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Ìеждународни прояви

Балканиада за момчета и момичета 
 до 16 години

гм Маргарита Войска

От 6 до 9 май в град Флорина (Гърция) 
се проведе отборна Балканиада за момче-
та и момичета до 16 години. Тя възстано-
ви прекъснатите през последните години 
традиционни състезания на страните от 
балканския регион. Този път Балканиадата 
се проведе по нова формула - с отбори от 
4-ма състезатели - по един във всяка възрас-
това група (до 10, 12, 14 и 16 години). Наши-
те отбори бяха в състав: момчета - Васил 
Кръстев (16 г.), Александър Монев (14 г.), Ва-
лентин Вълев (12 г.) и Николай Христов (10 
г.); момичета - Ани Крумова (16 г.), Цвета 
Галунова (14 г.), Симонета Иванова (12 г.) и 
Николета Господинова (10 г.).

При момчетата участваха 4 отбо-
ра – България, Гърция, Tурция и Черна гора. 
Отлично се представиха нашите състе-
затели, които спечелиха и трите си мача 
- срещу Турция с 3:1, срещу главния конку-
рент - Гърция с 2,5:1,5, и срещу отбора на 
Черна гора – с 3,5:0,5.

Ето и резултатите по дъски: 
Васил Кръстев - 1,5 от 3 т., Александър 

Монев - 2 от 3, Валентин Вълев 2,5 от 3, и 
Николай Христов 3 от 3 точки.

За отбелязване са старанието и сериоз-
ността на всички наши момчета в подго-
товката и партиите. Отлична победа за 
повишаване на самочувствието на нашите 

млади шахматисти преди важните и много 
по-силни и отговорни турнири, които им 
предстоят - Световното в Турция и Евро-
пейското първенство в Италия. Заслужава 
да се отбележи отличното представяне на 
Валъо Вълев не само заради добрия резултат, 
но и заради лекотата, с която надигра евро-
пейския шампион от Турция Кемил Кан. На 
класически шах не можа да го победи, но го 
разби на ускорения (след прецизна дебютна 
подготовка). Отлично се представи и Ники 
Христов, но за да подобри играта си, трябва 
да се научи да овладява по-добре емоциите си. 
На познатото високо ниво бе и шампионът 
до 14 години Сашко Монев, въпреки че резул-
татът му можеше да бъде и по-висок. На-
дяваме се играта му да достигне върха си на 
Световното в Анталия. Много старание за 
добро представяне вложи Васко Кръстев, чи-
ято победа в последния кръг срещу Печурица 
(Черна гора) беше с решаващо психологическо 
(и не само) значение за отбора. 

При момичетата отборите бяха 
3 (отсъстваха момичетата на Турция) и 
затова домакините участваха и с втори 
отбор. Те също се представиха успешно, 
като малко не им достигна да спечелят пър-
вото място. Преди последния кръг имаха 
равни точки с отбора на Гърция и по-добра 
точкова разлика. За да останат на върха, 
трябваше да направят поне равен мач. Но 
в решаващия мач отстъпиха на отбора на 
Гърция, макар че излязоха от дебюта с мно-
го перспективни позиции. Явно не им дос-
тигна опит и, разбира се, което е естест-
вено за възрастта им, умения. Това може да 
се подобри с много работа, и то в правилна 
посока. Много добро впечатление ми напра-
ви разумната и последователна игра на Си-
монета Иванова, макар че генерални изводи 
от три партии не могат да се правят. Ето 
и индивидуалните резултати на момичета-



5ШАХ в училище

та:
Ани Крумова - 2,5 от 3 т., Цвета Галуно-

ва – 2 от 3, Симонета Иванова - 3 от 3 т., 
и Николета Господинова - 2 от 3 точки.

Ето и крайните класирания:

МОМЧЕТА

Място Отбор + = - Мач 

точки

Точки

1 България 3 0 0 6 9
2 Гърция 1 0 2 2 7
3 Турция 1 0 2 2 5
4 Черна гора 1 0 2 2 3

МОМИЧЕТА

Място Отбор + = - Мач 

точки

Точки

1 Гърция 1 3 0 0 6 10
2 България 2 0 1 4 9½
3 Черна гора 1 0 2 2 3½
4 Гърция 2 0 0 3 0 1

 
В програмата на Балканиадата беше вклю-

чен и открит отборен турнир за деца до 16 
години по ускорена контрола (25 мин + 10 
секунди на ход). В него освен участниците в 
националните отбори се включиха и 15 деца 
от Централна Гръцка Македония. Турнирът се 
игра индивидуално, като за крайното класира-
не се вземаха предвид трите най-добри резул-
тата. Бяха предвидени и парични награди за 
първите три отбора. Тук нашето предста-
вяне не беше толкова успешно. Момчетата 
ни станаха трети, а момичетата взеха вто-
рото място. 

Организацията на състезанието беше на 
високо ниво - любезните домакини се пос-
тараха да осигурят максимално добри усло-
вия за нашата делегация и да отговорят на 
всички желания. Те също останаха доволни 
от състезанието и изявиха интерес да ор-
ганизират детска Балканиада и през следва-
щата година, а също така да контактуват 
с български шахматни клубове. 

Надявам се в следващите Балкански игри 
да се включат и силните отбори на Сърбия, 
Румъния и Македония, с което Балканиадата 

ще придобие по-голяма представителност, 
а и ще има още по-голяма полза за нащите 
деца.

Kласиране в рапид турнира:

МОМЧЕТА

Име Ело Фед Т.

1. Pavlidis Antonios 2307 GRE 4½
2. Draskovic Luka 2078 MNE 4
3. Sanal Vahap 1951 TUR 4
4. Lekic Lazar 1716 MNE 4
5. Monev Alexander 2091 BUL 3½
6. Pecurica Milos 2016 MNE 3½
7. Vasiliadis Anastasios 1786 GRE 3½
8. Valev Valentin 1799 BUL 3½
9. Papadopoulos Argirios 1674 GRE 3
10. Krastev Vasil 1973 BUL 3

11. Tzouganakis Panteleimon 2033 GRE 3
12. Kosmidis Ioannis 0 GRE 3
13. Tzaralis Konstantinos 0 GRE 3
14. Temizkan Denizcan 0 TUR 3
Общо 32 участници 

МОМИЧЕТА

Име Ело Фед Т.

1. Pavlidou Ekaterini 2162 GRE 4½
2. Galunova Tsveta 1885 BUL 3½
3. Fragkou Eleni 1812 GRE 3½
4. Ivanova Simoneta 1718 BUL 3½
5. Papathanasiou Elisavet 1620 GRE 3½
6. Bacic Kristina 1762 MNE 3
7. Prokopiou Ekaterini 0 GRE 3
8. Krumova Ani 1890 BUL 2½
9. Radosevic Nevena 0 MNE 2
10. Blagojevic Tijana 0 MNE 2
11. Gospodinova Nikoleta 0 BUL 2

12. Moshou Alexia 0 GRE 2
13. Vakirtzi Afroditi 0 GRE 1½
14. Iliopoulou Eleni 0 GRE 1½
15. Ajanovic Berina 0 MNE 1
16. Koutsotoli Ourania 0 GRE 1

Третия ден се организира екскурзия до 
много красивото Малко Преспанско езеро 
(на гръцки - микри Преспа) – на 30 км от 
град Флорина. Територията на езерото и 
районът около него са включени в програ-
мата на Европейския съюз “Натура 2000”. 
Районът около езерото е Национален парк 
и там обитават някои защитени живо-
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тински видове като пеликани, диви пати-
ци, корморани и други, а също и различни 
растителни видове като водни лилии. Екс-
курзията беше особено интересна за наша-
та делегация, тъй като мястото е тясно 
свързано с нашата история - там се намира 
базиликата “Агиос Ахилиос“, построена от 
българския цар Самуил през 986 година по 
случай победата му над византийските вой-
ски при град Лариса. По това време райо-
нът на Преспанското езеро е бил център на 
българската държава. Базиликата се намира 
на малко островче насред езерото, до кое-
то се стига по понтонен мост (построен 
през 2000 г.). Там се смята, че е и гробът на 
този велик наш владетел.

Hristov, Nikolay (1888) - Papadopoulos, 
Argirios (1674) [D48]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.e3 e6 5.¤f3 
¤bd7 6. ¥e2 dc4 7. ¥c4 b5 8. ¥d3 a6 9.0–0  
¥b7 10.b3 c5 11. ¥b2  ¥d6 12.a4 b4 13.¤b1 
£c7 14.¤bd2 ¤g4 15.h3 h5 16.¤c4  ¥h2 17. 
¢h1  ¥g1 18.¤fe5 ¤de5 19.de5 ¤f2 20.¦f2  
¥f2 21.£f1 0–0–0 22.¤d6 ¦d6 23.ed6 £d6 
24.£f2 £d3 25.¦c1 f6 26.£g3 £d5 27.e4 £e4 
28.¦c5  ¥c6 29.¦c4 £d5 30.¦d4 £g5 31.£f2 
¦d8 32.£c2 £g2 33.£g2  ¥g2 34. ¢g2 ¦d4 
35. ¥d4  ¢c7 36. ¢g3  ¢c6 37. ¢h4  ¢d5 
38. ¥b6 g6 39. ¥d8 f5 40. ¥e7 a5 41. ¥d8 f4 
42. ¥a5  ¢c5 43. ¥c7 g5 44. ¢g5 f3 45. ¥g3 
e5 46. ¢f5  ¢d5 47.a5 e4 48.a6 e3 49.a7 f2 
50.a8£  ¢d4 51.£f3  ¢c3 52.£e3  ¢b2 53. 
¥f2 h4 54. ¥h4  ¢a2 55.£c1  ¢b3 56. ¥f6  

¢a4 57.£c4  ¢a3 58. ¥e7  ¢b2 59. ¥b4  ¢b1 
60. ¥a3  ¢a1 61.£c1  ¢a2 62.£b2# 1–0

Valev, Valentin (1799) - Ali Marandi, 
Cemil Can (1947) [D15]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 c6 4.e3 a6 5.¤c3 b5 
6.c5  ¥g4 7. ¥e2 ¤bd7 8.0–0 g6 9.h3  ¥f3 10. 
¥f3 e5 11.¦e1 e4 12. ¥e2  ¥g7 13. ¥d2 0–0 
14.b4 ¤e8 15.a4 f5 16.ab5 ab5 17.£b3 ¤c7 
18.¦a2 f4 19.¦a8 ¤a8 20.¤e4 fe3 21. ¥e3  ¢h8 
22.¤d6 ¤c7 23.£c3 ¤e6 24. ¥g4 ¤c7 25.¤b7 
£a8 26. ¥d7 £b7 27. ¥g5 h6 28. ¥d2 ¤a6 29. 
¥g4 £f7 30.£e3 ¤c7 31. ¥c3 h5 32. ¥f3 ¦e8 
33.£d3 ¦e1 34. ¥e1 ¤e6 35. ¥c3 £f6 36. ¢h1  
¢g8 37. ¢g1  ¢f7 38. ¢h1 ¤d4 39. ¥d4 £d4 
40.£e2 £b4 41.g4 h4 42.g5 £c4 43.£e3 £d4 
44.£e2 £e5 45.£d2 £c3 46.£f4  ¢g8 47. ¥g4 
£a1 48. ¢g2 £e5 49.£e5  ¥e5 50. ¥d7  ¥d4 
51. ¥c6  ¥c5 52. ¥d5  ¢f8 53.f4  ¢g7 ½ 

Yuksel, Atilla Koksal (1961) - Monev, 
Alexander (2091) [B40]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤c6 5.¤c6 
bc6 6. ¥d3 ¤f6 7.0–0 d5 8.e5 ¤d7 9.£e2  
¥e7 10.f4 ¤c5 11. ¥e3 0–0 12.¦f3 g6 13.g4 
a5 14.g5  ¥a6 15.¤d2 £c7 16.¦h3 ¦fb8 17. 
¥a6 ¤a6 18.b3 ¤c5 19.£f2 ¤d7 20.c4 a4 
21.¦c1 £a5 22.¦c2 ab3 23.¤b3 £a4 24.c5 
£e4 25. ¥d4 ¦a4 26.¦e3 £f5 27.¦f3

XIIIIIIIIY
9-tr-+-+k+0
9+-+nvlp+p0
9-+p+p+p+0
9+-zPpzPqzP-0
9r+-vL-zP-+0
9+N+-+R+-0
9P+R+-wQ-zP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

27...¦b3 28.ab3 ¦d4 29.h3 ¦d1 30. ¢g2 
£e4 31.¦cc3  ¥c5 32.¦c5 ¤c5 33.£c5 ¦d2 
34. ¢g3 £e1 0–1

Krastev, Vasil (1973) - Pecurica, Milos 
(2016) [D44]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 c6 4.¤c3 e6 5. ¥g5 h6 
6. ¥h4 dc4 7.e4 g5 8. ¥g3 b5 9.e5 ¤d5 10.a4  
¥b7 11.ab5 ¤c3 12.bc3 cb5 13.h4 g4 14.¤d2 
h5 15.£b1 £d5 16.¦a5 a6 17.¤c4 £c6 18.¤d2 
£c3 19.¦a2 £d4 20. ¥d3 ¤d7 21.0–0 ¤c5 22. 

Ìеждународни прояви
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¥e2 £d5 23.f3  ¥h6 24.¦d1 £c6 25.¦c2  ¥e3 
26. ¢h2 ¦g8 27.¤e4 £b6 28.¤f6  ¢e7

XIIIIIIIIY
9r+-+-+r+0
9+l+-mkp+-0
9pwq-+psN-+0
9+psn-zP-+p0
9-+-+-+pzP0
9+-+-vlPvL-0
9-+R+L+PmK0
9+Q+R+-+-0
xiiiiiiiiy

29.¦c5 ¦gd8 30.¦c3 gf3 31. ¥f3  ¥f3 32.gf3  
¥f2 33.£b4 1–0

Koutsotoli, Ourania - Gospodinova, 
Nikoleta [C50]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3. ¥c4  ¥c5 4.¤c3 
¤f6 5.0–0 d6 6.h3  ¥e6 7. ¥d5 0–0 8.d3 h6 
9.£e2 ¤d4 10.£d1 £d7 11. ¥b7 ¦ad8 12. 
¥e3 c6 13. ¥a6 ¥h3 14.gh3 £h3 15. ¥d4  
¥d4 16.¤d4 ed4 17.¤a4 ¤g4 18.£g4 £g4 
19. ¢h1 £f3 20. ¢g1 ¦fe8 21.¦ad1 ¦e5 22. 
¥b7 ¦h5 23. ¥c8 £h1# 0–1

Ivanova, Simoneta (1718) - Prokopiou, 
Ekaterini [A84]
1.d4 d5 2.¤f3 c6 3.c4 e6 4.e3  ¥d6 5. ¥d3 f5 
6.b3 ¤f6 7.0–0 0–0 8. ¥a3  ¥a3 9.¤a3 £d6 
10.c5 £c7 11.b4 ¤e4 12.¤c2 ¤d7 13.a4 b6 
14.¤d2 ¤d2 15.£d2 ¦f6 16.cb6 ab6 17.a5 
b5 18.£c3  ¥a6 19.¦fc1 £b7 20.¤e1 ¦c8 
21.¤f3 h6 22.h4 ¦f7 23.£c2 ¤b8 24.¤e5 
¦fc7 25.¦a3 ¤d7 26.¤g6 ¤f8 27.¤f8  ¢f8 
28.£c5  ¢f7 29.£b6 £a8 30.¦ac3  ¢e8 31.f3  
¢f7 32.e4 g6 33.h5 ¦b7 34.£c5 ¦bc7 35.hg6  

¢g6 36.ef5 ef5 37.£d6  ¢g7 38. ¥f5 ¦f7 
39.£g6  ¢f8 40.£h6  ¢g8 41. ¥e6 1–0

Galunova, Tsveta (1885) - Radosevic, 
Nevena [B22]
1.e4 c5 2.c3 e6 3.d4 ¤c6 4.d5 ed5 5.ed5 
£e7 6. ¥e3 ¤e5 7. ¥e2 ¤f6 8.h3 d6 9.¤f3  
¥f5 10.0–0 ¤fd7 11.¦e1 £d8 12. ¥b5 £c7 
13.b4 b6 14.bc5 bc5 15.¤a3  ¥e7 16.¤e5 
de5 17. ¥c6 ¦b8 18.¤b5 £b6 19.£f3  ¥d3 
20. ¥c5 £c5 21.£d3 ¦c8 22.£f5 ¦c6 23.dc6 
£c6 24.¦ab1 0–0 25.¤a7 £c7 26.¤b5 £c6 
27.¦ed1 ¤f6 28.£e5 ¦e8 29.£c7 £e6 
30.¦e1 £c8 31.£c8 ¦c8 32.¦e7 1–0

Bacic, Kristina (1762) - Krumova, Ani 
(1890) [A48]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3. ¥f4  ¥g7 4.e3 d6 5.¤bd2 
0–0 6.c3 ¤h5 7. ¥g3 ¤g3 8.hg3 ¤d7 9. ¥c4 e5 
10.de5 ¤e5 11.¤e5 de5 12.£e2  ¥f5 13.e4  ¥d7 
14.0–0–0 £e7 15.¤f3 b5 16.£d3 bc4 17.£d7 
£c5 18.£d2 a5 19.£e2 a4 20.a3 £b6 21.¤d2 
¦ab8 22.¤c4 £b3 23.¤e3 £a2 24.£c2 ¦b7 
25.¦d2 ¦fb8 26.¤d1 £a1 27.£b1

XIIIIIIIIY
9-tr-+-+k+0
9+rzp-+pvlp0
9-+-+-+p+0
9+-+-zp-+-0
9p+-+P+-+0
9zP-zP-+-zP-0
9-zP-tR-zPP+0
9wqQmKN+-+R0
xiiiiiiiiy

27...£a3 28.£c2 £a2 29.¦d5 h5 30.f4 ef4 31.gf4 
¦b3 32.e5 a3 33.¦d2  ¥f8 34.£b1 ab2 35. ¢c2 
£a4 36.¦d4 ¦3b4 37. ¢d3 ¦d4 38.cd4 ¦b3 39. 
¢e2 £c4 40. ¢f2 £d4 41. ¢e1  ¥b4 0–1
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Анатоли Атанасов и Цвета Галунова - очаквани шампиони

Îткрити турнири

„Търновската царица” събра 132 деца
мм Светла Йорданова

В края на април Велико Търново за 12-а по-
редна година бе домакин на детския турнир 
„Търновската царица”. От 1999-а турнирът 
е Купа на България до 8, 10, 12 и 14 години. 
Този път шахматният празник съвпадна с 
Великден (18-20 април) и това допълнително 
повиши настроението на деца и възрастни. 
В уютния комплекс „Света гора” за участие 
дойдоха 132 деца от 27 клуба в страната. 
Наред с вече изявени и опитни състезате-
ли, имаше много „новобранци”, които пра-
веха първите си стъпки зад шахматната 
дъска. Нека си припомним, че носители на 
престижната купа „Търновската царица” са 
били имена като Иван Чепаринов и Вален-
тин Йотов – днес добре познати гросмай-
стори и национални състезатели.

В турнира участваха 101 момчета и 31 
момичета, разделени на две групи по пол. 
Накрая имаше извадково класиране до 8, 10, 
12 и 14 години. Играха се 9 кръга на 30-ми-
нутна гилотинна контрола.

При момчетата борбата очаквано се 
заформи между представителите на силна-
та плевенска школа – Анатоли Атанасов, 
Иван Гарнизов, Михаил Николов, и вицешам-
пиона от държавното първенство Ивайло 
Стоянов от „Ивис”, София. След 6 поред-
ни победи Анатоли Атанасов от „Плевен 
21” завърши реми със съотборника си Ми-
хаил Николов и с това се лиши от шанса 
да спечели супербонуса на турнира – 100 
лева награда за 100%-тов резултат. Въпре-
ки това той допусна само още едно реми с 
Веселин Методиев от „Виктори”, Благоев-
град, и с 8 от 9 Анатоли еднолично спе-
чели турнира! За пореден път той доказа, 
че е „специалист” по ускорените контроли 
след отличните си изяви на веригата “М-Тел 
джуниър” през последните месеци. Второ-
то място на вицешампиона до 14 години за 

2009-а Ивайло Стоянов също не е изненада. 
Той финишира с 7,5 точки, както и Весе-
лин Методиев от “Виктори”, Благоевград. 
Последният лично мен ме впечатли още 
миналата година на „Морско конче”. И на 
двата турнира той направи силен „финален 
спринт” и се нареди в челната тройка. Да 
не пропуснем да кажем, че Веселин е само на 
11 години и спечели купата при момчетата 
до 12 г. Бронзовият медал до 14 стана при-
тежание на Иван Гарнизов от “Плевен 21”. 
Отлично се движеше в турнира и Желязко 
Савов от Чирпан и малко не му стигна да се 
нареди сред медалистите.

При 12-годишните конкуренцията 
също бе доста голяма. Михаил Николов от 
Плевен оглавяваше класирането в тази гру-
па дълго време, но загуба от съотборника 
му Гарнизов в предпоследния кръг му отреди 
второто място в крайното класиране. Тре-
ти със 6,5 т. е Виктор Найденов от “Спар-
так Плевен 21”. Безспорният талант Дарио 
Дерешки този път остана извън тройката 
заради загубата му накрая от „вечния” съ-
перник и съотборник Мишо Николов.

Борбата за 1-вото място при 10-
годишните момчета бе не по-малко ин-
тересна и непредсказуема. В отсъствието 
на държавния шампион Николай Христов и 
неговия подгласник Владимир Петров вез-
ните сякаш клоняха към Явор Тодоров от 
“Локомотив”, София, който е познато име 
и 3-и номер в турнира! Той действително 
стартира с 4 поредни победи, но не успя да 
се справи с представителите на плевенска-
та школа и поизостана. След 6-ия кръг вода-
чеството пое Димитър Христов от „Ца-
ревец” - Велико Търново. Той можеше да си 
осигури титлата още преди последния кръг, 
когато надигра Виктор Найденов, но липса-
та на време изискваше да форсира или рек-
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ламира реми. Митко не го направи, увлечен в 
стремежа да победи и... загуби по цайтнот. 
Така кръг преди края класирането оглави Де-
лян Дочев от ЦСКА. Той беше победил пре-
ди това един от основните си конкуренти 
- Явор Тодоров, и определено заслужаваше 
да е в призовата тройка. Делян загуби в 9-ия 
кръг и за него остана сребърният медал. Зла-
тото и купата „останаха” във Велико Тър-
ново, притежание на Димитър Христов. С 
6,5 точки той е 10-и в генералното класи-
ране, на крачка от паричните премии. Явор 
Тодоров спечели бронзовия медал, но това 
едва ли много го радва, след като миналата 
година вдигна купата до 10 години. На по-
четното 4-о място е друг търновец – Емил 
Стефанов, който бележи видим прогрес 
последната година.

За 8-годишните момчета турнирът 
бе по-скоро тото 2, отколкото реално пре-
мерване на силите. Какво имам предвид? На 
всички е ясно, че когато малките играят с 
по-големи и опитни състезатели, възмож-
ностите на батковците са по-добри по прин-
цип. Затова шансът, наречен жребий, е важен 
фактор. Както се казва, някой минава „меж-
ду капките”, а друг се „натриса на големите 
риби”. Да, така е и в това няма нищо лошо. В 
крайна сметка в шаха няма възраст, има само 
можещи и неможещи толкова добре да игра-
ят, професионалисти и любители. Хвърляйки 

се в морето, децата най-добре се научават да 
плуват и рано разбират, че животът е борба 
и да си по-малък не е привилегия.

Но нека се върнем на турнира. Традиция-
та показва, че при 8-годишните момчета са 
нужни около 5 точки за медал. Досега само 
Николай Христов е правил повече на тази 
възраст. Тази година 3 момчета финишира-
ха с по 5 точки и си разпределиха медалите. 
Но определено заслужаващите медал бяха 
много повече. Това е така, защото поне 7-8 
деца на тази възраст са с изравнени сили. 
Много показателна е слабата игра например 
на държавния шампион Петър-Делян Шен-
тов от ЦСКА. Той загуби от двама негови 
връстници, при това „убедително”.

Но нека да отдадем заслуженото на ме-
далистите, те са се борили за успеха. Шам-
пион е друг „цесекар”- Иван Николов, а не-
гови подгласници са от „новата генерация” 
плевенски „пирани”, както се изказваше пре-
ди време колегата Живко Жеков. Втори е 
очарователният Ангел Андрейчев, а трети 
Румен Кънчев, и двамата от “Плевен 21”. 
Само на 0,5 т. след тях е Матей Петков 
от ЦСКА, който обаче остава и догодина в 
тази възрастова група.

Ако можехме, бихме дали на всичките 20 
деца до 8 години медали, защото те го ис-
кат повече от всеки друг, но все пак тряб-
ва да има победители и победени. Някои ще 
се поддадат на песимистични емоции след 
поредния неуспех на малчугана и ще се от-
кажат преждевременно от най-красивата 
игра - шахмата. Други ще продължат по-
степенно да се изкачват по стълбичката на 
шахматното майсторство и може да дос-
тигнат и до върха.

Крайно класиране:

Име (клуб) Ело Т.

1. Анатоли Атанасов (“Плевен 21”) 2016 8
2. Ивайло Стоянов (“ИВИС”) 2061 7,5
3. Веселин Методиев (“Виктори”) 1816 7,5
4. Михаил Николов (“Плевен 21”) 1827 7
5. Иван Гарнизов (Плевен 21) 1906 7
6. Желязко Савов (Чирпан) 0 6,5
7. Теодор Зашев (“Г. Даскалов”) 1776 6,5
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8. Кристиян Янков (“Плевен 21”) 1816 6,5
9. Кристиян Йорданов (“Царевец”) 1847 6,5
10. Димитър Христов (“Царевец”) 1748 6,5
11. Виктор Найденов (“Спартак Плевен 21”) 1709 6,5
12. Дарио Дерешки (“Плевен 21”) 1827 6
13. Делян Дочев (ЦСКА) 0 6
14. Радостин Рафаилов (“Шумен 2005”) 1753 6
15. Георги Пеев (“Каиса”) 0 6
16. Кирил Герджиков (“Г. Даскалов”) 0 6
17. Радостин Димитров (“Казанлък”) 0 6
18 Георги Бърдаров (“Локомотив”, София) 1788 6
19 Димитър Мирчев (“Шумен 2005”) 1724 6
Общо 101 участници

Преди да продължим с резултатите на 
девойките, нека ви разкажа за съпътства-
щите прояви. Стана вече традиция да ка-
ним някой известен сеансьор на турнира. 
Първоначално идеята беше това да е бивш 
победител на „Търновската царица”. Тъй 
като те почти се изчерпаха, тази година 
поканихме гм Петър Великов, старши тре-
ньор на мъжете и детско-юношеския от-
бор. Той бе любезен да приеме и се изправи 
срещу 32 млади надежди на България. Въпре-
ки сериозните опити, след 4 часа игра никой 
не можа да победи гросмайстора, но все пак 
четирима записаха ремита: Теодор Зашев, 
Драгомир Дичев, Димитър Христов и Явор 
Тодоров. Великов похвали играта на Георги 
Бърдаров и 6-годишната Нюргюл Салимова 
от с. Крепча.

Тъй като “Търновската царица” съвпад-
на с Великден, на хълма Царевец гостите на 
града можеха да се насладят на ефектното 
представление „Звук и светлина”.

След краткото отклонение ще ви за-
позная с турнира на нежния пол. Сигурно 
горите от нетърпение да разберете коя 
е новата „Търновска царица”? Е, всич-
ко по реда си. Най-напред нека кажем, че 
участничките бяха едва 31. Процентът 
на момичетата, трениращи шах, винаги е 
бил значително по-малък от този на мом-
четата. Този факт няма как да не ни тре-
вожи, тъй като, както знаем, конкурен-
цията ражда качеството. Все пак трябва 
да се отбележи, че нараства броят на 

момичетата до 8 и 10 години и тази тен-
денция, да се надяваме, ще се запази през 
следващите години.

Основната претендентка за златото 
в Търново бе Цвета Галунова. Търновката, 
състезаваща се за “Виктори”, Благоевград, 
вече 2 пъти е печелила купата и имаше ам-
бицията да подобри рекорда си. Това изгле-
ждаше напълно постижимо предвид факта, 
че поради заболяване отсъстваха две ней-
ни основни конкурентки - Полина Венкова 
и Александра Иванова от “Плевен 21”. Тук 
обаче бяха шампионките до 8, 10 и 12 го-
дини, както и повечето медалистки от 
държавните първенства. Всичко предвеща-
ваше интересна борба и неочаквани обра-
ти. Цвета Галунова и Деница Драгиева от 
ЦСКА оглавиха класирането след 4-ия кръг. 
Сблъсъкът между тях завърши с хубава по-
беда на Деница. Тя обаче не можа да съхрани 
лидерството и след загуба от Симонета 
Иванова бе застигната от група състе-
зателки. Цвета, Ива, Симонета и Деница 
имаха по 5 точки след 6-ия кръг. Разбира се, 
оставаха цели 3 кръга и интригата продъл-
жи. Цвета не допусна изненади и с 8 
от 9 финишира еднолично първа. Нека 
й е честита третата купа „Търнов-
ската царица”! Този рекорд едва ли скоро 
ще бъде подобрен и определено ще остане 
в историята.

Сребърния медал спечели Деница Драгие-
ва с 7 точки и отлична игра. Определено тя 
ще е една от най-сериозните кандидатки за 

Îткрити турнири

Симонета Иванова -  Деница Драгиева 
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купата догодина. Бронзовият медал до 14 
г. взе Вероника Василева (“Марица Изток”, 
Раднево) с 5,5 т., а 4-ото място е за Ване-
лина Тенева от „Г. Даскалов”.

При 12-годишните шампионка за 
втора поредна година е търновката Ива 
Пенчева от „Георги Даскалов” - Варна. Тя 
надигра в 3-ия кръг с черните основната си 
конкурентка Симонета Иванова („Михаил 
Тал”- Ч. бряг), загуби само от първите 2 в 
генералното класиране и след 7 победи ста-
на трета в турнира. Симонета финишира 
със същия брой точки, но по-лоши допъл-
нителни показатели и остана втора до 12 
г. Двукратната шампионка на България в 
тази възрастова група едва ли е доволна от 
класирането, но догодина и тя може да се 
реваншира. Трета напълно заслужено стана 
Джулияна Колева от “Шумен 2005” със 6 т., 
а четвърта е Теодора Кътова от „Георги 
Даскалов” – Варна, с 5,5 т., която също бе-
лежи ръст в развитието си.

10-годишните момичета бяха най-
многобройната група. Тук първите две от 
държавното първенство дублираха меда-
лите си – Николета Господинова с 5,5 и 
Ана Вълева с 5 т., и двете от ШК ”Геор-
ги Даскалов” - Варна. Николета заслужа-
ва особени похвали за отличната си игра 
срещу по-големите от нея състезателки. 
С по 5 точки завършиха и Нона Мирчева 
от “Шумен 2005”, Габриела Илиева и Гер-
гана Димитрова, и двете от “Плевен 21”. 
Бронзовият медал отиде отново в Шу-
мен, спечелен от Мирчева.

Най-малките момичета бяха 6. Те играха 
съвсем достойно и не се даваха лесно на „ка-
ките”. Три 8-годишни куклички завършиха с 
по 4,5 точки. Най-добри показатели от тях 
и златен медал за Нюргюл Салимова, състе-
зателка на Бургас. Интересното е, че тя бе 
и най-малката, родена е през 2003 г. и е внуч-
ка на известния кореспондентен шахматист 
Салим Салимов! Малката Нюргюл направи 
силно впечетление с играта и концентраци-
ята, нехарактерни за възрастта й. Може би 
се е родила бъдещата световна шампионка? 

Разбира се, рано е да се каже. Дълъг път тряб-
ва да извървят и нейните подгласнички - сре-
бърната медалистка Виктория Хицовска от 
“Плевен 21” и третата до 8 г. Ивелина Сашо-
ва от “М. Тал” - Червен бряг.

Крайно класиране:

Име Ело Т.

1. Цвета Галунова (“Виктори”) 1885 8
2. Деница Драгиева (ЦСКА) 1752 7
3. Ива Пенчева (ВТШК “Г. Даскалов”) 1662 7
4. Симонета Иванова (“М. Тал”) 1718 7
5. Джулияна Колева (“Шумен 2005”) 1677 6
6. Вероника Василева (“Марица Изток”) 1584 5,5
7. Николета Господинова (ВТШК “Г. Даскалов”) 0 5,5
8. Теодора Кътова (ВТШК “Г. Даскалов”) 0 5,5
9. Венелина Тенева (ВТШК “Г. Даскалов”) 0 5
10. Ана Вълева (ВТШК “Г. Даскалов”) 0 5
11. Нона Мирчева (Шумен 2005) 0 5
12. Габриела Илиева (“Плевен 21”) 0 5
13. Гергана Димитрова (“Плевен 21”) 0 5
14. Теодора Филипова (“Трансмариска”) 0 5
Общо 31 участнички

Всички шампиони в отделните групи по-
лучиха купи, първите трима - медали, а до 
6-о място имаше и дипломи. В генералното 
класиране бяха раздадени 9 парични премии 
при момчетата и 6 при момичетата на обща 
стойност 1300 лева. Носителите на купите 
до 14 г. получиха и красиви сувенири. Главен 
съдия на турнирите бе мм Коста Ангелов.

Цвета Галунова и Ива Пенчева
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Oткрити турнири
Пети „М-Тел Мастърс джуниър” в София

мс Димитър Илиев
Снимки за “М-Тел Мастърс” Иван А. Григоров

Съгласно спортния календар на БФШ на 
16 май в София се проведе петият турнир 
от веригата „М-Тел Мастърс джуниър” за 
деца, ненавършили 14 години. Интригата сега 
бе двойно по-голяма – борбата се водеше за 
две квоти, гарантиращи участие на кръго-
вия финален турнир, докато на предходните 
четири се играеше само за по едно място, 
осигуряващо финал. Това обясни големият 
интерес и присъствието на рекорден  брой 
участниците - 132-ма от 18 клуба. Най-мно-
гобройни бяха децата от Столичен център 
по шахмат, ЦСКА, “Рицар”, “Локомотив”, 
София, “Плевен 21”. Осем от участниците 
бяха от SOS детско селище в с. Дрен. За пръв 
път имаше и международно участие: три 
французойчета почерпиха опит от българ-
ските си връстници. 

Нямаше представители от морските ни 
центрове, но явно дългият преход бе сери-
озно препятствие за тях. За още по-големия 
брой участници попречи и съвпадането на 
финалите на ученическите игри, които се 
проведоха по същото време в Ястребино. 

Организацията бе на познатото отлично 
ниво. Този път НСА  „Васил Левски” госто-
приемно разтвори врати за пристигналите 
от цяла България деца и техните придружи-
тели. Огромният, модерен, на европейско 
равнище комплекс на НСА бе най-подходя-
щото място заради голямото простран-
ство, алеи, зеленина, липса на автомобилно 

движение, нормални цени за нощувка, добри 
възможности за храна и възстановяване меж-
ду партиите. Заслуга за това имаше завеж-
дащият специалност „Шахмат” в катедра 
„Технически спортове” - гл. ас. мс Радислав 
Атанасов. Настроение имаше, като време-
то навън и вътре в залата за игра – слънчево 
и ведро. Многобройни бяха подаръците за де-
цата - лаптоп и купа за победителя, електро-
нен часовник “DGT XL”, шахове „Стаунтон”, 
удостоверения за участие, шапки, най-нови-
те шахматни печатни издания и, разбира се, 
току-що излязъл от печатницата 2-ри брой 
на списание „Шах в училище”.

Срещите започваха навреме, а между 
кръговете и по време на обедната почивка, 
зелените площи на НСА се превърнаха в аре-
на на многобройни футболни срещи, игри и 
много детски смях.

Регламентът на всички турнири от ве-
ригата е приет още миналата година от УС 
на БФШ – 7 кръга швейцарска система в рам-
ките на един ден, 20 минути на състезател 
за завършване на партията, начало 10 часът. 
При над 130 участници седемте кръга из-
глеждаха малко, въпреки че в крайна сметка 
определиха едно реално класиране.

Според очакванията борбата щеше да се 
води между Ело лидерите. 

Първото място в София, купата и 
голямата награда (лаптоп) спечели по-
ставеният под номер 1 в стартовия 
лист фиде майстор Киприан Берба-
тов от ШК ”Локомотив”, София, с 6,5 
т.  от 7 партии. Това е втората победа на 
Киприан в турнир от веригата след ноември 
миналата година в родния Благоевград. Един-
ственото реми срещу него успя да постигне 
класиралият се на 3-о място и добил право 
да играе във финала, съотборникът му Алек-
сандър Монев в позиция, на която на Кипи му 
оставаха 3 секунди и се наложи съдийска на-
меса за присъждане на реми в позиция 2 топа 
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срещу топ, кон и 2 пешки на Бербатов. 
Втори стана победителят от 

турнирите в Ямбол и Ловеч – Анатоли 
Атанасов, от ШК „Плевен 21”, който 
също завърши с 6,5 т. от 7 партии. Малкото 
на брой кръгове не позволиха двамата да се 
срещнат в директен двубой. Може би в след-
ващите турнири в регламента е добре да за-
легне изиграването на тай брек при дележ на 
първото място или за още по-обективното 
класиране - при такава радваща масовост е 
хубаво турнирите от веригата да се про-
веждат в 9 кръга, за да може и тези, които 
започнат по-неуверено, да наваксат.

Трето - четвърто място с по 6 
точки и заветните последни квоти за 
финала само след ден завоюваха Алек-
сандър Монев и Дарио Дерешки. 

Деница Драгиева и Вероника Василева 
също набраха впечатляващите 6 точки 
и единствено турнирните показатели ги 
оставиха без квоти за финала. 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:

Име Ело Клуб Т.

1. Киприан Бербатов 2278
“Локомотив”, 
София

6.5

2. Анатоли Атанасов 2017 “Плевен 21” 6.5

3. Александър Монев 2087
“Локомотив”, 
София

6.0

4. Дарио Дерешки 1938 “Плевен 21” 6.0 
5. Деница Драгиева 1895 ЦСКА 6.0 

6. Вероника Василева 1753
“Марица 
Изток”

6.0 

7. Николай Христов 1994 ЦСКА 5.5 
8. Кристиан Янков 1816 “Плевен 21” 5.5

9. Виктор Найденов 1574
“Спартак 
Плевен 21”

5.5

10. Владимир Петров 1814 СЦШ 5.0

11. Цвета Галунова 1974
“Виктори”, 
Благоевград

5.0 

12. Емил Георгиев 1832 “Бадев”, София 5.0 
13. Румен Николов 1963 ЦСКА 5.0

14. Цветелин Пантев 1772
“Локомотив 
2000”, Пловдив

5.0 

15. Иван Зашев 1728 0
“Виктори”, 
Благоевград

5.0 

16. Веселин Методиев 1816
“Виктори”, 
Благоевград

5.0 

17. Иво Димитров 1725
“Локомотив”, 
София

5.0 

18. Явор Тодоров 1915
“Локомотив”, 
София

5.0

19. Мартин Петров 0 СЦШ 5.0 
20. Димитър Даскалов 1931 ЦСКА, София

21. Мартин Шурлиев 1705
“Локомотив”, 
София

5.0 

22. Ради Данов 0
“Ю. Бендерев”, 
Перник

5.0 

23. Христина Шахънска 0
“Рокада”, 
Пловдив

5.0 

24.
Петър-Делян 
Шентов

0 ЦСКА, София 5.0 

25. Марио Горин 0 “Рицар”, София 5.0 
26. Николай Бошнаков 0 ЦСКА ,София 5.0 
Общо 132 участници

По време на турнира имаше радост, съл-
зи и много положителен тласък в бъдещото 
развитие на малките поклонници на Каиса. 

Пълни торби с подаръци и сертифика-
ти за участие, както винаги досега, полу-
чиха всичките до едно състезавали се деца. 
За повечето малчугани това бяха първите 
шахматни награди в живота им и те с до-
волни физиономии и светнали очи нетър-
пеливо разглеждаха шахматните книги, 
списания, тениски и др. Разбира се, за побе-
дителите в отделните възрасти и за по- 
предните места торбите с подаръци бяха 
по-тежки. По традиция най-добре пред-
ставилата се девойка получи електронен 
шахматен часовник DGT XL, a най-добри-
те дo 8, 10, 12 и 14 г. - шахматни компле-
кти „Стаунтон”.
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Финален турнир „М-Тел Мастърс джуниър
фм Николай Велчев

Снимки за “М-Тел Мастърс” Иван А. Григоров

На 17 май, Деня на българския спорт, 
в София се проведе финалният – за-
ключителен, турнир „М-тел Мастърс 
джуниър”. Той бе кръгов с 6-има състе-
затели, завоювали в честна борба това 
право. Партиите се играха в центъра 
на София, пред Народния театър „Иван 
Вазов” в стъкления павилион, на същи-
те маси, на които играеха и супер грос-
майсторите в 5-ото издание на турни-
ра „М-Тел Мастърс 2009”. Правото да 
оспорват титлата „Абсолютен 
шампион на веригата” заслужиха 
Киприан Бербатов, Анатоли Ата-
насов, Иван Гарнизов, Цвета Галу-
нова, Александър Монев и Дарио 
Дерешки. Един наистина превъзходен 
състав, с възможно най-добрите и за-
служили тази чест състезатели.

На финала организацията достиг-
на световно равнище! Партиите се 
предаваха в реално време на живо по 
интернет, на страницата на супер-
турнира. Освен това се излъчваше 
видеокартина направо от игралната 
зала. Не бяха малко и зрителите, въ-
преки ранните неделни часове. Дет-
ският финал започна рано и трябваше 
да завърши навреме, преди да започ-

нат партиите от петия кръг на супер 
гросмайсторите. 

След напрегната борба побе-
дител със стопроцентов актив 
стана главният фаворит Кипри-
ан Бербатов, най-титулованият 
ни млад шахматист. Европейски-
ят шампион за 2008 г. и междуна-
роден майстор Киприан заслужи 
купата и златния медал на шам-
пион на цялата верига! Втори с 4 
т. от 5 партии и сребърен медал за-
върши Анатоли Атанасов, а трети 
с 3 т. - Александър Монев, завоюва 
бронза. Останалите трима състеза-
тели също имаха своите шансове, но 
те завършиха с по 1 т. и дележ на 4 
– 6 място. Сигурно най-много съжа-
лява Иван Гарнизов, който изпусна да 
победи Бербатов. Много достойно 
представи българските девойки един-
ственото достигнало финал момиче 
Цвета Галунова. Бореше се и най-мал-

Oткрити турнири
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кият участник - Дарио Дерешки. Поз-
дравления за треньорката Христинка 
Илиева, класирала трима свои състе-
затели на финала!

Крайно класиране

Място Име Ело Т.

1. Киприан Бербатов 2393 5

2. Анатоли Атанасов 2016 4

3. Александър Монев 2091 3

4. Дарио Дерешки 1827 1

5. Цвета Галунова 1885 1

6. Иван Гарнизов 1906 1
 

Всички млади състезатели, дости-
гнали до финалния турнир, игран в не-
вероятна обстановка, придобиха мно-
го самочувствие и опит.

На тържественото закриване, пре-
давано директно по интернет, учас-
тниците бяха поздравени от пред-
седателя на БФ Шахмат д-р Стефан 
Сергиев и от Силвио Данаилов, зам.-
председател на федерацията и упра-
вител на „Каиса чес мениджмънт”. 

На финалистите бе поднесена прият-
ната изненада от д-р Сергиев, че на 
всеки от тях ще бъде обезпечен по 
един турнир на разноски на шахмат-
ната федерация. Мениджърът на Ве-
селин Топалов и инициатор на верига-
та „М-Тел Мастърс джуниър” Силвио 
Данаилов обеща да следи и подпомага 
шахматната кариера на младите та-
ланти. 

Веригата детски турнири „М-Тел 
Мастърс джуниър 2008-2009” завърши.

След огромния успех през изминала-
та година, през която играха над 450 
деца, чакаме с нетърпение следващата 
още тази есен. На 15 септември БФ 
Шахмат ще определи домакините ор-
ганизатори.
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Îт живота на клубовете

Международна приятелска среща 
 ШК ЦСКА - Солун

кмс Васил Илиев

От 21 до 25 април в хотел “Горна баня” 
за втора поредна година се проведе междуна-
родната шахматна среща между отборите 
на ШК “ЦСКА) и сборен отбор от Солун, Гър-
ция. Двубоят бе на 10 дъски, като за ЦСКА 
участваха Николай Христов, Горан Кръстев, 
Цветослав Стоев, Асения Димитрова, Дени-
ца Драгиева, Румен Николов, Марсел Коловски, 
Доника Шивачева, Ивайло Стоянов и Делян 
Дочев. Срещата важеше за международно 
Ело, а контролата за игра бе 1 час и 30 мин + 
30 секунди на ход за всеки състезател. Играха 
се седем кръга по швейцарска система, като 
по регламент не можеха да се срещат българи 
с българи и гърци с гърци. Последната среща 
между двата отбора през есента в Солун 
завърши убедително в полза на българите – 
40:20! Подобен бе резултатът и преди година 
на срещата в Дупница. От страна на ЦСКА 
бяха подготвени редица изненади, като всеки 
състезател получи специална награда. Беше 
организирана и културна програма за гостите 
от Солун. 

Тъй като предишните две срещи завърши-
ха убедително в наша полза и сега се очакваше 
да се случи същото. В първия кръг отборът на 
ШК “ЦСКА” постигна добра победа с 6,5-3,5 
т. Това обаче като че ли притъпи вниманието 
на нашите състезатели, те си "повярваха", че 
ще победят без особени проблеми и резулта-

тите от това тяхно отношение не закъсня-
ха. Загубихме във втори кръг, като това бе и 
първи загубен мач за ЦСКА от двете срещи. 
За съжаление загубихме и следващите някол-
ко кръга, за да се достигне до резултат 29.5 
- 20.5 в полза на гостите от Солун два кръга 
преди края. Шансовете за успех в мача изглеж-
даха малки, но разгромната победа с 8.5-1.5 
в предпоследния кръг запазиха шансовете за 
обрат. Така преди последния кръг резултатът 
бе 31-29 за сборния отбор от Солун. 

На отбора на ШК “ЦСКА” беше нужна 
убедителна победа в последния кръг, за да 
спечелят мача. Уви, това не се получи. Ус-
пяхме да спечелим с 5,5-4,5 и това се оказа 
достатъчно единствено за почетна загуба 
35,5 – 34,5 в полза на гостите. Мачът обаче 
се разви изключително интересно, започна 
зле за нас, като гърците поведоха с 3-1. Из-
глеждаше, че всичко е загубено, но с няколко 
бързи победи поведохме убедително. В кул-
минация на двубоя се превърна партията на 
първа маса между Андреас-Христос Томпрос 
и Цветослав Стоев. Това беше и последната 
останала да се играе партия. И за да е дра-
мата пълна, резултатът в този момент бе 
34,5-34,5! С други думи, на езика на тениса, 
това бе “мач поинт”. При навлизането в енд-
шпила Цветослав беше с две пешки в повече 
в конски ендшпил. След това последователно 
загуби три! пешки подред, за да се стигне до 
позиция кон и две пешки срещу кон и пешка на 
един фланг. Ремито означаваше и равен мач, 
но Цецо за съжаление не успя да го направи и 
така се стигна до загуба на мача. 

Краен резултат ШК “ЦСКА” - Сборен от-
бор Солун - 34,5-35,5 точки.

Всеки от участниците в събитието по-
лучи купа и медал. Ръководителите на двата 
отбора получиха почетни плакети за състе-
занието. Бяха отличени и победителите при 
момчетата и момичетата от двата отбора. 
При юношите купите за най-добър индиви-
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дуален резултат спечелиха Горан Кръстев и 
Андреас-Христос Томпрос, а при девойките 
- Деница Драгиева и Димитра Амириду.

Срещата премина при отлични условия за 
игра в една от залите на хотел "Горна баня". 
Повечето състезатели от двата отбора 
вече отлично се познават, което допринесе 
за добрия дух, при който премина събитието. 
Състезателите от ШК “ЦСКА” също бяха 
изненадани от гостите си, като получиха 
флагчета на техните клубове. За нас остава 
единствено да си вземем необходимите поу-
ки и да покажем истинските си възможности 
на следващата среща в Солун през октомври 
2009 г. 

Drakaki, Anna-Maria (1601) - Dragieva, 
Denitza (1752) [B32]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4 £b6 5.¤c6 
bc6 6.¤c3 d6 7.¥e2 ¤f6 8.0–0 e6 9.¦e1 ¥e7 
10.e5 de5 11.¥f3 ¤d5 12.¤d5 cd5 13.¥d5 ¦b8 
14.¥b3 ¥f6 15.¥a4 ¢f8 16.¥e3 £c7 17.£d3 
¥b7 18.¦ad1 h5 19.£e2 £a5 20.b3 h4 21.¦d7 
h3 22.¥d2 £b6 23.a3 a5 24.¥e3 £a6 25.¥c5 
¢g8 26.£a6 ¥a6 27.¦a7 ¥b7 28.¦a5 ¥g2 
29.¥d6 ¦d8 30.¥e5 ¥h4 31.¦c5 ¦d2 32.¥g3 
¥g3 33.fg3 ¥f3 34.¦c3 ¦g2 35.¢f1 ¥d5 36.¦e2 
¦h5 37.¦ce3 ¦f5 38.¢e1 ¥f3 39.¦d2 ¦g1 
40.¢f2 ¥g2 41.¢e2 ¥f1 42.¢d1 ¥d3 43.¦e1 
¦e1 44.¢e1 0–1

 Tompros,  Andreas (1794) - Krastev, Goran 
(2053) [B19]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 de4 4.¤e4 ¥f5 5.¤g3 
¥g6 6.h4 h6 7.¤f3 ¤d7 8.h5 ¥h7 9.¥d3 ¥d3 
10.£d3 e6 11.¥d2 ¤gf6 12.0–0–0 £c7 13.¤e4 
¤e4 14.£e4 ¤f6 15.£e2 0–0–0 16.g3 ¥d6 
17.¤e5 c5 18.¤c4 cd4 19.¤d6 £d6 20.¥f4 

£d5 21.£e5 ¤e8 22.£b8 ¢d7 23.£a7 ¢e7 
24.£a3 ¤d6 25.¦he1 f6 26.£b3 £b3 27.ab3 
¤b5 28.¥d2 e5 29.f4 ¦a8 30.¥b4 ¢e6 31.fe5 
fe5 32.c3 ¦a1 33.¢c2 ¦d1 34.¢d1 ¦d8 35.¢c2 
¦d7 36.¥c5 ¢f5 37.g4 ¢f4 38.c4 d3 39.¢d2 
¤d4 40.¥d4 ¦d4 41.¦f1 ¢g4 42.¦g1 ¢f3 
43.¦g7 e4 44.¦e7 ¦d8 45.¦f7 ¢g4 46.¦b7 ¢f3 
47.¦f7 ¢g2 48.¦e7 ¢f3 49.b4 ¦d4 50.b3 ¦d8 
51.b5 ¦b8 52.¦e6 ¦a8 53.¦f6 ¢g4 54.b6 ¦a2 
55.¢c3 ¦c2 56.¢b4 d2 57.¦d6 e3 58.b7 e2 
59.¦d4 ¢h5 60.b8£ e1£ 61.£b5 ¢g6 62.¦d6 
¢f7 63.£f5 ¢e8 64.¦e6 £e6 65.£e6 ¢d8 1–0

Kolovski, Marsel - Amiridou, Dimitra (1539) 
[B72]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 
g6 6.¥e3 ¥g7 7.¥c4 0–0 8.0–0 ¤c6 9.£d2 ¤g4 
10.¤c6 bc6 11.¥g5 ¤e5 12.¥b3 ¥a6 13.¦fd1 
¥c4 14.¥h6 ¥b5 15.¥g7 ¢g7 16.¤b5 cb5 
17.£d4 ¢g8 18.f4 ¤c6 19.£d3 £b6 20.¢h1 
¦ac8 21.£g3 ¤d4 22.c3 ¤b3 23.ab3 a5 24.f5 
a4 25.f6 ef6 26.¦d6 £b7 27.¦f6 £e4 28.¦e1 
£c2 29.b4 £b2 30.£f3 a3 31.£f2 £c3 0–1

 Dochev, Delyan - Sahinidis, Vagelis (1708) 
[D15]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 c6 4.¤c3 dc4 5.e4 b5 
6.e5 ¤d5 7.a4 b4 8.¤e4 c3 9.bc3 bc3 10.£c2 
£a5 11.¥c4 e6 12.0–0 ¥a6 13.¥a6 ¤a6 14.¥a3 
¥a3 15.¦a3 ¤db4 16.¤d6 ¢d7 17.£c1 f6 
18.¤b7 £b6 19.¤c5 ¢e7 20.a5 £b5 21.ef6 
gf6 22.£h6 ¦hf8 23.¤g5 ¢e8 24.£g7 ¦d8 
25.¤ge6 ¦f7 26.£g8 1–0

Kolovski, Marsel - Tsolaki, Eleni (1632) [B86]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 d6 
6.¥c4 a6 7.0–0 b5 8.¥b3 b4 9.¥a4 ¥d7 10.¥d7 
£d7 11.¤b1 ¤e4 12.£f3 d5 13.c4 bc3 14.¤c3 
¤c3 15.bc3 ¤c6 16.¥e3 ¤e5 17.£g3 ¤g6 18.f4 
¥d6 19.£f3 ¤e7 20.c4 0–0 21.¦ac1 ¦ac8 22.cd5 
¦c1 23.¦c1 ¤d5 24.¥d2 £a4 25.¤b3 ¤f4 26.¥f4 
£f4 27.£f4 ¥f4 28.¦c6 ¦a8 29.g3 ¥e3 30.¢f1 
¢f8 31.¢e2 ¥g1 32.h4 a5 33.¢f1 ¥e3 34.¢e2 
¥h6 35.g4 ¥f4 36.¢f3 ¥h2 37.¢g2 ¥b8 38.¦c8 
¢e7 39.¦h8 h6 40.¦g8 e5 41.¦g7 ¥d6 42.¦h7 
a4 43.¤d2 ¦c8 44.¤e4 ¦c2 45.¢f3 ¦a2 46.¤d6 
¢d6 47.¦h6 ¢d5 48.¦a6 a3 49.h5 ¦a1 50.h6 a2 
51.¢g2 ¦b1 52.¦a2 ¦b6 53.g5 ¦g6 54.h7 ¦g5 
55.¢h1 ¦h5 56.¦h2 ¦h7 57.¦h7 f5 58.¢g2 e4 
59.¦h5 ¢e5 60.¢g3 ¢d4 61.¦f5 1–0 
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Îт живота на клубовете

Приятелска среща между малчуганите 
 от Шабла и Шумен 

Деян Димитров

Пиша тези редове с голямо удо-
волствие и все още леко развълнуван. 
След доста усилия и сериозен труд 
СКШ „Хармония”, Шабла, възстанови 
своето съществуване и в момента 
уверено крачи към възраждането на 
традициите и детско-юношеската 
си школа. От няколко месеца в за-
лата на шабленския шахматен клуб, 
там, където и аз се влюбих за първи 
път в древната игра, отново има се-
риозен наплив на малчугани.

Вече няколко години работя като 
треньор в Шумен, но въпреки това с 
огромно желание се ангажирах да по-
магам на родния си отбор, дори само 
заради сантиментите, които ме връ-
щат към корените ми.

Вероятно много от читателите 
на „Шах в училище” не знаят, че в най-
североизточния български град няко-
га е имало шах. Кратката разходка из 
историята показва следните скром-
ни за някого, но не и за Шабла, успехи. 
Юношеският ни отбор в средата на 
90-те години завърши на 5-о място в 
България, а по-късно тимът на СОУ 
„Асен Златаров” участва на Европей-

ско училищно първенство в Украйна. 
Аз като рожба на шабленската школа 
имам втори места на „Морско конче” 
и „Надеждите на света”.

В Шабла обаче не искаме да лежим 
на стари лаври и само няколко месеца, 
след като започнахме активна рабо-
та в школата ни, решихме да поста-
вим пред децата първото сериозно 
изпитание. 

Организирахме приятелска среща 
между начинаещите шахматисти от 
школите на „Шумен 2005” и „Хармо-
ния”. Турнирът се проведе на 10 май 
в залата на шуменския клуб и предиз-
вика много хубави емоции. Почти 
всички деца от двата отбора за пръв 
път играеха срещу съперници от друг 
град. Всеки, който е минал по този 
път, знае с какви очаквания, притес-
нение и надежди малките състезате-
ли подхождат към подобен род пре-
дизвикателства.

В слънчевия неделен ден зад шах-
матната дъска застанаха по 13 малчу-
гани от Шумен и Шабла. Регламентът 
предвиждаше турнир по швейцарска 
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система в 5 кръга, като условието 
беше да не се срещат състезатели 
от един клуб. Сборът от индивиду-
алните резултати на шахматистите 
образува крайното отборно класира-
не в мач турнира. 

След интересна борба, много смях 
и емоции, очаквано победител в със-
тезанието стана Нона Мирчева от 
Шумен с 5 точки от 5 възможни. Тя 
вече има сериозен опит от няколко-
то си изпитания извън школата на 
клуба, а тази година спечели и брон-
зов медал от „Търновска царица”. 
Втори със същия брой точки, но по-
лош показател се класира малкият 
дребосък Георги Ганчев, който е един 
от новите таланти на шуменския 
шах. Гого с неудържим апетит лако-
мо си хапваше всяка изоставена от 
противниците му фигура и заслужено 
стана подгластник на победителка-
та. На трето място с 4 от 5 се кла-
сира Ивелин Веселинов от Шабла. Той 
се очертава като новата надежда на 
шаха в северния морски град.

Отборната среща завърши с оч-
аквана победа на шуменските деца с 
41.5:23.5. Резултатът обаче е доста 
престижен за шабленци, а на мен като 
съдия на турнира пък ми бе трудно, 
тъй като непрестанно от публиката 

чувах реплики от рода на „ти сега за 
кого ще свириш и за кого ще стискаш 
палци?” 

Турнирът завърши със снимки за 
спомен и обещание срещата между 
Шабла и Шумен да стане традицион-
на.

В заключение бих искал да кажа, че 
ръководителите на СКШ „Хармония”, 
в това число и аз, имаме амбицията 
да възстановим активното си учас-
тие в шахматния живот на България. 
Ремонтът на новото ни помещение 
вече е почти завършен и шабленци 
съвсем скоро отново ще имат един 
от най-хубавите клубове в страна-
та.

Решения на комбинациите от стр. 26
(1) Sturua - Kozlov,V.N. Russia, 1975 
1.¦g8!  ¢g8 [1...¦g8 2.£c1+-] 2.£g3  ¢f8 
3.£g7  ¢e8 4.£g8# 1–0
(2) Katalymov – Ilivitzki Russia, 1959 
1. ¥f7!  ¢f7 [1... ¢f8 2. ¥g6+-] 2.e6+- 1–0
(3) Csanady – Pogats Maguarorszag, 1963 
1...£h2! 2.£h2  ¥h2 3. ¢h2 ¦d1–+ 0–1
(4) Norberg – Averbah Sweden - Russia, 1954 
1...¦c1!! 2.£c1 ¤e2! 3.¦e2 £c1 4. ¢f2  ¥a6 0–1
(5) Fisher – Reshevsky USA, 1958 

1. ¥f7!  ¢f7 [1...¦f7 2.¤e6+-] 2.¤e6! de6 
[2... ¢e6 3.£d5  ¢f5 4.g4  ¢g4 5.¦g1  ¢h4 
6.£e4+-] 3.£d8+- 1–0
(6) Marovic – Tsagan Krakow, 1964 
1.£g6! hg6 2. ¥f7! ¦f7 3.¦h8!  ¢h8 4.¤f7  
¢h7 5.¤d6 1–0
(7) Glotov – Osipov Russia, 1978 
1.¤d6! ¦d6 2.¤c4+- 1–0
(8) Kaunas – Rozentalis Russia, 1981 
1...¦d2! 2.¦d2  ¥e3! 3. ¢h1  ¥d2 4.£d2 e3! 0–1
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Втори турнир от веригата за купа
  “Евроинс” в Плевен

мс Христинка Илиева

Îт живота на клубовете

Състезателят с най-голям коефи-
циент – 2080, който стана годишен 
победител на веригата турнири “Мла-
ди надежди – шахмат за цял живот” за 
2008 г. - Цако Иванов, спечели  второ-
то издание за 2009 г. на шах надпрева-
рата, организирана от СКШ “Плевен 
ХХI”. Тази година веригата носи името 
“Евроинс”. Състезанието се проведе 
в града под Панорамата на 9 и 10 май, 
като събра 43-участници от Плевен, 
Русе, Ловеч, Червен бряг и Велико Тър-
ново. 

В група “А”, където се състезават 
напреднали шахматисти, се включиха 
30 състезатели, които се бореха за 
първата награда в общото класиране и 
за наградите по възрастови групи – 10, 
12, 14 години, и за ветерани. Сред тях 
беше и победителят от първия тур-
нир, проведен през март – Иван Гарни-
зов, който не скриваше амбициите си 

да повтори успеха си. За него обаче с 
пълна сила важи правилото “преди да 
скочиш, трябва първо да клекнеш”.

По регламент първенецът трябваше 
да се излъчи след изиграването на 6 кръ-
га по швейцарска система при контро-
ла 60 минути на състезател. Турнирът 
започна в обявения час, като на една от 
дъските повече от 55 минути липсваше 
играещият с белите състезател. По-
ради факта, че в първия кръг жребият 
противопоставя по-опитни с по-нео-
питни състезатели, повечето партии 
бяха приключили. Закъснелият състеза-
тел Анатоли Атанасов, който трябва-
ше да положи изпит по български език 
същата сутрин, се появи в залата, кога-
то на часовника му оставаха минута и 
30 секунди. Всички го бяха отписали, но 
все пак заради шоуто се скупчиха около 
неговата дъска, а Толи със светкавична 
бързина успяваше да изиграва ход след 
ход, като за това отрицателно време 
реализира минималното преимущество, 
което му даваше откритата линия “е” 
в четиритоповен ендшпил! Разбира се, 
помогна му и неговият противник Ва-
сил Лазаров, който вместо да използва 
големия си аванс от време и да намира 
по-силни ходове в позицията, се увлече 
абсолютно по детски по темпото на 
Анатоли и така партия, която тряб-
ваше да се играе 2 часа, приключи общо 
за 5-6 минути. След тази атрактивна 
победа 14-годишният състезател на 
“Плевен ХХI” взе страха на всичките 
си конкуренти, но това не му беше 
достатъчно да спечели турнира. С ак-
тив от 5 точки от 6 възможни оста-
на втори по допълнителни показатели, 
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отстъпвайки на опитния Цако Иванов. 
За Толи остана наградата до 14 години. 
При 12-годишните силно представяне 
направи Михаил Николов, който събра 
4,5 точки, печелейки единствен срещу 
победителя в турнира. Най-щастлив 
от ветераните си тръгна Иван Васи-
лев, който спечели наградата за вете-
рани с актив от 4,5 точки. Призовата 
петица със същия актив оформи 13-
годишният Кристиян Янков. Малката 
Никол Илиева пък грабна наградата до 
10 години с 2,5 точки.

В група “Б” за наградата енциклопе-
дия се бориха 13 малчугани. Без да даде 
никакви шансове на противниците си, 
първи с 6,5 точки от 7 възможни стана 
8-годишният Давид Цветанов, ученик 
в ОУ “Йордан Йовков”. Втори и тре-
ти с по 5 точки останаха 9-годишната 
Габриела Илиева от същото училище и 

8-годишният Божидар Иванов от НУ 
“Отец Паисий”. Специална грамота 
получи най-малкият участник в турни-
ра – 7-годишният Радостин Нейков от 
Русе, който записа 3 победи. 

Шахматно оживление във Велико Търново
мм Светла Йорданова

На 23 май младежката органи-
зация към “Ротари клуб” (“Рота-
ракт клуб”) официално постави 
3 мраморни шахматни масички в 
парк "Марно поле" в центъра на 
града. Членовете на клуба са дали около 
2500 лв. лични средства, за да направят 
този прекрасен подарък за любителите 
на шахмата. На откриването в 18 часа 
на 23 май децата от ШК "Царевец" се 
включиха с демонстративни блиц пар-
тии с всички желаещи. Организаторите 
бяха подготвили шахматна викторина 
и най-добре отговорилите получиха на-
гради.

Същия ден в Университета във 
Велико Търново се проведе тур-
нир по ускорен шах за купата на 
ректора. Участваха 29 състезатели с 

българско Ело до 2100 от града и окол-
ностите. Играха се 7 кръга по 20 ми-
нути, главен съдия бе Тончо Демирев. 
Приятна изненада бе победата на 
14-годишния Кристиян Йорданов 
от ШК "Царевец", които с 6 от 7 
т. еднолично стана първи. Втори с 
5,5 т. е Тодор Стоянов от Самоводене, 
а 3-и - Кръстю Кръстев, също от ШК 
"Царевец". Христина Христова завърши 
с 5 точки и е 5-а. Най-добре представи-
ло се дете до 12 години стана Ива Пен-
чева. Тя поднесе изненада още в 1-вия 
кръг, като победи номер 1 в турнира 
- Борис Аврамов. Отлично се предста-
виха също Виктор Атанасов, Ян Ямели-
ев - с по 3,5 точки, Димитър Христов, 
Стефан Донев и Мария Кълбанова - с по 
3 точки.
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Îт живота на клубовете

Детски шахматен празник по случай 
 Националния ден на спорта

гм Маргарита Войска

На 15 май 2009 година в сградата на 
народно читалище “Средец” в София 
се проведе превърналият се вече в 
традиция Детски шахматен празник. 
И тази година той беше посветен на 
Националния ден на спорта - 17 май. 
Организатори на събитието бяха шах 
клуб “Шах XXI“ с президент д-р Миха-
ил Илиев, народно читалище “Средец” 
с главен секретар Иван Панайотов и 
гросмайсторската шахматна школа 
на гм Войска и гм Великов. Проявата 
бе реализирана по проекта на ДАМС 
“Спорт за децата в свободното 
време” от ШК “Шах - XXI”, София. 
Участваха деца от детските градини 
и ученици от училищата в столични-
те райони “Красно село” и “Витоша”. 
Специални гости бяха и децата от 
специализираното училище за деца с 
увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев” 
с ръководител Бойка Алексова и 114-а 
целодневна детска градина. Сеанс на 
едновременна игра на 35 дъски изнесо-
ха  гросмайсторите Маргарита Вой-

ска и Петър Великов. Както в пове-
чето сеанси, децата вложиха всички 
сили в борбата (включително и вза-
имни консултации) и огромно желание 
за победа. Гросмайсторите не само че 
не се разсърдиха, а даже дадоха право 
на реванш на най-амбициозните. Един-
ствена успя да устои на гросмайстор-
ския натиск петокласничката Петра 
Димитрова от 73-о СОУ. За реми-
то си тя получи награда шахматен 
комплект. На всички участници бяха 
раздадени подаръци - шахове, книги и 
любимото списание ”Шах в училище”. 
Градусът на доброто настроение се 
покачи и благодарение на обилната 
почерпка с шоколадови лакомства 
и безалкохолни напитки, осигурени 
за всички от организаторите. Още 
веднъж се видя, че децата участват 
с удоволствие в такива празници на 
шахмата. Това бе атрактивен спо-
соб за привличане на учениците към 
красивата древна игра. 
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Øахматна лекция

Стратегически важни пунктове
мс Христинка Илиева

Във всяка позиция има полета, които са 
особено ценни. На тях трябва да се отдели 
особено внимание в нашите стратегически 
планове. Към тези полета на първо място 
се отнасят централните, слабите, блокад-
ните и други или всички, на които фигурите 
развиват повишена активност. Опитните 
шахматисти добре разбират значението 
на стратегически важните пунктове. От-
стъпвайки ги, може да се загуби партията, 
без да се правят други забележими грешки. 
Да се уверим в това!

 
Инкьов – Лукин,  
Пловдив, 1984 г.

XIIIIIIIIY
9r+l+kvl-tr0
9+-wqn+p+-0
9p+-zpp+p+0
9+p+-+PzP-0
9-+-sNP+-+0
9+PsN-vL-+-0
9P+PwQ-+-+0
9+-mKR+-tR-0
xiiiiiiiiy

На дъската е типична за сицилианска 
защита позиция с взаимни шансове. За чер-
ните се набива на очи важността на пунк-
та „е6”, а в лагера на белите най-малко ук-
репен е пунктът е4. Успеят ли белите да 
изиграят безпрепятствено хода ¤c3–d5, 
напълно ще господстват в центъра. Завла-
деят ли пък черните полето е4, безусловно 
ще променят оценката на дъската в своя 
полза. Изводът: Силният ход на черните е 
18…¤с5!, вземайки под контрол двата най-
важни пункта в позицията. Черните не се 
ориентирали правилно, поставили красиво, 
но безполезно коня си на е5 и бързо загуби-
ли.
18...¤e5? 19.¦h1 ¦h1 20.¦h1 ¥d7 21.fe6 
fe6 22.¦h7 £a5 23.¢b1 0-0-0? 24.¤e6!! 

¥e6 25.¤d5 b4 На  25...£d2 следва мат в 
3 хода. 26.¥b6 £b5 27.¦c7 ¢b8  28.¥a7 
¢a8 29.¤b6  1 : 0  

Капабланка – Алехин,  
Буенос – Айрес, 1927 г.

XIIIIIIIIY
9-mKR+QtR-+0
9zPPzPL+-+-0
9-+-zP-sN-zP0
9vL-+-sN-zP-0
9-+-+-snp+0
9zp-snp+-+p0
9-zppvl-+l+0
9+ktr-wqr+-0
xiiiiiiiiy

   
Стратегически важните полета в 

тази позиция са съсредоточени в квадра-
та c4, c5, d4, d5 15...¤c5–d7! Правилно 
решение. Маневрата ¤d7–b6, откъдето 
конят ще контролира два важни пункта, 
е по-силното продължение от набиващо-
то се 15…¤се4 
16.¥g3 ¤b6 17.£b3 ¤fd5 18.¥f3 ¦c4! 

Много силен ход, позволяващ да се ак-
тивизират и другите тежки фигури. В 
случай на 19.¥e2 ¦c3 20.¦c3 ¤c3 21.£c3 
£a8! и черният топ заема линия “с” 
19.¤e4 £c8 20.¦c4? Белите добровол-
но дават пункта с4. Правилно е 20.£b1! с 
идея ¤d2 20...¤c4 21.¦c1 £a8! 

Завладяването на белите полета става 
като по ноти. Заплашва 21…¤е3!, в боя 
влиза и другият топ. 22.¤c3 ¦c8  23.¤d5 
¥d5 24.¥d5 £d5 25.a4 ¥f6 26.¤f3 

Сега всички стратегически важни пун-
ктове се намират под контрола на черни-
те фигури. Изходът на срещата е ясен. 
26...¥b2! 27.¦e1 ¦d8 28.ab5 ab5 29.h3 
e5 30.¦b1 e4 31.¤d4 ¥d4 32.¦d1 
¤e3! 

Белите се предават, губейки фигура.
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Шахматна композиция
мс Диян Костадинов

Тази втора статия от рубриката 
“Шахматна композиция” е посвете-
на на триходовите задачи. Обикно-
вено те се означават със знак #3 под 
диаграмата на съответната задача 
и при тях условието е да се даде 
мат на черния цар в 3 хода. Игра-
та винаги започват белите фигури, 
като първият ход от решението се 
нарича ключ, с който обикновено се 
поставя заплаха, от която черните 
се стремят да се защитят, и така 
се образуват отделните варианти 
на задачата. 

Нека разгледаме следните задачи:

1) Диян Костадинов
“Шахматна мисъл”, 2000
2-ра награда

1) Ключът е 1.£d6! със заплаха 

2.£f4+ ¦:f4 3.¤h6#, 2...¥:f4 3.¤:d4#, а 
вариантите са следните: 

1...¦he4 2.£e5+ A ¦:e5 3.¤:d4# B, 
1...¦ee4 2.¤:d4+ B ¦:d4 3.£e5# A, 
  1...¥g5 2.¤:h4+ C ¥:h4 3.¤h6# D, 
1...£g5 2.¤h6+ D £:h6 3.¤:h4# C

Задачата съдържа богат темати-
чен комплекс, в който са включени 
темите “Новотни” (пресичане на 
топ и офицер от един и същи цвят, 
по линията им на движение, които 
се прикриват, и това се използва от 
противниковата страна – в случая 
това е пресичането на черните топ 
и офицер на полето f4), двукратно 
“Вюрцбург-Плахута” (подобно на 
тема Новотни, но тук се прикри-
ват фигури, които се движат ед-
нотипно – например два топа или 
пресичане на диагоналите на дама и 
офицер – в задачата това е изразено 
двукратно - на полето g5 и е4), ан-
тикритични ходове (това са хо-
дове, които дадена фигура извърш-
ва, за да премине определено поле, 
за да избегне да бъде прикрита след 
това) и редуване на ходове (това 
са ходове, които в отделните вари-
анти се сменят като последовател-
ност. За улеснение те се означават 
с букви – например А, B, C, D и т. 
н., като по този начин е по-лесно 
визуално да се проследи и покаже 
редуването им при изписване на ре-
шението). В някои от следващите 
статии ще разясним подробно раз-
личните теми, които се използват 
в шахматните задачи.

#3 (9+13)
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2) Диян Костадинов
Проблеемблад (Холандия), 2002
3-а награда

2) 1.£e8? с идея 2.£h8+ ¤f6 3.£:f6#, 
2.¥c3+, 1... ¦:c4 a 2.¤:c7+ ¢d4 3.¦f4# A,
1...¤:c4 b 2.¦:f5+ ¢:f5 3.¤g7# B,   
1...¥:c4 c 2.¥c3+ ¢:d5! 3.£d7# C,
(1... ¦a8 2.¥c3+ £(¦)d4 3.¤d8#) , но 
опровергава 1...¤f6!

Решава 1.£d8! със заплаха 2.£h8+ 
¤f6 3.£:f6# и варианти: 
1... ¦:c4 a 2.¦:f5+! (¤f3+?) ¤:f5 3.¤f3# D, 
1...¤:c4 b 2.¤f3+! (¥f4+?) ¥:f3 3. ¥f4# E,
1...¥:c4 c 2.¥c3+! (¦:f5+?) ¦d4 3.¦:f5# F,  
2...£d4 3.¤f3#

В задачата са осъществени проме-
ни на матовете в опита и решение-
то, което означава, че на едни и същи 
защити в тематичния опит и реше-
нието следват различни матове. За 
улеснение тези ходове се означават 
с букви – черните защитни ходове с 
малки букви a, b, c..., а матуващите 
ходове от страна на белите с глав-
ни букви A, B, C и т. н.). Тези проме-
ни на матовете са осъществени на 
фона на черна третична свръзка, 

при която всяка една от трите фи-
гури офицер, кон и топ по вертикала 
“е” бива свързана на матуващия ход в 
отделните варианти.

В следващия брой от рубриката 
ще продължим със задачи от раздел 
“многоходовки”. А сега приключваме 
с една триходовка за самостоятел-
но решаване, като задачата има и 3 
тематични опита, а решението ще 
представим в следващия брой на спи-
санието.

Диян Костадинов
“Шахматна мисъл”, 2004

#3  v (13+12)

#3  vvv (6+10)

Решение на задачата 
от миналия брой:

1.£a4? (2. ¦c1# A) 1...¥e3(b2) 
2.¤b2# B, 1...£c3 2.¥e2# C, 1...£d2 
2.¦c:d2#, 1...£e3!
1.£d5? (2.¤b2# B) 1...£:a5 (b4,c3) 
2.¥e2# C, 1...¤d2 2.¦c1# A,  
1...£d2!  
1.£h1! (2.¥e2# C)  1...¤c1 2.¦:c1# A, 
1...¥g1 2.¤b2# B, 1...£:f1 2.£:f1#
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Ðешете комбинациите
(1) Sturua - Kozlov, 1975
XIIIIIIIIY
9-+r+-+-mk0
9+-+r+p+p0
9-zp-+pzP-+0
9zp-+pzPp+P0
9P+-zP-wQ-+0
9+-+-+-tR-0
9-+-+L+PmK0
9+-wq-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят 

(2) Katalymov – Ilivitzki, 1959 
XIIIIIIIIY
9rsnl+k+-tr0
9zpp+-vl-zpp0
9-+p+-zpn+0
9wq-+-zP-+Q0
9-+-+-zp-+0
9zPL+-+-+-0
9-vLPzP-+PzP0
9tRN+-mK-sNR0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(3) Csanady – Pogats, 1963 
XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9zp-+-+pzpp0
9-zp-vl-+-+0
9+-+-wQ-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-zPP+q0
9PzP-+-zP-zP0
9+-+RvL-mK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(4) Norberg – Averbah, 1954
XIIIIIIIIY
9-+r+-trk+0
9zpl+-+-zpp0
9-zp-+p+-+0
9+-+-sNpwq-0
9-+-zP-sn-+0
9+-+-+P+-0
9PzP-tR-+PzP0
9tRL+-wQ-mK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят 

(5) Fisher – Reshevsky, 1958 
XIIIIIIIIY
9r+lwqntrk+0
9zpp+pzppvlp0
9-+-+-+p+0
9sn-+-zP-+-0
9-+-sN-+-+0
9+LsN-vL-+-0
9PzPP+-zPPzP0
9tR-+QmK-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Marovic – Tsagan, 1964 
XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zpp+-+pzpp0
9-+pwq-snl+0
9+-+-+-sN-0
9-+LzP-+-+0
9+-+-+-+R0
9PzPQ+-zPPzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(7) Glotov – Osipov, 1978 
XIIIIIIIIY
9-+-+k+-+0
9zpp+ntr-zp-0
9-+p+rzp-+0
9+-+n+-zp-0
9-+-zPN+-+0
9zP-+-+-+P0
9-zP-sNRzPP+0
9+-+-tRK+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(8) Kaunas – Rozentalis, 1981 
XIIIIIIIIY
9-+-tr-trk+0
9zpl+-+pzpp0
9-zpq+-+-+0
9+-zp-zPPvl-0
9-+-+p+-+0
9+-+-+-zP-0
9PzPQvLP+LzP0
9+-+R+RmK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят
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