинята Елза Хазиева, имайки преимущество 
в пространство и много активни фигури, 
но съперничката й умело се защитаваше 
и се стигна до реми позиция. Уморена от 
тази дълга партия, на другата сутрин По-
лина загуби без борба от грузинката Ана Ку-
чава. Без шансове за призово място Полина 
остана след седмия кръг, в който шансът 
отново беше срещу нея - неприятна загуба 
по цайтнот в спечелена позиция срещу Ви-
санеску. В крайна сметка с 5 т. се класира на 
7-мо място, от което едва ли е доволна.

Вярно е, че грузинките играят добре. 
Вярно е, че рускините израстват в силна 

Полина Венкова
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школа, но нашите момичета трябва да пре-
одолеят страха от имена и да заиграят с 
по-голямо самочувствие срещу тях.

Класирането:
1. Нани Унапкошвили - 1834 - Грузия - 8 т.
2. Текла Магарашвили - 1858 - Грузия - 6,5 т.
3.фм Дария Висанеску - 1803 - Румъния - 6 т.
7. Полина Венкова - България – 5 т.

В групата на момчета до 13 години 
под номер 1 в списъка от 29 участници 
стартира Анатоли Атанасов. Анатоли 
започна обещаващо турнира - с 4 побе-
ди над представители на Гърция, Турция 
и Румъния. В петия кръг ремизира срещу 
опитния Емироглу от Турция и въпреки 
че претърпя неприятна загуба в шестия 
кръг, след седмия водеше с 5,5 т. Нас-
тигнаха го обаче двама състезатели и 
това явно разколеба играта му. В осмия 
кръг срещу индиеца Пратик Патил на 
своя глава Анатоли избра много рядък 
вариант в защита Грюнфелд, в резул-
тат на което получи безперспективна 
позиция и загуби. Все още му се запазва-
ха шансовете за медал, но тук се случи 
нещо неочаквано за нас. След като цял 
турнир се изнасяше класиране с първи 
показател при равенство в точките 
Бухолц, преди последния кръг съдиите 
определиха първи показател при ра-
венство в точките да бъде събраните 
точки в групата на делящите мястото. 
През целия турнир дотук Анатоли вър-
веше с много висок Бухолц и този нов 
показател явно го смути. Игра неточ-
но в дебюта срещу Павел Мартинов 
от Русия и леко загуби. Жалко, че след 
толкова успешен старт Анатоли не 
можа да задържи лидерската си позиция 
и продължи своя стар навик да губи в 
последния кръг. С 5,5 т. зае 7-мо място, 
но натрупа доста опит и самочувст-
вие. Ето и медалистите:

1. Пратик Патил - 1950 - Индия - 7 т.

2. Раил Махмутов - Русия - 6,5 т.
3. Канкут Емироглу - 2019 - Турция - 6,5 т.
7. Анатоли Атанасов - България -

 5,5 т.

При 17-годишните момчета се игра 
кръгова система в 9 кръга. Георги Васов, 
братът на Мария, натрупа 4,5 т. и зае 
5-то място, като през цялото време 
съжаляваше за пропуснати печалби в от-
делни партии. Другият ни представител 
- Виктор Везиев, остана последен. Ето 
медалистите:

1. Себастиян Филипас - 2244 - Гърция 8 т.
2. Анастасиос Кафедзопулос - 2037- Гърция

 - 7 т.
3. Панайотис Пападопулос - 1925 - Гърция 

- 6 т.
5. Георги Васов - 4,5 т.
10. Виктор Везиев - 1 т.

В отборната надпревара българският 
отбор беше в тройката след първите 
пет кръга, но после отстъпи позиции и 
зае 10-то място от 21 отбора с актив 
от 28 точки. Това е сбор от точките 
на Мария, Полина, Михаил, Анатоли и 
Георги. Първи се класираха Грузия А-от-
бор - 34 т., втори с 30,5т. - Русия II-ри 
отбор. Трети - Русия III-ти отбор - с 30 

Анатоли Атанасов
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точки.
Победителите във всички възрас-

тови групи получиха право на участие 
на Европейското първенство в Херцег 
Нови, Черна гора, и бяха наградени с 
купа, златен медал и подарък. Подглас-
ниците получиха съответно сребърен и 
бронзов медал. 

В заключение искам да отбележа, че 
с особен интерес наблюдавах играта на 
децата в най-малката възрастова група 
- до 7 г. Мисля, че това състезание за 
тях беше идеалният турнир, в който те 
натрупаха ценен международен опит, 
преди да се явят на световните и евро-
пейските шампионати. Колкото до зна-
нията и уменията, които малките шах-
матисти показаха - и те като нашите 
малчугани се надпреварваха кой по-бързо 
ще направи своя ход, и на тях им беше 
интересна повече съседната партия, 
отколкото тяхната или пък кой минава 
покрай тях. Но това е нормално - все 
пак са само на по 5-6 години. Похвално-
то е, че са ги довели да участват на го-
лямо официално състезание, където да 
направят своя дебют.

В открития турнир за мъже участ-
ваха 36-има състезатели от различни 
страни, между които трима гросмай-
стори - Котрониас от Гърция и бълга-
рите Евгени Ерменков и Крум Георгиев. 
След деветкръгова надпревара Евгени 
Ерменков успя да събере 6,5 т. и зае вто-
рото място, а Крум Георгиев с 6 т. зае 
пето място. Женската награда бе спече-
лена от мм Румяна Гочева. 

Ето по една хубава партия на нашите 
представители.

Venkova,Polina (1791) - 
Visanescu,Daria (1803) [A62]
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.¤c3 ed5 5.cd5 
d6 6.g3 g6 7.¥g2 a6 8.a4 ¥g7 9.¤f3 0–0 
10.0–0 ¥g4 11.¤d2 ¦e8 12.¤c4 ¦a7 
13.£c2 b6 14.¦e1 ¦b7 15.¥f4 ¥f8 16.f3 
¥c8 17.e4 ¤h5 18.¥d2 b5 19.ab5 ab5 

20.¤a5 ¦b6 21.f4 b4 22.¤a4 ¦a6 23.¤c4 
¥d7 24.e5 de5 25.fe5 ¥a4 26.¦a4 ¦a4 
27.£a4 ¤d7 28.d6 ¤b8 29.¥d5 ¤g7 
30.¦f1 ¤e6 31.¤e3 £d7 32.£c2 £a7 
33.¢g2 ¤d7 34.¤g4 h5 35.¤f6 ¤f6 
36.¦f6 ¥g7 37.¦f2 0–1

Nikolov, Mihail (1818) - Mazarakis, 
Apostolos [D38]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3 ¥b4 
5.¥g5 0–0 6.e3 ¤c6 7.a3 ¥c3 8.bc3 h6 
9.¥f6 £f6 10.£c2 ¥d7 11.¦b1 b6 12.¥d3 
¢h8 13.0–0 ¤a5 14.¤e5 ¦fd8 15.cd5 
ed5 16.¦fc1 ¥e6 17.£e2 ¦ac8 18.¥a6 
¥f5 19.¥c8 ¥b1 20.¦b1 ¦c8 21.£a6 ¦a8 
22.¦b5 c6 

r+-+-+-mk
zp-+-+pzp-
Qzpp+-wq-zp
snR+psN-+-
-+-zP-+-+
zP-zP-zP-+-
-+-+-zPPzP
+-+-+-mK-

23.¦b6 ab6 24.£a8 ¢h7 25.h3 £e6 
26.£a7 f6 27.£b6 fe5 28.£a5 ed4 29.cd4 
¢g6 30.£c5 ¢f7 31.a4 ¢e8 32.a5 £c8 
33.£b6 ¢d7 34.a6 £c7 35.£c7 ¢c7 
36.¢h2 1–0

Atanasov, Anatoli (2041) - Olcum, 
Ahmet (1937) [E70]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 
5.¥d3 c6 6.¤ge2 e5 7.d5 0–0 8.0–0 
¤bd7 9.a3 ¤e8 10.dc6 bc6 11.b4 f5 
12.b5 cb5 13.cb5 ¢h8 14.a4 f4 15.f3 
¤df6 16.¥c4 g5 17.¥a3 g4 18.£b3 gf3 
19.¦f3 £b6 20.¢h1 ¥g4 21.¦ff1 ¥e2 
22.¥e2 ¦c8 23.¥f3 a5 24.¦ac1 ¤c7 
25.¦fd1 ¦cd8 26.¤e2 ¤a8 27.¦c6 £f2 
28.¥d6 ¦g8 29.¥c5 ¦d1 30.£d1 £h4 
31.b6 ¤g4 32.¥g4 £g4 33.¤c3 £g5 
34.£f1 f3 35.gf3 ¤b6 36.¥b6 ¥h6 
37.¤d5 £h4 38.¦c2 ¥f4 39.¤f4 ef4 
40.¥d4 1–0
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Îткрити турнири

Единадесето издание на 
 купа “Търновската царица”

мс доц. д-р Тодор Галунов

От 11 до 13 април 2008 г. за единадесети 
пореден път Велико Търново бе домакин на 
турнира за деца до 14 г. "Търновската ца-
рица". Той носеше и своеобразен юбилеен 
характер, тъй като за десети пореден път 
имаше статут на купа на България. Органи-
затори на проявата са БФШ и великотър-
новският клон на ВШК "Георги Даскалов". За 
пети пореден път община Велико Търново 
оказва сериозно съдействие проявата да 
премине на високо равнище и осигури купи-
те и медалите до 8, 10, 12 и 14 г. 

Организаторите на турнира осигуриха и 
допълнителни награди: грамоти до 6-о мяс-
то в крайното класиране и специални пре-
дметни награди за най-малките участници. 

Рязко повишение отбеляза паричният на-
граден фонд. Той бе в размер на 1260 лв. и 
се разпредели между заелите първите шест 
места в генералните класирания. За състе-
зателя, който съумее да спечели 9 т. от 
9 възможни бе осигурен и "супербонус" от 
допълнителни 100 лв. Тенденцията за пови-
шаване на паричните награди в детските 
турнири трябва да продължи. Шахматните 
прояви стават все по-скъпи удоволствия. 
Логично е поне най-добрите млади състе-
затели да покриват малка част от разхо-
дите, направени от тях за турнирите. 
Отмина времето, когато се смяташе за 
нецелесъобразно и дори за неморално да се 
раздават парични награди на детски турни-
ри. Пазарните механизми за добро или лошо 
вече са и в шахмата. Наградните фондове 
дават възможност за "реинвестиция", т. е. 
за участия в нови състезания на тези, кои-
то имат шахматни амбиции.

Атрактивни бяха и специалните награди 
за победителите в главните турнири: ста-
туетка на слон (най-паметливото живот-
но) за шампиона при момчетата и симво-
личната корона на "Търновската царица" за 
победителката при момичетата. 

Спази се традицията турнирът да се 

(1) Maria Vasova - Despina Serefidou 
[B01]
1.e4 d5 2.ed5 £d5 3.¤c3 £a5 4.d4 c6 
5.¥c4 ¤f6 6.¤f3 ¥g4 7.¥d2 £c7 8.0–0 
e6 9.h3 ¥h5 10.¥e2 ¤bd7 11.¥e3 ¥d6 
12.¤d2 ¥e2 13.£e2 0–0 14.¤ce4 ¥e7 
15.c3 ¤b6 16.¤f6 ¥f6 17.£g4 ¢h8 
18.¤e4 ¥e7 19.¤g5 ¥g5 20.¥g5 ¦ae8 
21.¥f4 £d7 22.£g3 ¤d5 23.¥d2 ¤f6 
24.¦ae1 £d5 25.a3 ¤e4 26.£d3 ¤d2 
27.£d2 £f5 28.f4 ¦d8 29.¦e5 £f6 30.£f2 

¦d5 31.¦fe1 ¦fd8 32.f5 ¦e5 33.¦e5 ¦d6 
34.£g3 ¦d5 35.¦d5 ed5 36.£b8 1–0
(2) Dimitris,Balokas (1791) - 
Georgi,Vasov [D37]
]1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 e6 4.¤c3 ¥e7 
5.¥f4 a6 6.e3 0–0 7.a4 b6 8.cd5 ¤d5 
9.¤d5 £d5 10.£c2 ¥b4 11.¤d2 c5 
12.¥d3 ¥b7 13.¥h7 ¢h8 14.f3 f5 15.¥g6 
cd4 16.e4 £c5 17.£c5 bc5 18.ef5 ef5 
19.¢e2 ¦f6 20.¥h5 ¤c6 21.¦he1 g6 
22.¥g5 ¦e6 23.¢d3 ¦ae8 0–1

Ìеждународни прояви



9ШАХ в училище

предшества от сеанс на едновременна игра. 
Новото е, че сеансите вече бяха три. Сеан-
сьорите бяха известни имена в българския 
шахмат: мм Коста Ангелов, мм Калин Кара-
кехайов и мс Ростислав Раев, който е бивш 
победител в "Търновската царица". Коста 
Ангелов и Калин Каракехайов не допуснаха 
загуби, но Ростислав Раев се оказа “по-ми-
лостив” и бе победен два пъти. 

Основната част от състезателите и 
гостите на турнира отново бяха настане-
ни и се хранеха в комплекс "Света гора". Тук 
се провеждаше и турнирната надпревара.

Медиите отново проявиха традицион-
ния интерес към състезанието и го отра-
зиха в своите емисии. В това отношение 
турнирът се радваше на внимание в лицето 
на телевизиите "Видеосат" и "Евроком"; ра-
диата "Дарик" и "Велико Търново", област-
ните всекидневници "Янтра днес" и "Борба". 
Специално трябва да отбележим изключи-
телната медийна подкрепа на популярния 
вече сайт Chessdom. Благодарение на него 
актуалните резултати, придружени с богат 
снимков и видеоматериал, в кратки сроко-
ве достигаха до всички, за които турнирът 
представляваше интерес. На практика така 
информацията излизаше извън рамките на 
България. Подобен тип отразяване нагледно 
показва възможностите на комуникациите 
от ХХI век за популяризиране на шахмата. 

Общият брой на участниците бе 139. 
Те биха били повече, но наскоро приключи-

лите държавни първенства по класически, 
ускорен шахмат и блиц явно попречиха тур-
нирът да бъде по масов. Финансирането на 
четири състезания поред се оказва трудна 
задача за част от клубовете и родителите. 
Въпреки това проявата, с малки изключе-
ния, събра най-силните млади шахматисти 
на страната. 

По традиция се проведоха два главни 
турнира: за момичета и момчета до 14 г. 
Класирането се извърши по възрастови гру-
пи съобразно предварително заявената гру-
па от всеки състезател. Турнирът се про-
веде по швейцарската система в 9 кръга, 
при контрола за игра 30 мин на състезател.

В главния турнир при момчетата до 14 
г. уча стваха 110 състезатели. Той про-
тече при пълната доминация на много-
кратния шампион и призьор от държавни 
първенства и купи на България Сашо Ан-
дреев - "Свиленград 2004". С изключи-
телния резултат от 9 т. от 9 въз-
можни той зае убедително първото 
място, за което получи: статуетка на 
слон, купа, медал и парична премия от 250 
+ 100 лв. (супербонус). Успехът му е зако-
номерен предвид упоритостта, с която 
усвоява тънкостите на шахмата. Сребър-
ният медал бе завоюван от Тито Титов 
ШК "Енергия 21", Добрич, който постиг-
на 7,5 т. Това е поредното добро пред-
ставяне на млад шахматист от Добрич в 
престижни турнири, което показва, че в 
клуб "Енергия 21" се работи добре с под-
растващите. Бронзовият медал остана за 
Ростислав Райчев със 7,5 т. Той е пред-
ставител на друг значим шахматен цен-
тър - "Локомотив 2000", Пловдив.

Крайно класиране:                                         т.

1. Сашо Андреев ", Свиленград 2004" 9

2. Тито Титов, "Енергия 21" 7,5

3. Ростислав Райчев, "Локомотив 2000" 7,5

4. Дарио Дерешки, "Плевен ХХI" 7
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Îткрити турнири

5. Велислав Маринов, "Плевен ХХI" 7

6. Кристиян Янков, "Плевен ХХI" 6,5

7. Теодор Зашев, ВШК "Г. Даскалов" 6,5

8. Георги Пеев,  "Каиса", Варна 6,5

9. Явор Тодоров, "ЦСКА" 6,5

10. Михаил Николов, "Плевен ХХI" 6,5

11. Даниел Карадалиев, "Михаил Тал", Червен бряг 6,5

Общо 110 участници

В отделните възрастови групи класира-
нето е следното:

До 14 години: 1) С. Андреев, "Сви-
ленград" - 9 т. 2), Тито Титов, "Енергия 21", 
Добрич - 7,5 т., 3) Ростислав Райчев, "Локо-
мотив 2000" - 7,5 т. 4), Теодор Зашев, ВШК 
"Г. Даскалов" - 6,5 т., 5) Даниел Карадалиев, 
"Михаил Тал", Червен бряг - 6,5 т. 6) А. Ата-
насов, "Плевен ХХI" - 6 т.

В групата до 12 години: 1) Дарио 
Дерешки, "Плевен ХХI" - 7 т., 2) Велислав 
Маринов, "Плевен ХХI" - 7 т., 3) Кристиян 
Янков, "Плевен ХХI" - 6,5 т., 4) Георги Пеев, 
"Каиса", Вн - 6,5 т., 5) Михаил Николов, "Пле-
вен ХХI" - 6,5 т. 6), Камен Симеонов, ВШК 
"Г. Даскалов" - 6 т.

До 10 години триумфираха възпитани-

ците на ЦСКА, които заеха първите три 
места. Златният медал с 6,5 т. завоюва 
Явор Тодоров, а среброто остана за съот-
борника му Николай Христов с 6 т., а тре-
ти е Димитър Илиев с 5,5 т. В класирането 
следват: 4) Кирил Герджиков, ВШК "Г. Даска-
лов" - 5,5 т., 5) Александър Русев, "Плевен 
ХХI" - 5 т., 6) Веселин Методиев, "Викто-
ри", Благоевград - 5 т.

При момчетата до 8 години първото 
място и купата с 4,5 т. спечели Искрен Ба-
нински ,“Локомотив”, Мездра. Втори също 
с 4,5 т. остана Тамер Исмаил, “Свиленград 
2004”, а бронза завоюва Стефан Иванов, 
“Бургас” 4 т. В класирането следват: 4) Кра-
сен Димитров, “Тунджа”, Ямбол, 4 т., 5) Ка-
лоян Стефанов, "Орловец”, 4 т., 6) Калоян 
Пеев, „Каиса”, Вн., 3,5 т.

В главния турнир при момичетата участ-
ваха 29 състезателки. По предварителни 
прогнози тук борбата за челните места се оч-
акваше да се води между трите традиционни 
фаворитки: Цвета Галунова, Дарена Сиркова 
и Сандра Трифонова. На практика така се и 
получи - Цвета победи Дарена, Дарена победи 
Сандра, а Сандра победи Цвета. Междувре-
менно Сандра в драматична партия завърши 
реми с Ива Пенчева от ВШК “Г. Даскалов” и 
изостана в надпреварата. В крайна сметка за 
втора поредна година победителка в 
генералното класиране с резултат от 
8 т. стана състезаващата се за "Вик-
тори", Благоевград, Цвета Галунова. Тя 
водеше през цялото време и дори високата 
температура, с която игра в последните ня-

Сашо Андреев
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колко кръга, не й попречи да спечели турнира. 
За успеха си тя получи короната на "Търновска 
царица", купа, златен медал и парична премия 
от 200 лв. Така за втори път при момичетата 
първото в генералното класиране се завоюва 
от търновка, но се спази традицията купата 
да не остане в старопрестолния град, а да се 
запише в актива на нейния клуб “Виктори”, 
Благоевград. Втора в генералното класиране 
с 8 т., но по-лоши турнирни показатели ос-
тана Дарена Сиркова, "ЦСКА", а трета със 
7,5 т. - Сандра Трифонова “Дракон”, Плевен. В 
класирането следват: 4) Ива Пенчева, ВШК “Г. 
Даскалов” - 6 т., 5) Силвена Митева “Бадев", 
Сф. - 6 т., 6) Илиана Тошева, ШК "Михаил Тал", 
Червен бряг - 5,5 т., и т. н.

Във възрастовата група до 14 години 
класирането е: 

1) Цвета Галунова - "Виктори", Благоев-
град, 8 т. 2) Дарена Сиркова - "ЦСКА", 8 т. 3) 
Сандра Трифонова - "Дракон", Плевен, 7,5 т., 
4) Силвена Митева - "Бадев", Сф., 6 т., 5) Или-
ана Тошева - ШК - "Михаил Тал", Червен бряг, 
5,5 т., 6) Мария Миланова, "Шумен", 5 т. 

До 12 години първа с 6 т. е Ива Пенчева 
- ВШК "Г. Даскалов", среброто с 6,5 т. завоюва 
Деница Драгиева - "ЦСКА" - 5 т., а бронзови-
ят медал остана за Ева Милева - "Свиленград" 
- 5 т. В класирането следват: 4) Eлаиза Хри-
стова, “Орловец” - 3,5 т., 5) Людмила Крумо-
ва - “Дряново” - 3 т.

При момичетата до 10 години три със-
тезателки разделиха първо място с по 5 т. 
Турнирните показатели се оказаха най-благо-
приятни за представителките на шуменска-

та школа - държавната шампионка по ускорен 
шах и блиц Джулиана Колева - "Шумен 2005", 
която стана първа с 5 т., съотборничка-
та й Боряна Петрова, която остана втора. 
Бронзовият медал спечели Теодора Кътова 
- “Спартак Плевен ХХI”. В класирането след-
ват: 4) Гергана Димитрова - “Плевен ХХI” - 
4,5 т., 5) Савка Николова, ШК "Михаил Тал", 
Червен бряг - 4 т., 6) Никол Илиева - “Плевен 
ХХI” -4 т. 

При момичетата до 8 години три със-
тезателки се оказаха с равен брой точки - по 
4. Турнирният коефициент се оказа най-бла-
гоприятен за Кристина Павлова - "Варна". 
Втора остана Габриела Илиева - “Плевен 21”, 
а трета - Ана Валева - ВШК "Г. Даскалов" с 4 
т. Призовата шестица попълниха: 4) Надежда 
Петкова - “Варна” - 3,5 т., 5) Георгиа Данчева 
- “Царевец”, В. Търново - 2 т., 6) Ивелина Са-
шова - ШК "Михаил Тал", Червен бряг - 1 т. 

Като най-малки участници бяха отличени 
Ивелина Сашова от ШК "Михаил Тал", Червен 
бряг, и Радостин Нейков от ШК “Пристис”, 
Русе.

Главен съдия на турнира бе мм инж. Коста 
Ангелов, съдия републиканска категория, гла-
вен секретар мс Николай Йорданов - съдия 
първа категория, и съдии мс доц. д-р Тодор 
Галунов, съдия републиканска категория, и 
Венета Петкова, съдия втора категория. В 
залата не се допускаха родители, треньори и 
състезатели, които са приключили партиите 
си. Турнирът мина спокойно, а срещу решени-
ята на съдийския екип нямаше подадени кон-
тестации.

Сеанс на мс Калин Каракехайов
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Îт живота на клубовете 

От 9 до 11 май в НДК се проведе 
за трети пореден път Фестивалът на 
българското образование. ШК “ЦСКА” 
и този път предложи нещо интерес-
но на участниците. За разлика от ми-
налата година, когато мотото ни бе 
"ученикът срещу компютъра", сега се 
наблегна върху демонстративните сре-
щи, отборни срещи или така наречения 
тим билдинг и сеансите на едновремен-
на игра. Тези прояви предизвикаха голям 
интерес сред децата и техните роди-
тели.

Ето така изглеждаха демон-
стративните шахове, специално 
направени за събитието

Форумът на българското образова-
ние бе открит от г-н Кристиан Виге-
нин-председател на ШК “ЦСКА”. Това 
стана точно на Деня на Европа, така че 
празникът бе двоен. Стартът бе даден 
с демонстративна среща между двата 
водещи клуба по шахмат в столицата 
- ШК “ЦСКА” и ШК “Рицар”. Срещата 
премина при голям интерес от страна 
на участващите във фестивала. След 
това програмата продължи с посеще-

ние на турнира М-tel Masters, като деца-
та и от двата клуба останаха доволни 
от показаното от гросмайсторите.

В събота, 10 май, се проведоха ре-
дица турнири и демонстративни срещи 
на направените за това демонстратив-
ни шахове.

Централно събитие на 10 май бе се-
ансът на едновременна игра, изнесен от 
майстора на спорта и неколкократен 
шампион на “ЦСКА” Стоян Иванов. До-
макинът на Фестивала на българското 
образование Юри Анджекарски, който 
бе председател в продължение на 5 го-
дини на ШК “ЦСКА”, откри сеанса.

Той премина при огромен интерес 
от страна на медии и зрители, а сеан-
сьорът срещна сериозна съпротива от 
страна на участниците. Ремита постиг-
наха Борислав Янакиев (ШК “Рицар”) и 
Асения Димитрова (ШК “ЦСКА”). Един-
ствената победа постигна републикан-
ският шампион до 10 години Николай 
Христов, който успя да бие шампиона 
в разгромен стил. По думите на Стоян 
Иванов срещу него ще става все по-
трудно да се играе... Николай Христов 
заслужи футболна топка за победата. 

ШК “ЦСКА” на Фестивала 
 на българското образование

кмс Васил Илиев

Габриела Тодорова
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Габриела Тодорова затрудни макси-
мално сеансьора, но не успя да избегне 
поражението.

На 11 май се състояха отново блиц 
турнири, имаше и викторина с въпроси. 
Централно събитие бе сеансът, даден 
от майстора на спорта Алекси Йовчев, 
като интересът бе толкова голям, че 
трябваше доста деца само да гледат, 
вместо да играят, защото залата бе 
буквално претъпкана. Така на старт се 
изправиха 16 деца, които искаха макси-
мално да го затруднят.

Алекси не остави много шансо-
ве на играещите срещу него. 

Единствено двама успяха да напра-

вят реми - Шерин Амин и Цветослав 
Стоев, като Цветослав бе принуден 
да се съгласи на реми въпреки преиму-
ществото си от два топа поради ве-
чния шах, намерен от изобретателния 
Алекси Йовчев.

Явор Тодоров - част от "теж-
ката артилерия" на “ЦСКА”, бе 
принуден след голяма борба да се 
предаде чак в дълбок ендшпил.

Накрая като на всеки празник има-
ше и торта за всички, лично Алекси 
Йовчев режеше парчетата за доско-
рошните си "противници".

До следващия Фестивал на българ-
ското образование през 2009 година.

Решения на комбинациите от стр. 25
(1) Gutop – Roshal 1963 
1...£d5! 2.¥d5 ¥d5 0–1
(2) Ponamarev - Demidov,A 1976 
1.£d7! ¦d7 2.¦b8 ¥d8 3.¥f6 1–0
(3) Mikenas – Flohr Folkestone, 1933 
1.¤a7! [1.£a3?? £b5!–+] 1...¥a7 2.£a3 
b6 [2...¤h5 3.£a7 ¤f4 4.£a8 ¢c7 5.¦b7 
¢d6 6.¦d7+-] 3.¦b6 1–0
(4) Levenfish – Yudovich 1933 
1.¦g7!! ¥g7 [1...¦g7 2.£f6 ¢g8 3.¦e6+-] 
2.£f5 ¢e7 3.¦e6 ¢d8 4.¦e8 1–0

(5) Saunders,H - Winter,W London, 1934 
1.¦fg6! fg6 2.£e7 £f7 3.¦g6! ¢g6 4.¤e5 1–0
(6) Toth,B – Sigetti Reggio Emilia, 1946 
1.¥h7! ¢h7 2.¦h3 ¢g8 3.£h5 £h6 4.¤f5! 
£h5 5.¤e7 ¢h8 6.¦h5 1–0
(7) Echmid – Bhend Venezia, 1953 
1...¥g3! 2.hg3 ¥h3 3.¥g5 ¥g2 4.¥h4 £g4 0–1
(8) Gligorich,S – Sofrevski 1959 
1.¤e6! fe6 [1...¥c3 2.¤c7 ¢f8 3.£d8+-] 2.¦e6 
¥e7 [2...¢f8 3.¦f6! gf6 4.£h6 ¢e8 5.£h5+-] 
3.¦e7! ¢e7 4.£d6 ¢e8 5.£e6 1–0
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Детски турнир по случай 
 1 юни – Деня на детето

гм Маргарита Войска

На 30 май 2008 година в празнично ук-
расената зала на читалище “Средец” в 
София се проведе шахматен турнир, пос-
ветен на празника на детето - 1 юни. Тур-
нирът беше организиран от Алианс на ли-
бералите демократи за Европа (АЛДЕ), по 
инициатива на евродепутат г-жа Мариела 
Баева, със съдействието на Българска фе-
дерация по шахмат и читалище “Средец”.

Това бе вторият турнир със същите 
организатори след първия, посветен на 8 
март - празника на жените. През ноември 
ще има и нов, трети турнир, в чест на 
Деня на християнското семейство, в кой-
то ще участват отбори от по минимум 
двама членове на семейство: брат и сес-
тра, две сестри, двама братя, родител и 
дете, съпрузи и т. н.

Участваха 36 деца от 10 столични учи-
лища. Турнирът се проведе по швейцарска 
система в 7 кръга с помощта на програма-
та “Swiss Perfect”. Директор на турнира 
беше гм Петър Великов, а председател на 
организационния комитет - гм Маргари-

та Войска. В крайното класиране трима 
разделиха първото място с 6 т. Първи по 
допълнителен показател се класира Иво 
Димитров, втори - Владимир Петров, и 
трети - Димитър Илиев. При момичета-
та най-добре се представи Ива Петкова 
с 4,5 т.

На победителите бяха раздадени купи 
и медали. Всички деца получиха предметни 
награди - книги, тениски, химикалки, както 
и тазгодишните броеве на специализира-
ното списание за деца - “Шах в училище”. 
Накрая децата се почерпиха до насита със 
сладкиши и безалкохолни. Турнирът беше 
закрит от госпожа Адела Стоянова - екс-
перт в екипа на евродепутат Мариела 
Баева, която раздаде наградите на побе-
дителите.

След турнира гм Маргарита Войска и 
гм Петър Великов дадоха сеанс на едно-
временна игра на 20 дъски. Получи се едно 
прекрасно шахматно събитие - празник за 
деца и възрастни!
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Мариела Баева - евродепутат 
 и шахматен меценат!

Как стигнахте до благородната 
идея да подпомогнете шахмата в 
България? И по-специално турнири-
те в чест на 8 март, 1 юни и тур-
нира през ноември по случай Деня на 
християнското семейство?

Живея в квартар"Лагера" в София 
и някои от "тараните" в българския 
шахмат са мои съседи. Преди годи-
ни семейство известни шахматисти 
прояви интерес да организираме заед-
но турнир за тийнейджъри. Осъщест-
вихме инициативата и ето че се пре-
връща в традиция. В моето семейство 
баща ми бе добър шахматист любител, 
а съпругът ми, струва ми се, може да 
си оспорва победата с имена в шаха. А 
датите за турнирите понастоящем са 
съобразени с по-значими и обединяващи 
празници.

Доколко стратегията и цели-
те на АЛДЕ (Алианс на либералите 
демократи за Европа) могат да бъ-
дат подпомогнати от най-мъдра-
та и най-интелектуална игра?

АЛДЕ е интересна конструкция. Раз-
полага играчите си с премислени напред 
във времето ходове, осигурява страте-
гията си и в краткосрочен план атаку-
ва обмислено... Обикновено гони победа. 
Макар и в перспектива.

От погледа на евродепутат как 
намирате духовното, нравствено-
то и общото развитие на българ-
ските деца, съизмеримо с другите 
деца в Европа?

Със сърцето на майка се вълнувам от 
успехите на нашите деца, страдам от 

несполуките им, с техните очи се взи-
рам в бъдещето... Винаги съм считала, 
че микросредата е от основно значение 
за формирането на техните личности. 
И ако страдаме, че има негативни про-
цеси и явления, ние не сме си свършили 
работата. Според мен българското об-
щество е в дълг към децата ни. Какво на-
правихме за тях през периода на прехода? 
Какво правим сега?

Смятате ли, че сътрудничест-
вото между АЛДЕ и Българската 
федерация по шахмат може да 
бъде взаимно изгодно и в полза на 
българските деца? Как по-успешно 
да покажем българските шахматни 
таланти в обединена Европа?

То е насочено само в тяхна полза. Ще 
организираме и други инициативи, на ко-
ито да проявят своите умения. С Мар-
гарита Войска и БФШ се уточнихме, че 
в края на годината в Брюксел ще ми гос-
тува група от млади надежди. А може да 
има и изненада в тази връзка...
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Îткрити турнири

Промоционален турнир М-тел джуниър
Деян Димитров

„Каиса чес мениджмънт” с подкрепата 
на БФШ организира промоционален турнир 
М-tel masters junior. Идеята е от есента на 
тази година да се проведат 5 такива тур-
нира, като финалният се играе догодина в 
чест Деня на спорта - 17 май, по времето 
на 5-тия M-tel masters. 

Седемдесет и шест деца от цялата 
страна дойдоха в София на 17 май тази 
година, за да участват в изключително 
атрактивния и динамичен първи промоци-
онален турнир М-тел джуниър. Домакин на 
състезанието беше Военният клуб, който 
с амфитеатралната си красота спомогна 
за приятната обстановка, в която проте-
коха партиите. За радост на организато-
рите, събитието уважиха почти всички 
„капацитети” в родния ни шах до 14-го-
дишна възраст. Хубавите награди (лаптоп 
и електронни часовници) явно бяха амби-
цирали доста деца да изиграят един инте-
ресен турнир, а след това да се насладят 
на играта на големите майстори.

Въпреки че бях доста изморен от поч-
ти седемчасовото „удобно” и „приятно” 
пътуване с нощния влак, удоволствието 
да посетя М-тел мастерса надделя над 
липсата на сън. Когато влязох в залата и 
видях „аквариума”, в който играеха грос-
майсторите, веднага реших да проявя при-

същото си журналистическо нахалство и 
без да питам дали може, се мушнах да по-
огледам отвътре. Усещането беше стра-
хотно и реших, че този момент трябва 
да бъде увековечен. Седнах на стола на 
Иванчук и преместих първия му ход! Ав-
тор на знаменателния ми фотос в тази 
поза стана Сашко Андреев, за което мно-
го му благодаря.

Постепенно залата започна да се пъл-
ни, като предпоставките за хубав детски 
празник бяха налице - чудесна организация и 
приятелски усмивки. Един малчуган налагаше 
друг по главата с новия брой на „Шах в учи-
лище”, а на масата до тях 8 или 9-годишен 
дребосък водеше ожесточен спор с възрас-
тен господин в опитите да го убеди, че иг-
рата се започва не с два, а с един ход.

Преди началото на състезанието всич-
ки участници получиха рекламни шапки на 
М-тел мастерс, минерална вода и списание 
„Шах в училище”. Турнирът започна много 
интересно, като, разбира се, на 10-минут-
ната контрола най-атрактивни бяха цай-
тнотите. 

Очаквано преди последния кръг с 5 от 5 
т. бяха Киприан Бербатов и Сашо Андреев. 
По-рано в турнира Сашко успя да победи 
друг основен конкурент - Александър Мо-

Сашо Андреев спечели лаптоп с шах-топ! Във финалния мач шампионът на 
България до 14 години надви Киприан Бербатов след две победи с черните.
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нев. В срещата за първото място Бербатов 
с белите спечели срещу Сашо Андреев. На 
двамата обаче им предстоеше да изиграят 
поне още две партии, тъй като според ре-
гламента първият и вторият се срещат в 
мач за определяне на победителя.

Финалът се игра в „клетката” на грос-
майсторите и събра много публика. В 
първата партия с белите фигури Киприан 
сгреши фатално рано в дебюта и се пре-
даде още на 12-ия ход. Във втората обаче, 
въпреки черния цвят и тежката позиция, 
която имаше, Бербатов успя да изравни 
след хубава комбинация в цайтнота. В ре-
шителната 3-та партия белите фигури се 
паднаха на Киприан, който имаше 5 срещу 
4 минути на своя противник, но за да спе-
чели турнира, му трябваше победа, дока-
то за Сашо Андреев и ремито беше добър 
вариант. В интересна и атрактивна пар-
тия, Бербатов имаше шансове за печалба, 
но в цайтнота Сашко го „наниза” на шах-
топ и спечели голямата награда - лаптоп!

Трети и четвърти в състезанието се 
класираха Иван Гарнизов и Валентин Вълев 
с по 5 точки. При момичетата борбата се 
водеше до последния кръг. С 5 от 6  т. първа 
стана Дарена Сиркова, а с по 4 т. завършиха 
няколко състезателки, като по показатели 
втора е Полина Венкова, а трета - Цвета 
Галунова.

Kрайно класиране от блиц турнира: T.

1 Киприан Бербатов 6 

2 Сашо Андреев 5

3 Иван Гарнизов 5

4 Валентин Вълев 5

5 Дарена Сиркова 5

6 Михаил Николов 5

7 Велизар Софранов 5

8 Христо Вригазов 4.5

9 Александър Монев 4.5

10 Димитър Даскалов 4.5

11 Калоян Стоименов 4

12 Полина Венкова 4

13 Цвета Галунова 4

14 Ивайло Стоянов 4

15 Румен Николов 4

16 Емил Георгиев 4

17 Георги Бърдаров 4

18 Илиян Любомиров 4

19 Ани Крумова 4

20 Владимир Петров 4

21 Димитър Илиев 4

22 Мария Миланова 4

23 Иван Георгиев 4

24 Велислав Маринов 4

Общо 76 деца

ТАЙ-БРЕК:  
 10 min 10 min 5:4 min

Киприан Бербатов 0 1 0
Сашо Андреев 1 0 1

Йозеф Винацер и Борис Спаски 
наблюдават финалния двубой
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Детски шахматен празник - 
 “Спорт за всички”

гм Маргарита Войска

На 17 май тази година в сградата 
на читалище "Средец" (община “Крас-
но село”) в София се проведе учени-
чески шахматен празник по случай 

Националния ден на спорта. Проявата 
беше реализирана по проекта на ДАМС 
“Спорт за децата в свободното вре-
ме” от шахматен клуб ”ШАХ-ХХI” с 
председател д-р Михаил Илиев - екс-

Ìеждународни прояви

Хайгашод Агасян пее любими детски песни.

Богдан Томов забавлява малките 
шахматисти.

Детски ш

Îт живота на клубовете 
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Гм Великов и гм Воиска дават сеанс.

президент на Българската федерация 
по шахмат. Националните играчи и 
треньори, гросмайсторите Маргари-
та Войска, д-р Петър Великов и Иван 
Радулов дадоха комбиниран сеанс на ед-
новременна игра на 69 деца от столич-
ни училища и детски градини. С много 
ентусиазъм и хъс децата “кръстосаха 
шпаги” с именитите си противници. 
Не по-малко беше вълнението на ро-
дители и баби, които стискаха палци 
за свойте деца и внуци. След трича-
сова игра с резултат 67:2 победиха 
гросмайсторите. За некомпетентни-
те това е един отчайващ резултат, 
а всъщност четирите ремита, извою-
вани от децата, е впечатляващ успех. 
Трябва да се отбележи, че най-сери-
озна съпротива оказаха най-малките 
шахматисти: 6-годишната Лора Си-
мидчиева и 8-годишният Константин 
Пунчев! Най-добре представилите се 
малки шахматисти получиха подаръци 
- шахматни комплекти, книги и люби-
мото списание за детски шах - “Шах в 
училище”. Голяма атракция за децата 
и родителите беше изявата на певци-
те Богдан Томов и Хайгащод Агасян, 
които изпяха свои любими детски 
песни. С взрив от аплодисменти бе 
посрещнат обичаният от всички са-
тирик Георги Мамалев, който разсмя 
с анекдотите си, снима се с децата и 
им раздаде автографи. Накрая всички 
похапнаха в изобилие лакомства, оси-
гурени от сладкарници ”Лучано”, и пу-
канки Crazy pops.

Амбициозното представяне на 
древната игра, шоу програмата и по-
даръците за всички деца, включително 
и за неучастващите, спечелиха нови 
привърженици на най-интелектулния 
спорт.

Голямото удовлетворение за орга-

низаторите беше спонтанното жела-
ние на част от децата да се запишат 
за постоянни тренировки в гросмай-
сторската школа по шахмат към чи-
талище ”Средец”.

Шахматни празници, проведени в 
такава атрактивна форма, ще допри-
несат изключително много за популя-
ризирането на шахмата сред децата и 
ще привлекат нови таланти към наша-
та игра.

Обществото ни има голяма нужда 
от приобщаване на училищната мла-
деж към социални контакти и дей-
ности. Това са най-добрите аргументи 
в борбата срещу алкохола, тютюно-
пушенето и бича на XXI век – нарко-
тиците. За гордост на нашата любима 
игра - шаха, в световен мащаб няма ре-
гистриран наркоман. Ето защо ние ще 
продължим съвместните инициативи 
с Държавната агенция за младежта и 
спорта по проектите „Спорт за деца-
та в свободното време”.

На всички, който са останали до-
волни от нашия общ празник, ние ви 
обещаваме есенна изненада! Поканете 
и всички ваши приятели!

До нови срещи, млади шахмати-
сти!
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Îт живота на клубовете 

Владимир Петров спечели купата 
 на вестник “Янтра днес”

мс Димитър Илиев

Владимир Петров стана най-младият 
победител в традиционния Национален 
турнир по ускорен шах за купата на вест-
ник “Янтра днес” във Велико Търново. 
9-годишният състезател на ШК “Ивис” 
взе пет победи и едно реми от 7 кръга 
и заслужено триумфира в общото класи-
ране. Идеята на организаторите от об-
ластния всекидневник и от “ВТШК   1927” 
бе състезанието да се превърне в шахма-
тен празник за младите надежди. Неслу-
чайно датата на турнира съвпадна с Деня 
на детето   1 юни. “Целта ни винаги е била 
само една - да зарадваме талантливите 
деца, да насърчим техните усилия в овла-
дяването на тази толкова стара и сложна 
игра. Игра, развиваща ума и логическото 
мислене”, заяви при откриването на тур-
нира Тихомир Стефанов, организатор на 
състезанието и изпълнителен директор 
на вестник “Янтра ДНЕС”. 29 състезате-
ли от великотърновска област и два во-
дещи софийски клуба предпочетоха над-
преварата в старата столица пред Стара 
Загора и София. Състезанието бе в общ 
турнир с отделни класирания в три въз-
растови групи -  до 8, до 10 и до 12 години. 
Младите надежди водиха битка в 7 кръга 
по швейцарската система с контрола от 
20 минути за завършване на партията. 

Феърплей, впечатляващи шахматни уме-
ния, перфектна организация и безброй от-
личия  - това бяха акцентите в състезани-
ето, чиито съдии бяха Стефан Стефанов 
(съдия републиканска категория) и Христо 
Каросеров. Спонсори на проявата бяха аген-
цията за недвижими имоти “Century 21”, 
фирма “Галди Даком”, лидер в изграждането 
на парапети и доставки на крепежни еле-
менти, пивоварна “Болярка   ВТ” АД и лю-
безните домакини от грандхотел “Янтра”. 
Битката бе оспорвана, но кръг преди края 

9-годишният Владимир Петров от “Ивис” 
(София) бе най-близо до купата. Владко зае 
първо място след победа над основния си 
съперник Кристиан Йорданов и с 5.5 точки 
грабна трофея. Триумфът на Владко, чийто 
кумир е Веселин Топалов, не е случаен след 
второто му място през 2007 г. Миналого-
дишният победител бе Радослав Димитров, 
който по-малко от година, след като спе-
чели трофея, стана най-младият български 
международен майстор. Втори, също с 5.5 
точки, но с по-лоши допълнителни показа-
тели е Кристиан Йорданов от ШК “Царе-
вец”. Възпитаникът на “ВТШК-1927” Ивайло 
Павлов в последния кръг нанесе единствена-
та загуба на шампиона Владимир Петров и с 
5 точки е трети в крайното класиране. Със 
същия актив е Даниел Ганев от “Царевец”, 
който остана четвърти. Най-запомнящата 
се партия в турнира изиграха Емил Стефа-
нов и Ива Пенчева. Двамата до последната 
секунда на последния кръг се бориха за побе-
дата и демонстрираха характер на шампи-
они. Партията завърши реми, а през сълзи 
Емо Стефанов обеща догодина да спечели 
турнира. Той заслужено стана победител с 
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Êомпютърните шахматни програми - 
необходим помощник

Да започнем от началото - 
 какво е това Chessbase?

мм Калин Каракехайов

5 точки при 10-годишните участници и взе 
плакет за най-борбен състезател. След него 
се наредиха Димитър Илиев от “ЦСКА”, 
Димитър Христов (“Царевец”) и Петър 
Милков от “ВТШК-1927”. Взелият индиви-
дуална награда за най-малък участник Дамян 
Калбанов (“ВТШК-1927”), на 6 години, е и 
победител в групата до 8 години. Той из-
превари съотборника си Денислав Караи-
ванов и Георгия Данчева (ШК “Царевец”). 
С плакет за най-борбена състезателка бе 
отличена Ива Пенчева. Тя бе и най-добре 
представилата се дама на турнира. Злат-
ни, сребърни и бронзови медали плюс па-
рични премии взеха призьорите във всич-

ки възрастови групи. За всички участници 
бяха осигурени много лакомства от вафли 
“Лачита”, на които те се насладиха още 
по време на обедната почивка. Изпълни-
телният директор на областния всеки-
дневник “Янтра днес” Тихомир Стефанов 
награди 12-годишните и връчи купата на 
на Владимир Петров. Победителите до 8 
и до 10 години бяха наградени от Свилен 
Любенов, управител на фирма “Century 
21”, и от Даниел Веселинов, управител на 
фирма “Галди Даком”. Изненади през 2009 
г. обещаха организаторите, които очак-
ват още по-масово участие в национален 
мащаб.

Chessbase е софтуер 
за въвеждане, съхранява-
не, подреждане, групира-
не, разглеждане, сортира-
не, търсене, анализиране, 
коментиране и вършене 
на всякакви операции над 
шахматни партии или от-
делни позиции и фрагменти от тях. 
Няма почти нищо възможно на теория, ко-
ето да не можем да направим върху партия 
или група партии, използвайки Chessbase. 
Програмата или нейна алтернатива е за-
дължителна за всеки, който е решил да се 
занимава сериозно с шах, и полезна за всеки, 
който има интерес към играта. 

Често срещано заблуждение е, че игрова-
та програма Fritz може да замести Chessbase. 
Откъм функции Chessbase е много по-до-
бра, затова трябва да използваме програми-
те по точното им предназначение, а Fritz 
само за игра срещу компютъра или в най-го-
лемия шахматен сървер Playchess, а всякакви 

операции с партии и бази да извършваме в 
Chessbase.

Версии: 
Препоръчвам за работа Chessbase 9 

и занапред конкретните инструкции се 
отнасят за нея, въпреки че основните от 

тях за верни за всички версии.
Начало. Отваряме Chessbase 9 за пър-

ви път. По принцип трябва да ни поиска 
сериен номер и ако това не стане, е лош 
знак, че Chessbase 9 се е смесила с предиш-
ни инсталации на Chessbase и е хубаво да я 
деинсталираме, да преместим папката My 
documents/Chessbase, в която се пазят раз-
ни настройки, и да инсталираме наново.

След като въведем серийния номер, се 
отваря основният прозорец с базите. В на-
чалото там би трябвало да се намира само 
временната база Clipboard, в която отиват 
всички партии, които копираме. Сега е под-
ходящ момент да се запознаем със струк-
турата на Chessbase.

Структура. В Chessbase имаме бази, 

о
C

ПЪРВА ЧАСТ
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които се състоят от партии, които се 
състоят от ходове. Затова имаме и 3 ос-
новни прозореца, които се отварят после-
дователно:

1) Списък с базите (Database window). 
Вляво е пътят до базите, а вдясно - самите 
бази. Тези, които някога сме отворили, са 
в My databases (отляво) и няма нужда да ги 
отваряме пак.

2) Списък с партиите в база (List). Пар-
тиите в базата и всевъзможните им класи-
фикации - разгледани са по-долу. 

3) Ходовете в партията (вдясно) и дъс-
ка (вляво), за да я разиграем (Board window). 

По-нататък, ко-
гато се върши нещо, 
ще се споменава 
в скоби (Database 
window), (List) или 
(Board window), за да 
знаете къде да го пра-
вите.

О р и е н т а ц и я , 
менюта и бутони

Програмата има 
много функции и ори-
ентацията в начало-
то ще ви се стори 
трудна. Менютата 
са различни в трите 
различни прозореца, 
както и бутоните 
за различните неща - 
това е логично, защото операциите върху 
ходовете в една партия, върху партиите 
в една база и върху цяла база нямат нищо 
общо една с друга. Ще ви улесни следният 
принцип - работете с десен бутон на миш-
ката и контекстно меню. Независимо дали 
кликнете така ход, партия или цяла база, ще 
ви се покаже меню от основните неща, ко-
ито можете да направите с нея.

Основната структурна единица в 
Chessbase се нарича база (base). Базата пред-
ставлява сбор от партии (games), може и да 
е само от 1 партия. Под партия може да се 
има предвид част от партия или дори само 

позиция без нито един ход към нея (пример 
за решаване без решение). Като физическо 
съществуване базата е няколко файла на 
едно място с едно име и различни разшире-
ния или само един файл (в зависимост от 
вида си).

Видове бази:
- Нормална база - (CBH), най-разпрос-

транената база, партиите са компресира-
ни и се съдържат в 11 или повече файлове 
с едно и също име. Тази база предоставя 
пълните възможности на Chessbase, като 
заема малко място поради компресията. 
Недостатък - базата не е един файл. От 

11-те или повече 
файлове основен е 
файлът с разшире-
ние .cbh, който е 
основен, носи икон-
ката на Chessbase и 
от него се старти-
ра базата, за да се 
отвори. Но базата 
се състои от всич-
ки файлове и това 
прави операциите 
като копиране, ме-
стене или изпраща-
не малко по-сложни. 
Много често сре-
щана грешка е да 
се прати или копи-

ра само основният 
файл, при което базата губи целостта си 
и не може да бъде отворена впоследствие. 
Затова обикновено базите се съхраняват и 
предоставят за по-удобно в Архиви. 

- Архив - (CBV), това е нормална база, 
PGN база или Дърво (виж по-надолу), коя-
то е архивирана с Chessbase. Състои се от 
един файл с разширение .cbv. Компресирана 
е максимално (около 30-40% по-малък обем 
от нормалната CBH база). Като всеки ар-
хив, за да се извършват каквито и да е било 
действия с него, трябва да се разархивира, 
което става, като се отвори от Chessbase 
от менюто Database/open или още по-прос-

Êомпютърните шахматни програми -  
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то - като се кликне .cbv файла. Важно! Като 
се отвори архивирана база, тя се разархиви-
ра ВИНАГИ на същото място, на което е 
архивът! Chessbase не давa право на избор 
в случая... Затова НИКОГА не отваряйте 
архивирана база директно от CD! Ще даде 
грешка и ако не знаете от какво е, ще има да 
се чудите... Същото важи и за архиви в .rar 
или .zip - ако съдържат не само архивирана, 
ами каквато и да е база, винаги я копирайте 
някъде на харда и тогава я отваряйте, а не 
направо, защото дава разни грешки. 

Как се създава архив? От Chessbase из-
бираме базата и с Ctrl-Z или Backup (archive) 
Database от менютата. Дава ни се избор 
под какво име и къде да запазим единстве-
ния файл на архива, както и дали да го защи-
тим с парола. 

Обобщение. Архив (.cbv) се създава с 
избор на базата и Ctrl-Z, отваря се с клик-
ване, при което се разархивира на същото 
място. Използва се за съхранение, пращане, 
намаляване на обема и не може да се работи 
с партиите в базата, без да се разархиви-
рат. Състои се от един-единствен файл с 
разширение .cbv. 

- PGN - (PGN) - от Portable Game 
Notation. Представлява база с партии 
в текстови формат - без всякаква ком-
пресия. Партия в PGN представлява тек-
стът на партията с коментарите в скоби 
и данните за партията отгоре в друг вид 
скоби. PGN има сериозни недостатъци - 
поради липсата на компресия заема много 
повече място от нормалната CBH база, 
дава много по-малко възможности на ниво 
база и на ниво партия (не можем да пра-
вим специални коментари, като например 
цветни стрелки и други хубави екстри). 
Липсата на компресия обаче дава възмож-
ност да се правят неща, които са невъз-
можни с другите бази - можем да отворим 
PGN база в Notepad като текстов файл 
и да видим текста на партията, даже и 
да нямаме никаква шахматна програма. 
Но най-вече PGN се използва в шахмат-
ните сайтове, където само така можем 

да качим партия за онлайн разглеждане или 
просто като текст. От това произтича 
и ползването на PGN - само за малки бази, 
а много често и за една-единствена пар-
тия. Състои се от един-единствен файл 
с разширение pgn. 

- Дърво (Book) - (CTG). Представлява 
сбор от партии, подредени по съвсем раз-
личен начин - по срещаните в тях позиции. 
Във всяка шахматна позиция Дървото по-
казва колко партии са играни, в които се 
е получила, какви ходове са играни в нея и 
много полезни статистики за различни-
те ходове. По тази причина се използва за 
изучаване на дебюта поради много добре 
структурираното по каквито си искаме 
позиции множество от отделни партии. 
Затова обикновено в дърветата партиите 
не са цели, а прекъсват в един момент, кое-
то може да е доста дразнещо Важно. В Дър-
вото нямаме достъп до всяка една партия, 
до имената на игралите я, а само до Елата 
им и до нейния резултат, които се виждат 
от представяните статистики. Дървото 
се създава като празна база вид Дърво, след 
което в нея се добавят партии, които при 
копирането се пренареждат в Дърво (може 
да отнеме на компютъра доста време, ако 
са повече). После могат да се добавят други 
партии в Дървото, но не могат да се махат 
от него - можем само да го увеличаваме. 

Дървото се състои от 4 файла с едно 
и също име и различни разширения, от кои-
то централен е .ctg файлът, от който се и 
стартира Дървото. Също като нормална-
та CBH база Дървото може да се архивира, 
при което 4-те файла се събират в един и 
обемът се намалява значително - с цел сър-
ханяване, изпращане и т. н. Важно. Дърво от 
много партии заема ужасно много място! 
800 000 партии до 50-ия ход, които биха за-
емали само към 200 MB като нормална CBH 
база, заемат 4 GB като Дърво.

Очавайте в следващия брой про-
дължението с упътвания как да ра-
ботим с бази и партии – създававане, 
използване и изтриване.

необходим помощник
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Øахматна лекция

Кариерата на пешката
мс Христинка Илиева

Значението на пешките във всички ста-
дии на играта е много голямо. Те са най-
много на брой, поради това с разположени-
ето си определят характера на позицията. 
Обикновено оформят центъра и са главни-
те защитници на рокиралия цар. Тяхното 
движение напред, при което често биват 
жертвани, позволява да бъдат открити ва-
жни линии и диагонали и да бъдат проведени 
опасни атаки.

Най-важният момент за една пешка на-
стъпва тогава, когато тя стане проходна. 
От този момент значението на пешката 
нараства многократно и тя започва да иг-
рае главна роля на шахматната дъска. Около 
нея се заплита цяла мрежа от комбинации, 
чиято цел почти винаги е превръщането на 
проходната пешка в дама. Следващата мно-
гоходова комбинация е проведена от све-
товния шампион Александър Алехин в сеанс 
на едновременна игра, и то на блинд!

Алехин – Шварц
Лондон, 1925 г.

-sn-+rtr-+
tR-zp-wq-+k
-zpPzp-+-zp
+P+Lvlp+-
-+P+-vL-zP
+-+-+-zP-
-+Q+-+K+
+-+-tR-+-

Бели на ход

1.c5! bc5 2.b6 ¦c8 3.£c3! ¦fe8 4.¥e5 de5 
5.£e5! £e5 6.¦e5 ¦e5 7.¦c7 ¦c7 8.bc7 
¦e8 9.cb8£ ¦b8 10.¥e6! 

След няколко хода черните се предават.

Въпрос за съобразителност: Коя от бе-
лите пешки може най-бързо да стане дама в 

следващия пример? 

Яжа - Адамски
Будапеща, 1970 г.

r+-+-vl-tr
+q+-+kzpp
p+-zpNsn-+
+p+-sn-+-
-+-vL-+-+
+-+-+-+-
PzPP+QzPPzP
tR-+-+RmK-

Бели на ход
Пробив тук не се вижда, но дайте да 

сверим вашите отговори.
1.f4! £d5 (1...¤ed7? 2.¤g5  с бърз мат) 
2.fe5 £e6 3.ef6! £e2 4.fg7 и 5.gh8£ Блес-
тяща кариера на пешка f! А вие правилно ли 
предположихте?

Ортуета - Санц
1934 г.

-+-+-+-+
zpRz+-+-zpk
-vl-+-+-+
+-p-+-+-
N+p+-+-+
+-+-+-+-
PzP-tr-+PzP
+-+-+-mK-

Тази партия станала добре известна за-
ради уникалния финал: две сдвоени пешки се 
оказват по-силни от топ и кон!
1...¦b2! 2.¤b2 c3 (Конят няма къде да 
отстъпи 3.¤d3 c4 4.¦b6 cd - +) 3.¦b6! 
c4!! 4.¦b4 Както се вижда, това е един-
ственият разумен ход. 4...a5!! 5.¤a4 ab4 
0 : 1
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Ðешете комбинациите
(1) Gutop – Roshal

XIIIIIIIIY
9r+-+k+-tr0
9+l+p+pzp-0
9p+-wqp+-+0
9+-vlP+-+-0
9Pzp-+-vL-+0
9+-+-+-zP-0
9-zPP+QzPL+0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(2) Ponamarev - Demidov,  A.
XIIIIIIIIY
9-+-trk+r+0
9zpQ+nvlpvLp0
9-+L+p+-+0
9+-+-+l+-0
9-+-+-+-+0
9+R+-+-zP-0
9P+-+qzP-zP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(3) Mikenas – Flohr
XIIIIIIIIY
9-+ktr-+-tr0
9zpp+q+pzpp0
9-+-+-sn-+0
9+Nvl-+-+-0
9-+Pzp-vL-+0
9+-+-+-+Q0
9P+-+-zPPzP0
9+R+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(4) Levenfish – Yudovich
XIIIIIIIIY
9-+-+q+r+0
9+-+-+kzpp0
9-+p+nvl-+0
9+-zPpwQp+-0
9r+-+-zP-+0
9+N+-+P+-0
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26 ШАХ в училище

Øахматни афоризми

Подбрал: мм Коста Ангелов

� Седемте смъртни гряха в шахматната игра са следните: повърх-
ностност, лакомия, страх, непоследователност, разточителство 
на времето, затваряне на играта и миролюбие.

� Ако не искаш да гледаш ходовете на противника си - играй блинд.
� Не отлагай за мителшпила това, което можеш да направиш в дебю-

та.
� Тихите му ходове предизвикаха шум в залата. 
� Играеше блинд, но всичко виждаше.
� Пешката не искаше да стане дама - уплаши се от отговорността.
� Само в шахмата се разрешава да се жертва качеството заради изпъл-

нението на плана.
� Един шахматист разчиташе няколко хода напред, а противникът му 

разчиташе на негова грешка.
� Нищо не развива така вкуса към победата, както мъката от загуба-

та.
� Детският мат си остава детски въпреки акселерацията.
� Понякога дългата рокада е къса почивка за царя.
� Толкова дълго обмисля хода си, че даже конят му мръдна, изгубил тър-

пение.
� След като направи пат, изпадна в апатия.
� Понякога е много трудно да се намери грешният ход.
� Някои шахматни коне не скачат, а куцат.
� Откритата линия често напомня открита рана.
� Грешките чакат, за да ги направим.
� Ако противникът ти обяви ''Мат'', не му вярвай, а провери дали е 

така.
� Нищо не ни предава толкова сила колкото безсилието на противни-

ка.
� Най-много катастрофи стават по пътя на ремито.
� Добре е да гледаш хубави партии, но помни - ако гледаш гората, няма 

да пораснеш.
� Най-леки са чуждите победи.
� Вариантът беше толкова остър, че противникът му получи трав-

ма.
� Пред дамата противниковият цар не можа да устои.
� Кредото на аутсайдера: ''Нека да победи най-силният, но не мене.''
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