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Îткрити турнири

Тринадесетата „Търновска царица” 
 събра 153 участници

мм Светла Йорданова

Явор Тодоров и Симонета Иванова - носители на купите

В края на април по традиция Велико Тър-
ново бе домакин на най-масовия детски 
турнир по ускорен шах „Търновска царица”. 
Той се проведе от 23 до 25 април 2010 г. 
в „Интерхотел”, Велико Търново. Тринаде-
сетото издание събра рекорден брой учас-
тници за последните години – 153 от над 30 
клуба! Проведоха се два турнира – за мом-
чета и момичета до 14 години, с отделни 
класирания по възрастови групи до 8, 10, 12 
и 14 години. Обичайно момчетата бяха по-
вече - 109, а момичетата – 44. Присъстваха 
почти всички лидери в своите групи и бор-
бата обещаваше да бъде интригуваща. По 
традиция купите и медалите бяха осигуре-
ни от община Велико Търново.

При момчетата 15 състезатели бяха 
с международно Ело, а общо 34 - с българ-
ско. Интересно е, че стартовият списък 
бе оглавен от състезатели на 11-годишна 
възраст. Поставеният под №1 Явор 
Тодоров (Локомотив, София) игра 
стабилно и не даде никакъв шанс на съ-
перниците си за първото място. Той 
ги надиграваше с подчертана лекота, 

проявяваше хладнокръвие и здрави 
нерви в цайтнота. Направи 8 точки и 
спечели купата в генералното класи-
ране. В средата на турнира Явор се справи 
последователно с Румен Николов (ЦСКА), 
Михаил Николов („Плевен 21”) и Кристиян 
Янков („Плевен 21”). По петите го преслед-
ваше единствено Дарио Дерешки, с когото 
завършиха борбено реми в 7-ия кръг. Явор 
ремизира и в последния кръг с Георги Пеев 
и си осигури освен купата и премия от 300 
лв. По регламент всеки се класира в предва-
рително записаната възрастова група. Така 
златният медал до 14 години отиде при Ру-
мен Николов, който също отбелязва възход 
в развитието си през последната година. 
Със същия брой точки - 7,5, но с по-лоши 
допълнителни показатели завърши и Дарио 
Дерешки. Четирима състезатели финиши-
раха с по 7 точки. Бронзовият медал при 
14-годишните отиде отново в Плевен при 
Кристиян Янков. Лично аз очаквах да видя 
сред първите Цветелин Пантев, който из-
расна много в шахматно отношение за по-
следните две години. Наистина малко не му 
достигна.

Втори до 12 години със 7 точки стана 
Владимир Петров от Столичен център по 
шахмат. Тази година той не бе сред меда-
листите на държавното първенство, но в 
Търново отново напомни, че е сред най-до-
брите в своята възраст. Трети с половин 
точка по-малко се класира Николай Христов 
от „Асеновец 2006”. Той едва ли е особено 
доволен, след като е бил шампион в минали 
издания. Този път обаче играта не му върве-
ше. Лошо впечетление ми направи фактът, 
че не остана за награждаването. Може да е 
случайно съвпадение, но на държавните пър-
венства също не го видях да си получи лично 

Румен Николов срещу Явор Тодоров
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медалите. Не може винаги да си първи, още 
повече в такава оспорвана възрастова група 
като тази до 12 години. 

Класиране до 14 г.:
1. Румен Николов (ЦСКА) – 7,5 т.
2. Дарио Дерешки („Плевен 21”) - 7,5 т.
3. Кристиян Янков („Плевен 21”)-7т. 
4. Георги Пеев („Каиса”, Варна) – 7 т.
5. Цветелин Пантев („Виктори”, Благоев-
град) - 7 т.
6. Виктор Атанасов („Царевец”, В.Търново) 
- 6,5 т.

Класиране до 12 .г.:
1. Явор Тодоров („Локомотив”, София)
 – 8 т. 
2. Владимир Петров (СЦШ) – 7 т.
3. Николай Христов („Асеновец 2006”) 
- 6,5 т.
4. Веселин Методиев („Виктори”, Благоев-
град) - 6,5 т.
5. Костадин Вачев („М. Тал”,Ч. бряг) – 6 т.
6. Валери Стоянов („М. Тал”, Ч. бряг) – 6 т.

Борбата за медалите сред 10-го-
дишните беше невероятно оспорвана. 
Безспорно там се заформя силно поколение. 
Самият факт, че на държавните първенства 
участваха 60 деца в тази група, е показате-
лен. Три момчета финишираха с равен 
брой точки - 6,5. Купата отиде при 
държавния шампион Мартин Петров 
от Столичен център. Негови подглас-
ници станаха съотборниците от ЦСКА 
Иван Николов и Стефан Райков. Това са 

все познати имена, които напълно заслуже-
но се наредиха сред медалистите. Но също 
така отлична игра показаха Петър-Делян 
Шентов (ЦСКА), Давид Цветанов („Плевен 
21”), Калоян Дичев („Каиса”), Тамер Исмаил 
(„Свиленград 2004”) и Дамян Калбанов („Ца-
ревец”). Всички те играха много успешно с 
по-големи от тях съперници, което според 
мен е един от основните показатели за та-
лант. Давид Цветанов например игра дълго 
време по първите маси и само липсата на 
концентрация на моменти помогна на по-
именитите му съперници да се измъкнат от 
тежки позиции. Мисля, че тук е моментът 
за малко лирично отклонение. Дълги години 
слушам мнения на най-различни родители на 
малки деца, а понякога те са споделяни и от 
треньори. Много от тях са притеснени, че 
децата им трябва да играят с по-големи и 
опитни състезатели и това щяло да им се 
отрази зле на психиката. Да не говорим, че 
изопачават класирането, тоест могат да 
останат извън медалите, които иначе биха 
взели. Аз съм на мнение, че, напротив - това 
укрепва психиката на най-малките. Турнири 
като „Търновска царица” дават възможност 
да премерят сили шампиони от различни 
възрасти. И много често резултатът е в 
полза на по-малките. Колкото до крайното 
класиране - най-добрите печелят. Изненади 
винаги има, но те са малки.

Но да се върнем на турнира. При 8-го-
дишните трикратният държавен 
шампион за 2010 г. Матей Петков от 
ЦСКА не остави съмнение в превъз-
ходството си и се откъсна на цяла 
точка от следващите го. С 5,5 точки 
той попълни колекцията си от купи за 
тази година. Със сребърен медал се оки-
чи Никола Ненков от „Плевен 21” с 4,5 т. 
Трети е Мартин Василев от ЦСКА, също с 
4,5 т. Извън медалите остана най-малкият 
брат от шахматното семейство Петро-
ви - Антон, заради по-лоши допълнителни 
показатели. Отлично впечатление остави 
най-малкият състезател на турнира, 6-го-
дишният Цветан Стоянов от Казанлък. В 
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десетката сред 8-годишните се наредиха 
още няколко състезатели на плевенската 
школа от ШК „Плевен 21”. Явно там има и 
масовост, и качество.

Класиране до 10 г.:
1. Мартин Петров (СЦШ) – 6,5 т. 
2. Иван Николов (ЦСКА) – 6,5 т.
3. Стефан Райков (ЦСКА) – 6,5 т.
4. Петър-Делян Шентов (ЦСКА) – 6 т.
5. Тамер Исмаил („Свиленград 2004”)-5,5 т. 
6. Давид Цветанов („Плевен 21”)-5,5 т.

Класиране до 8 г.:
1. Матей Петков (ЦСКА) – 5,5 т.
2. Никола Ненков („Плевен 21”) – 4,5 т.
3. Мартин Василев (ЦСКА) - 4,5 т.
4. Антон Петров (СЦШ) – 4,5 т.
5. Цветан Стоянов („Казанлък 21”) – 4 т.
6. Денис Хюсниев („Орловец”, Габрово) – 4 т.

Момичетата играха в прекрасната 
зала „Мадара” на Интерхотела. Радващо 
е, че тази година броят на участнич-
ките нарасна до 44, защото като цяло 
практикуващите този спорт сред неж-
ния пол в страната са малко. А когато 
конкуренцията е по-слаба, по-ниско е 
и нивото. Това не може да се каже за 
турнира в Търново. С изключение на дър-
жавната шампионка до 12 години Мария 
Васова, участие взеха всички най-силни 
в момента девойки до 14 години. След 
5-ия кръг еднолично поведе Ива Пенчева 
от ШК „Георги Даскалов”, Варна. Тя по-
беди в личната среща Деница Драгиева 
(„Локомотив”, Сф) и Джулиана Колева 
(„Шумен 2005”) и се откъсна на точка 
от следващите. Срещу Джулиана имаше 
голяма доза късмет и спечели по време. 
”Съдбата” обаче веднага се намеси и в 
следващия кръг Ива загуби спечелена по-
зиция срещу Боряна Петрова от Шумен. 
Така турнирът започна отново. Между-
временно Симонета Иванова („Миха-
ил Тал”, Червен бряг) настигна вре-
менните лидерки и след силен финал 

финишира заедно с Деница Драгие-
ва със 7,5 т. Допълнителните по-
казатели определиха за шампионка 
Симонета Иванова. Двукратната 
носителка на купата Ива Пенчева 
този път трябваше да се задоволи 
с бронзовия медал. 

Симонета безспорно е най-опитна 
от всички, през тази година се класира 
и на финала при жените. До спечелване-
то на купата „Търновска царица” стигна 
трудно и малко неочаквано предвид тур-
нирното положение, в което се намира-
ше. Но фактът, че го направи, е доста 
показателен. Деница също може да съ-
жалява за пропуснатия шанс, защото за 
нея това бе последно участие. До голяма 
степен класирането при 14-годишните 
момичета се повлия значително от шу-
менското „дуо”. Напълно заслужено 
шампионка при 12-годишните ста-
на Джулиана Колева със 7 точки. 
Тя се бори на равни начала с „каките”. 
Със своите подгласнички не успя да се 
срещне, но пък ремизира със Симонета 
и Деница. Сребърен медал завоюва ней-
ната съотборничка Боряна Петрова със 
6 т. Също толкова, но по-лоши показа-
тели, имат Николета Господинова от 
„Г. Даскалов”, Варна, Никол Илиева от 

Îткрити турнири
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Плевен и още една шуменка - Арзу Илия-
зова. Челната 6-ца допълни завърналата 
се след известно прекъсване Дона-Мария 
Иванова от Русе.

Класиране до 14 г.: 
1. Симонета Иванова („М. Тал”, Ч. бряг) - 7,5 т. 
2. Деница Драгиева („Локомотив”, София) - 7,5 
т. 
3. Ива Пенчева („Г. Даскалов”, Варна) – 7 т.
4. Елайза Христова („Орловец 97”, Габрово) – 6 
т. 
5. Людмила Костова („Орловец 97”, Габрово) - 
3,5 т.
6. Франческа Цветанова („Пристис”, Русе) – 3 
т.

Класиране до 12 г.:
1. Джулиана Колева („Шумен 2005”) - 7 т.
2. Боряна Петрова („Шумен 2005”) – 6 т.
3. Николета Господинова („Г. Даскалов”) 
– 6 т.
4. Никол Илиева („Плевен 21”) – 6 т.
5. Арзу Илиязова („Шумен 2005”) – 6 т.
6. Дона-Мария Иванова („Пристис”, Русе) - 
5,5 т.

При 10-годишните момичета 
борбата за купата се водеше ос-
новно между Виктория Радева и 
Ана Вълева. Те финишираха с по 6 
точки и по допълнителен показа-
тел Виктория стана първа. Това е 
пореден успех за нея след държавната 
титла. Тя победи в личната среща Ана. 
3 - 4–о място с по 5 точки си поделиха 
съотборничките Виктория Хицовска и 
Габриела Илиева от „Плевен 21”, но ме-
далът отиде при Виктория.

При най-малките отсъстваше безспор-
ната лидерка Нургюл Салимова. Това даде 
шанс на всички момиченца да опитат сили-
те си да се преборят за така мечтаните 
медали. Най-добре се справиха със задача-
та Цветелина Некова („Плевен 21”), Вик-
тория Петрова („Г. Даскалов”) и Наталия 
Грабчева (ЦСКА), които завършиха с по 5 

точки. Не мога да коментирам играта им, 
защото не ги познавам, но резултатът им 
е висок за годините. Аз запомних едно ча-
ровно момиченце - Габриела Великова от 
Силистра, което освен че отлично си па-
зеше фигурите и виждаше заплахи в 2-3 
хода, играеше с невероятна страст. Може 
би не е случайно - треньор й е Горан Го-
ранов, човекът, открил и запалил за шаха 
Александър Монев.

Класиране до 10 г.: 
1. Виктория Радева (Пловдив) – 6 т.                    
2. Ана Вълева (Г.Даскалов) – 6 т.                         
3. Виктория Хицовска (Плевен 21) -5 т.                
4. Габриела Илиева (Плевен 21) - 5 т.                   
5. Никол Младенова (Варна) -4 т.                           
6. Магдалена Тодорова (Бургас 64) - 4 т.              

Класиране до 8 г.:
1. Цветелина Некова („Плевен 21”) – 5 т.
2. Виктория Петрова („Г. Даскалов”) – 5 т.
3. Наталия Грабчева (ЦСКА) - 5т.
4. Габриела Великова (Силистра) – 4 т.
5. Гергана Пейчева (СЦШ) – 4 т.
6. Йоана Милева („М. Тал”, Ч. бряг) – 4 т.

Завърши 13-ото поредно издание на тур-
нира „Търновска царица”. Тук първи стъпки са 
направили много шахматисти, след тях ид-
ват нови силни поколения. Едни си тръгват 
щастливи от успеха, а други - в очакване да 
се реваншират следващия път. Надявам се с 
общи усилия да успеем да съхраним и подобря-
ваме турнира с всяка изминала година.

Освен купите и медалите във всяка въз-
раст, бяха раздадени парични премии в размер 
на 1400 лева, предметни награди и дипломи. 
Бяха отличени най-малките Цветан Стоянов 
от Казанлък и Денис Колева от Стара Загора. 
По случай 13-ата годишнина на турнира шах-
матна литература получиха класиралите се на 
13-о място в генералното класиране: Стефан 
Райков от София и Цвета Добрева от Казан-
лък. Търновската „царица” за 2010 г. Симоне-
та Иванова получи традиционната корона, а 
победителят при момчетата - сувенир.
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На 8 май в разкошен съботен ден се про-
веде последният турнир от веригата “Ка-
иса Чес-джуниър” за сезон 2009-2010 г. След 
турнирите в Несебър, Пловдив, Белоградчик 
и Варна, столицата бе домакин на последния 
най-посетен турнир. 86 участници, от кои-
то 31 имаха национално ело, сред тях има-
ше и 15 с международно ело. Имаше гости 
от Париж и Будапеща. Домакин на събити-
ето бе Военният клуб, където се играеха и 
партиите от мача за световна титла меж-
ду Топалов и Ананд. Много от участниците 
току-що се бяха върнали от Балканиадата 
за деца в Калиманещи (Румъния) и изгаряха 
от желание за изява. Както и досега, при 
провелите се турнири – регламентът бе 
швейцарска система в 7 кръга, с контрола 
за игра 20 минути на състезател. По време 
на целия турнир присъстващи в залата за 
игра бяха шампионите на България за мъже 
и жени от тази година - гросмайсторите 
Борис Чаталбашев и Маргарита Войска. 

Благодарение на големия ентусиазъм и 
усилия на Българската федерация по шах-
мат и домакините от Централния Военен 
клуб, турнирът бе проведен в отлична об-
становка, с добра организация и се превърна 
в удоволствие както за участниците, така 
и за техните родители и треньори. Награ-
дата бе известна – лаптоп за победителя и 

електронен часовник за най-добре предста-
вилото се момиче. Шахматни комплекти 
щяха да получат шампионите във възрас-
товите групи до 8, 10, 12 и 14 г. за момчета 
и момичета. На следващия ден щеше да се 
проведе и финалният турнир на веригата, в 
който право за игра вече бяха получили: Ру-
мен Николов, Георги Цеков, Димитър Даска-
лов и Дарио Дерешки.

Радващ е фактът, че след края на тур-
нира имахме нов шампион – Валентин Въ-
лев от ШК “Бургас 64”, който последните 
2 години все ставаше 3-и на големи турни-
ри, но този път бе безупречен. Децата не 
създадоха никакви проблеми и дадоха мак-
симума от себе си, за да зарадват свoите 
родители и треньори. Вальо Вълев и Ники 
Христов, завършили с по 6,5 точки, като 
след 5-ия кръг и двамата бяха с по 5 от 5 
точки. В партията помежду им от 6 кръг 
направиха реми, като играха до оставане 
на 2 голи царя. И двамата спечелиха по-
следните си партии и с равен брой точки, 
допълнителните показатели бяха в полза 
на Вълев.

Трети с 6 точки е победителят в два 
от предишните турнири Румен Николов. 
Първа при момичетата е Симонета Ивано-
ва с 5,5 точки.

Пети турнир „Каиса Чес-джуниър”
мс Димитър Илиев

Îткрити турнири

Симонета Иванова - Роберт Сисоев
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Крайното класиране

1. Валентин Вълев ("Бургас 64") 2033 6.5

2. Николай Христов (Асеновец 2006) 2032 6.5

3.. Румен Николов (ЦСКА) 1915 6

4. Димитър Даскалов (ЦСКА) 2063 5.5

5. Симонета Иванова (М. Тал, Ч. 
бряг)

1991 5.5

6. Георги Бърдаров (Локомотив, Со-
фия)

1784 5.5

7. Деница Драгиева (Локомотив, Со-
фия)

1952 5

8. Дарио Дерешки (Плевен 21) 2047 5

9. Явор Тодоров (Локомотив, София) 2037 5

10. Владимир Петров (СЦШ) 1910 5

11. Емил Георгиев (Бадев, София) 1852 5

12. Веселин Методиев (Виктори, Бла-
гоевград)

1806 5

13. Цветелина Спасова (Ивис +, Со-
фия)

1752 5

14. Стефан Райков (ЦСКА) 1656 5

15. Радослав Петковски (Енергия 21, 
Добрич)

1465 5

16. Давид Цветанов (Плевен 21) 1716 5

17. Мартин Петров (СЦШ) 1760 4.5

18. Роберт Сисоев (Рицар, София) 1764 4.5

19. Волен Дюлгеров (Дряново) 4.5

20. Никол Илиева (Плевен 21) 1735 4.5

21. Димитър Дръндаров (Пловдив) 1790 4.5

22. Виктория Хицовска (Плевен 21) 4.5

 Общо 86 участници

В класирането по възрастови групи по-
бедители са:

Момчета до 8 г. - Матей Петков
Момичета до 8 г. - Гергана Пейчева 
Момчета до 10 г. - Стефан Райков 
Момичета до 10 г. - Виктория Хицовска
Момчета до 12 г. - Валентин Вълев
Момичета до 12 г. - Никол Илиева
Момчета до 14 г. - Румен Николов
Момичета до 14 г. - Симонета Иванова

Традиционно както и в предишните 
турнири от веригата, всички участници 
получиха награди - книги и списания “Шах в 
училище”.

Изпълнителният директор на БФШ 
Николай Велчев връчва лаптопа на 

шампиона

Николай Христов

Ело Т.
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След страхотния успех на веригата 
„М-Тел Мастърс-джуниър” през сезон 
2008-2009 година, завършила триумфал-
но с вълнуващ кръгов турнир на 6-имата 
финалисти в стъкления павилион пред 
Народния театър „Иван Вазов”, арена 
на супер гросмайсторските битки, дой-
де ред и на финала през 2010-а - вече с 
името „Каиса Чес-джуниър”. За втора 
поредна година срещите за деца до 14 
години се провеждат благодарение на 
Българската федерация по шахмат и 
„Каиса Чес-Мениджмънт”, мениджърска-
та фирма на създателя на веригата Сил-
вио Данаилов. 

На 9 май в столицата, в Централния 
военен клуб, шестимата финалисти от 
турнирите на веригата през 2009-2010 
година - Румен Николов (победител 
в Несебър на 30.10.2009 г.), Димитър 
Даскалов (вицешампион в Пловдив на 
19.12.2009 г.), Георги Цеков (първенец в 
Белоградчик на 27.02.2010 г.), Дарио Де-
решки (бронзов медалист от Варна на 
10.04.2010 г., класирал се поради отказ-
ване на Александър Монев) и Валентин 
Вълев и Николай Христов (финалисти 
от София на 08.05.2010 г.) изиграха по 
5 срещи помежду си по кръгова система 
при времева контрола от по 20 минути 
на състезател за цялата партия съглас-

но регламента на веригата за излъчване 
на победител.

Шахматният месец май събра по 
време финала на „Каиса Чес – джуниър” 
с 11-ия кръг на финала на Световното 
индивидуално първенство за мъже меж-
ду Веселин Топалов и световния шам-
пион Вишванатан Ананд. Точно в 10 ч. в 
Централния военен клуб, в „покоите” на 
екипа на Вишванатан Ананд – специално 
оборудваната „VIP” зала за делегацията 
на индийския гросмайстор, финалният 
турнир бе открит от президента на 
Българската федерация по шахмат - д-р 
Стефан Сергиев, изпълнителния дирек-
тор на федерацията и главен съдия на 
срещите на децата - Николай Велчев, 
и големия шахматен организатор от 
Сърбия и Черна гора – Драган Котев-
ски, член на борда на ЕШС. Както обик-
новено се случва на финалите, всички 
състезатели демонстрираха сърцата 
игра, изпълнена с много непредсказу-
еми ходове и силен спортменски дух. 
Много интересни бяха всички партии 
между младите шахматисти, особено 
впечатление от които направиха дву-
боите между Румен Николов с Дарио 
Дерешки и Валентин Вълев с Димитър 

“Световен” финал на втората верига 
 „Каиса Чес-джуниър”

Кристиан Ласкаров, заместник-главен съдия

Îткрити турнири

Борбено реми в последния кръг между 
Вальо и Георги реши първото място
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Даскалов, завършили с трудни победи 
на Дарио и Вальо. Така след оспорвана 
борба на всички фронтове, с 3,5 точ-
ки от 5 възможни, победител стана 
състезателят на ШК „Бургас 64” - Ва-
лентин Вълев с треньор Живко Жеков. 
Той получи шампионска купа, много ап-
лодисменти от треньори, журналисти 
и публика и „световна” известност на 
сайта на мача за световната титла 
между Веселин Топалов и Вишванатан 
Ананд – www.anand-topalov.com.

Достоен финал на достойна верига, в 
която общо в предварителните турни-
ри играха над 350 деца.

Очакваме с нетърпение новия старт 
на веригата в края на 2010 година, къде-
то със сигурност ще видим още много 
вълнуващи срещи между млади шахмати-
сти от цялата страна.

В крайното класиране има само един 
дележ и шестимата финалисти са разпо-
ложени в интервал само от по половин 
точка.

Място Финалист T.

1. Валентин Вълев 3.5

2. Димитър Даскалов 3

3. Румен Николов 2.5

4. Георги Цеков 2.5

5. Дарио Дерешки 2

6. Николай Христов 1.5

Шестимата финалисти, изглежда, не всич-
ки са доволни от крайното класиране

Вальо Вълев с треньора си Живко Жеков
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Рекорд по масовост беляза поредното 
издание на традиционния детски турнир по 
шахмат за купата на вестник „Янтра ДНЕС”. 
Вече пета година областният всекидневник 
организира надпревара за най-добрите млади 
шахматисти от страната по случай 1 юни 
-  Деня на детето.

58 участници от 14 клуба дойдоха от стра-
ната и чужбина за участие в състезанието. За 
сравнение   през 2008 г. имаше 29 състезатели 
от Велико Търново и София, през 2009 г. те 
бяха вече 45 - от 11 града. Очевидно география-
та на турнира се разширява благодарение на от-
личната организация и коректната надпревара 
през годините. Най-яркото доказателство 
-   пристигналите участници от София, Плевен, 
Велико Търново, Добрич, Русе, Варна, Дряново, 

Казанлък, Силистра, Шабла, Габрово, та дори и 
от далечния Лос Аламос в САЩ!

В петгодишната си история купата 
на „Янтра ДНЕС” за пръв път вече има 
и своя двукратен носител. Това е Вла-
димир Петров от „Столичен център” 
(София), който бе спечелил и през 2008 
г. Сега Владимир отново триумфира в 
генералното класиране, като събра 6.5 
точки от 7 партии.

За пореден път любезен домакин на проява-
та бе грандхотел „Янтра”, който представи 
отлични условия за турнира, а спонсори бяха 
още пивоварна „Болярка-ВТ” АД, агенцията за 
недвижими имоти „Century Homes” и търгов-
ска верига „Сико”.

Шахматните надежди водиха оспорвани 
битки в 7 кръга по швейцарската система с 
контрола 20 минути на състезател, като съдия 
бе Николай Йорданов,  републиканска категория, 
а помощник-съдия - Цанка Пенева. Състеза-
нието бе в общ турнир с отделни класирания 
в три възрастови групи  - до 8, 10 и 12 години. 
Организаторите осигуриха купи за тримата 
победители в отделните възрасти, а имаше и 
две специални награди под формата на плакети. 
Красиви златни, сребърни и бронзови медали и 
предметни награди -  луксозни книги от поре-
дицата „Опознай света” взеха призьорите във 
всички възрастови групи. Парични премии има-
ше за всички състезатели в челните тройки, 
а грамоти и предметни награди   за 58-те учас-
тници. Общият паричен награден фонд бе над 
400 лева.

Владимир Петров спечели 6 партии и завър-
ши само в една наравно,   и то срещу по-малкия 
си брат Мартин Петров, който пък стана тре-
ти с 6 т. Много силно бе и представянето на 

Îткрити турнири

Владимир Петров е носител
 на купата на ”Янтра ДНЕС”

Анатоли Петров
Снимки: Даниел Йорданов

Рекордно участие в турнира   - 58 участници от 14 клуба

Владимир Петров получи Купата 
на „Янтра ДНЕС” от директора на 

турнира Тихомир Стефанов.
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Давид Цветанов от „Плевен 21”, който е вто-
ри в генералното класиране с 6 точки, въпреки 
че няма навършени 10 години.

„Благодаря на всички за масовия интерес 
към турнира. Отново се получи шахматен 
празник, в който има и достойни победители”, 
заяви преди награждаването директорът на 
проявата Тихомир Стефанов,   изпълнителен 
директор на „Янтрапрес” АД, като специално 
благодари за съдействието на спонсорите. Слу-
жебни ангажименти възпрепятстваха предста-
вителите на „Century Homes” и „Сико”, но на-
градите връчваха Йовка Мечкарова,   мениджър 
„Продажби” на „Болярка-ВТ”, и Иво Стайков,   
комплексен управител на грандхотел „Янтра”.

Две бяха специалните награди. За най-
малък участник бе отличен Цветан Стоя-
нов от Казанлък, роден на 25 март 2004 г. 
Грамоти и парични награди за най-красива и 
борбена игра получиха Златина Любомиро-
ва от София и Александър Йонков от Лос 
Аламос (САЩ). В класирането за местен 
шахматист първи е Емил Стефанов от 
ВТШК „Царевец”, следван от Мария Калба-
нова и брат й Дамян Калбанов. 

Специални награди имаше и за най-до-
бре представили се момичета. Първа е 
Никол Илиева от „Плевен 21”, следвана 
от Нургюл Салимова от „Г. Даскалов” 

(Варна) и Зорница Гугова от „Орловец” 
(Габрово).

Първенец в класирането при деца до 8 го-
дини стана Цветан Стоянов от Казанлък с 4 
точки. Той получи купата на „Янтра ДНЕС”, 
златен медал и 35 лв. от наградния фонд. Втора 
също с 4 т. е Нургюл Салимова (Вн), взела сребъ-
рен медал, а трети е Антон Петров от София 
със същия актив и бронзов медал.

Шампион при 10-годишните стана Давид 
Цветанов от „Плевен 21”, който събра 6 точ-
ки. За него също имаше купа, златен медал и 35 
лв. премия плюс книгата „Опознай света”. Вто-
ри със същия актив остана Мартин Петров от 
„Столичен център”, а трети е Момчил Банев 
от „Плевен 21” с 5 точки.

В отделното класиране при 12-годишните 
шампион е Владимир Петров,   носител на купа-
та „Янтра ДНЕС”, златен медал и с награда от 
35 лв. Втори в тази възраст е и най-добре пред-
ставилият се великотърновски състезател   
Стефан Донев от ВТШК „Царевец” с 5 точки, 
а трета е Гергана Димитрова от „Спартак” 
(Пл), също с 5 т. 

Така пожеланието от м. г. на организатори-
те петото издание да бъде най-масово и сил-
но стана факт, което пък вдига летвата на 
амбициите и очакванията за следващата 2011 
година.

Управителят на грандхотел 
„Янтра” Иво Стайков награди Никол 

Илиева,   първа сред момичетата.

Давид Цветанов от „Плевен 21” е 
победител при 10-годишните и вто-

ри в генералното класиране.
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Ìеждународни прояви

Балканиада за юноши и девойки - 
 Калиманещи, Румъния

мс Живко Жеков

През 2009 година в град Флорина, Гърция, 
след дългогодишно прекъсване бяха възобновени 
отборните балканиади за юноши и девойки до 
16 години. Тази, 2010 година, домакини на проя-
вата бяха Шахматната федерация на Румъния и 
община Калиманещи в периода от 2 до 7 май.

Община Калиманещи се намира в област 
Вълча, Южна Румъния, и има население около 
8800 жители. Разположена е в историческия 
район на Олтения, до традиционния маршрут, 
свързващ региона с Трансилвания и южната част 
на долината на река Олт, която пресича Юж-
ния планински масив Капатани. Град Калимане-
щи и разположеното в близост село Качулата 
образуват СПА Калиманещи-Качулата. СПА 
коплексът има славата на „перла” сред курор-
тите в областта. Известен е с терапевтич-
ните ефекти на минералната вода, дължащи се 
на благоприятните биоклиматични условия, и 
множеството забележителности. В близост 
се намира и природният парк „Козиа”. Домаки-
ните се бяха постарали във всяко отношение. 
Освен прекрасно избраното място и всичко дру-
го беше на много високо ниво. Осигурени бяха 
зала за анализи, безплатни кафе и минерална вода, 
безжичен интернет, живо предаване на двата 
най-интересни мача, бюлетини след кръговете с 

всички играни партии, хубаво закриване с медали 
и купи за отборите и за победителите по дъс-
ки. Храната също беше отлична и всичко добре 
организирано без никакви проблеми.

Изобщо атмосферата и обстановката бяха 
като за голямо състезание от висок ранг. За ор-
ганизаторите на следващата Балканиада остава 
тежката задача да не отстъпват по никакъв 
начин от това, което предложиха румънските 
ни домакини.

Отборите в тези състезания са съставе-
ни от по 4-има човека и при девойките, и при 
юношите. Изискването е на първа дъска състе-
зателят да не е по-голям от 16 години, на втора 
съответно от 14, на трета - от 12, и на чет-
върта - от 10. Тази година България се представи 
с по два отбора и при двата пола. Това решение 
на УС на БФШ имаше за цел да даде възмож-
ност на повече млади шахматисти да участ-
ват в международно състезание и да натрупат 
полезен опит за предстоящите им изяви. За 
участие в националните отбори бяха поканени 
всички шампиони във възрастовите си групи и 
други утвърдени вече шахматисти. По различни 
причини отказаха да защитават националната 
шахматна чест Сашо Андреев, Александър Мо-
нев, Николай Христов, Мартин Петров, Деница 
Драгиева, Доротея Нанчева и Нургюл Салимова. 
Някои от тях наистина нямаха възможност да 
участват, но други предпочетоха да играят в 

Симонета Иванова

“Б” отборът при девойките се 
представи най-успешно, втори в 

крайното класиране
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турнирите, които се провеждаха по това вре-
ме в София, за да гонят лични интереси. Това 
пренебрегване на националния отбор, заради ня-
колко точки към личния коефициент, не възпи-
тава бъдещи национални състезатели и не прави 
чест на състезатели и треньори.

При това положение отборите се сформи-
раха по следния начин:

Юноши „А” отбор
1. Анатоли Атанасов
2. Дарио Дерешки
3. Явор Тодоров
4. Давид Цветанов

Юноши „Б” отбор
1. Христо Вригазов
2. Димитър Даскалов
3. Валентин Вълев
4. Матей Петков

Девойки „А” отбор
1. Ани Крумова
2. Симонета Иванова
3. Боряна Петрова
4. Ана Вълева

Девойки „Б” отбор
1.  Дарена Сиркова
2. Ива Пенчева
3. Мария Васова
4. Виктория Радева

Трябва веднага да добавя, че делението на 
„А” и „Б” отбори е съвсем условно и не показва 
различни очаквания от съставите. Всеки отбор 
се бореше за по-добро представяне и всеки със-
тезател за собствения си авторитет.

При девойките с два отбора участваха и 
домакините от Румъния, а другите противници 
бяха Гърция, Турция и Черна гора – общо седем 
отбора.

При юношите съответно – Румъния и Чер-

на гора, с по два отбора и още Гърция – също 
седем отбора общо. Игра се всеки срещу всеки 
– кръгов турнир, като в първия кръг дирижирано 
се срещнаха отборите от една и съща страна.

По среден рейтинг на състезателите отбо-
рите ни при девойките се подредиха така: ,,Б” 
отборът на 5 място – рейтинг 1535, „А” отбо-
рът на 6 място – рейтинг 1534. При юношите 
съответно „А” отбор - 4-и с 1771, „Б” отборът 
– 5-и с 1748. От гледна точка на това подрежда-
не при девойките класирането на второ място 
на „Б” отбора е отлично представяне, а шесто-
то място на „А” отбора е нормално. При мом-
четата също сме с по едно място по-напред 
– съответно трето и четвърто. Интересен 
факт беше, че в директните срещи първия кръг 
и двата ни „Б” отбора спечелиха мачовете си 
срещу „А” отборите ни и това обърка нашите 
противници от другите държави.

Дарио Дерешки 

Мария Васова
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Като цяло отборите се представиха добре. 
Всички състезатели бяха сериозни и се стараеха 
да дадат всичко от себе си, за да спечели отбо-
рът им срещата. По-опитните имаха възмож-
ност да се срещнат с достойни противници 
извън България, а „новаците” натрупаха много 
полезен опит.

Състезанието протичаше доста интерес-
но. До последния момент не беше ясно кой кое 
място ще заеме. В началото при момчетата „Б” 
отборът ни тръгна много силно и водеше в кла-
сирането. Христо Вригазов игра много успешно 
на първа дъска, на втора и трета Митко Даска-
лов и Валентин Вълев имаха 100-процентов 
резултат. Във втория кръг имаше опасност за 
равен резултат след загуба на първа дъска, но 
на четвърта с упорита и отговорна игра Ма-
тей Петков успя да извоюва реми и отборът 
спечели. Така в четвъртия кръг се стигна до 
решаващия сблъсък със силния отбор на Гърция. 
Загубихме мача минимално, като на първа Хрис-
то перфектно спечели, на втора Митко изпусна 
по-добра позиция, на трета и четвърта претър-
пяхме загуби. За тази загуба нося определена вина 
и аз. Избрах неподходящ за случая дебют за Ва-
лентин и той получи много тежка позиция още 
в началото. За съжаление в следващия кръг се 
получи срив и загубихме сериозно от първия ру-
мънски тим, като само Вальо завърши наравно, 
а другите загубиха. В седмия кръг „Б” отборът 
почиваше и така завърши с 8 мач точки.

През това време „А” отборът поемаше 
противниците, с които в предния кръг бе играл 
„Б” отборът, и ги побеждаваше още по-убеди-
телно. Така в петия кръг те разгромиха злат-
ните медалисти от Гърция с 3 на 1. В шестия 
обаче загубихме от първия румънски тим. Така и 
„А” отборът ни завърши с 8 мач точки и повече 
игрови точки зае третото място, а „Б” отбо-
рът – четвъртото.

Както казах, всички много се стараха и 
атмосферата беше изключително бойка и за-
дружна, но искам да обърна особено внимание 
на представянето на четвъртите ни дъски при 
момчетата. Резултат 5 от 6 при първо появя-
ване на международно състезание е отлично 
постижение за Давид Цветанов от Плевен. 

Неговите победи на практика изведоха отбора 
до медалите. В другия отбор на четвърта дъска 
игра 8-годишният Матей Петков. Той е едно из-
ключително интелигентно момче. Успя да спе-
чели точка и половина и аз вярвам, че го чакат 
много шахматни отличия.

Представянето на девойките беше по-не-
равномерно в индивидуален план. Перфектно се 
представи Даренка Сиркова. С резултат 6 от 6 
просто няма какво да се коментира, но все пак 
искам да подчертая, че играта й бе много зряла 
и убедителна. Отлично играха Мария Васова и 
Симонета Иванова. На четвъртите дъски до-
бре се представиха Ана Вълева и дебютантката 
Вики Радева. Под очакванията бяха Ива Пенчева 
и Боряна Петрова, които като че ли малко се 
стъписаха и не можаха да влязат в ритъм. За съ-
жаление Ани Крумова се разболя още в първия 
ден и игра през цялото време с хрема и главобо-
лие. Това естествено й се отрази на резултата, 
а оттам и на представянето на отбора.

Ще завърша с това, че треньор на отбори-
те този път беше гм Борис Чаталбашев. При-
помням само, че съвсем на скоро той спечели 
мъжкия шампионат на България с впечатлява-
щия резултат 10.5 от 13 възможни. Откро-
вено смятам, че неговото привличане като 
треньор за групата беше изключително удач-
но. От все сърце му благодаря за отделеното 
време и ангажимента към детския шахмат 
в България. Смятам, че щом такива големи 
шахматисти като него, като гм Маргарита 
Войска, гм Крум Георгиев, гм Петър Великов 
са сред децата и предават своя опит и знания, 
детският шахмат върви по правилен път и 
можем да очакваме успехи и в бъдеще.

Ìеждународни прояви

Боряна Петрова
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В навечерието на най-българския 
празник - 24 май, в уютната зала „Ру-
бин” на грандхотел „Димят” във Варна 
се проведе седмият, заключителен, 
турнир от веригата „Млад гросмай-
стор”, организирана за първи път през 
1997 г. от Националната детска шах-
матна фондация „Морско конче” и по-
късно продължена от ШК „Веселин То-
палов 2006”. Съгласно условията, през 
учебната 2009-2010 година турнирите 
трябваше да бъдат 8, но поради липса 
на подходяща зала за провеждането им 
във Варна, един от тях не беше про-
веден. През настоящата година вери-
гата от турнири „Млад гросмайстор” 
стана най-вълнуващото състезание в 
града, очаквано с радост от младите 
шахматисти. В различните турнири 
през годината участваха състезатели 
от варненските училища от Аксако-
во, Балчик, Вълчи дол, Каварна, гр. Ге-
нерал Тошево и Шабла. В навечерието 
на финалния седми турнир на веригата 
вълнението бе стигнало връхната си 
точка. След резултатите от прове-
дените шест турнира във възрасто-
вите групи до 8 и 10 години безспорни 
водачи бяха Николай Иванов и Калоян 
Дичев. В турнирите на 12- и 16-годиш-
ните конкуренцията обаче бе особено 
напрегната. В групата на 12-годиш-
ните с еднакви шансове за първото 
място бяха Марин Зехирев и Николай 
Пръвчев, а в групата на 16-годишните 
- Калоян Костов и Георги Андонов в 
директния двубой трябваше да опре-
делят кой ще бъде победителят във 
веригата. И наистина целият турни-
рен ден бе изпълнен с напрегната бор-
ба, вълнение, разочарование и радост. 

След изиграване на последните пар-
тии победители в различните групи 
станаха:

В групата на 8-годишните безспорен 
лидер беше Николай Иванов от учили-
ще „Антон Страшимиров”. Той победи 
и в последния - 7-и турнир, и с общ сбор 
от 89 точки стана победител и в край-
ното класиране. Наградата му е детски 
велосипед. В последния турнир на 10-го-
дишните победи Никол Младенова от 
училище „Добри Чинтулов”. Но в край-
ното класиране тя остана на шесто 
място, като краен победител е Калоян 
Дичев - от училище „Гео Милев”. При 
12-годишните победител в 7-ия турнир 
и във веригата стана Марин Зехирев с 
краен резултат от 82 точки. На второ 
място - със 79.5 точки, остана Нико-
лай Пръвчев от Аксаково. В турнира на 
най-големите – 14- 16-годишните, по-
беди Георги Пеев от училище ”Г. С. Ра-
ковски”, но в крайното класиране той 
остана на 4-о място. Победител с 85 
точки стана Георги Андонов от учили-
ще „Гео Милев”. Само с две точки след 
него се нареди Калоян Костов.

Турнирът „Млад гросмайстор”
мс Димитър Илиев

Марин Зехирев (вляво) заслужено 
спечели купата в турнира на 12-

годишните
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Победителите получиха купи и 
електронни шахматни часовници, по-
дарени от ШК „Веселин Топалов” и 
грандхотел „Димят”. Съгласно усло-
вията на веригата първите петима 
във всяка възрастова група ще пред-

ставят Варна на предстоящото Пето 
открито европейско първенство на 
общински детски шахматни отбо-
ри, което ще се проведе през юни в 
гранд-хотел „Варна”. 

Калоян Дичев е победител 
при 10-годишните

Купата на ШК „Веселин Топалов – 
2006” и велосипед в групата до 8 

години убедително спечели 
Николай Иванов

Финали на ХХVI ученически игри
кмс Евтим Стефанов

Учениците от София спечелиха турнира в младшата възраст до VII клас

На 15 и 16 май в СОУ ”Любен Каравелов”- 
Видин, бе домакин на финалните надпревари 
по шахмат за ученици V-VII клас от ХХVI 
ученически игри за 2010 г. Игрите се орга-
низират от Българската асоциация „Спорт 
за учещи”, във взаимодействие с Минис-
терството на физическото възпитание и 
спорта, Министерството на образовани-
ето, младежта и науката и Националното 
сдружение на общините в Република Бълга-
рия. Това са най-добрите училищни тимове, 
станали зонални първенци от деветте ре-
гионални групи.

В надпреварата взеха участие 10 отбо-
ра с по 4 дъски от цялата страна. Играха 
се 9 кръга всеки срещу всеки при времева 
контрола от 25 минути на състезател за 

цялата партия.
Най-силно играха най-малките - отборът 

на 55-о СОУ – София, със средна възраст 10 
години в състав: Радослав Русинов, Владимир 
Петров, Мартин Петров, Петра Димитро-
ва и Теодор Дончев. На второ място сре-
бърни медалисти останаха от ОУ "Георги 
Раковски", Варна, а трети се класира отбо-
рът на ОУ "Бачо Киро" - Велико Търново.

Индивидуални медали за най-добро класи-
ране по дъски получиха съответно: Веселин 
Методиев от Благоевград - първа дъска, Ви-
ктор Атанасов от Велико Търново - втора 
дъска, и Калоян Пеев от Варна - трета дъс-
ка. Най-добре от момичетата се представи 
Мария Васова от Берковица, следвана от 
Мариям Първанова от Видин. 
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Войната на ПМГ-ата – по този начин най-
кратко и ясно можем да определим финалите 
на училищния шахматен турнир от VIII до Х 
клас през тази година. От 10-те отбора, спе-
челили правото да спорят за медалите, 6 бяха 
от природоматематическа, а 2 от математи-
ческа гимназия. Доколкото разбрах, и в другите 
спортове присъствието на училища с изучава-
не на точни науки е било доминиращо, така че 
останалите би трябвало да се замислят.

А сега по същество. От 4-и до 6-и юни Раз-
град прие последната фаза от първенството 
при големите. Домакините осигуриха стра-
хотни битови условия, каквито организато-
рите на държавни първенства и детски турни-
ри трудно успяват да предложат. Отборите 
бяха настанени в хотел „Централ” – чудесно 
място за отдих и почивка. Партиите се иг-
раха в ученическия стол в града. Мястото бе 
подходящо, а шахматистите имаха всичко не-
обходимо за спокойствие и концентрация. 

На 4-и следобяд бе теглен жребият, който 
остави срещата между наглед най-силните 
отбори от Плевен и Шумен за последния кръг. 
Надеждите, че интрига за първото място ще 
има до финала обаче, не се оправдаха. Състеза-
телите на МГ „Гео Милев” - Плевен (все юно-
ши и девойки от школите в града, които са 
едни от най-добрите в страната) завършиха 
със 100%-ов резултат и буквално отвяха кон-
куренцията. В първия кръг те имаха известни 
проблеми срещу състава от Русе, но с пове-
че опит успяха да победят с 3:1 и след това 
всичко за тях мина гладко. До 5-ия кръг ПМГ 
„Нанчо Попович”, Шумен, вървеше наравно с 
плевенчани. Двата тима имаха по 5 отборни 
победи, но 6-ият се оказа фатален за шуменци. 
Те загубиха с 1:3 от Благоевград и се прости-
ха както с надеждите си за златото, така и 
с второто място. Учениците от ПМГ „Акад. 
Сергей Корольов” изпревариха по точки съ-
перниците си, а до края имаха и далеч по-лесна 

програма. В 7-ия кръг отборът от Благоевград 
успя да вземе много трудна, но ценна победа 
над домакините от Разград и до края нямаше 
къде да сгреши. В последния кръг се състоя го-
лямото дерби Плевен – Шумен. Заряд и моти-
вация обаче нямаше и в двата отбора. Плевен 
победи с 3.5:0.5, като Джулиана Колева на 4-а 
дъска пропусна да направи загубата на своите 
по-почетна. 

В крайна сметка шампиони с 9 от 9 очак-
вано стана МГ „Гео Милев”, Плевен, в състав: 
Анатоли Атанасов, Иван Гарнизов, Христо 
Вригазов, Полина Венкова и Вероника Василева. 
Втори абсолютно заслужено завършиха ПМГ 
„Акад. Сергей Корольов”, Благоевград. Те пока-
заха страхотен отборен дух, бяха много спло-
тени и играха по-добре от конкурентите си 
за среброто. Бронзът остана за ПМГ „Нанчо 
Попович”, Шумен. Като единици шуменци бяха 
по-добри, но пропуските в отделни партии не 
им позволиха да се борят за по-предно класи-
ране. 

Победителите получиха купи, медали и 
предметни награди. Индивидуално на първа 
дъска най-добър резултат постигна Анатоли 
Атанасов от Плевен. От момичетата Ма-
рия Миланова от Шумен направи 8 от 9, но на 
втора дъска при момчетата и остана „извън 
класацията” при девойките. 

Деян Димитров

Войната на ПМГ-ата. Безпроблемен успех за отбора от Плевен в 
старшата възраст
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Îт живота на клубовете

На 28 май в Асеновград за 2-ра поредна 
година се проведе детски турнир, който се 
надявам да стане традиционен. Всяка послед-
на неделя на май е празникът на този красив 
град. По този повод мс Неделчо Чепаринов, 
баща на двукратния шампион за мъже и вто-
рия по сила български шахматист - гм Иван 
Чепаринов, направи шахматен празник, в кой-
то имаше много приятни емоции и награди 
за всички участници. Купи за най-заслужилите 
във възрастови групи до 8, 10, 12 и 14 годи-
ни – момчета и момичета. Книги, комплекти 
с шахматни фигури, грамоти за всички учас-
тници и най-вече 7 партии с връстници – една 
проверка доколко са усвоени тайните на Каи-
са. В майското утро на петъчния ден госто-
приемното читалище “Родолюбие” посрещна 
деца от София, Пловдив, Добрич, с. Гърмен и, 
разбира се, от школата, на която треньор е 
Неделчо Чепаринов. Тази година изненада за 
участниците бе шахматното табло, което 
се появи пред читалището – с размери 8 на 
8 метра. Изигра се и партия върху това таб-
ло между отбора на момчетата и отбора на 
момичетата, която завърши реми. Точно в 9 
часа д-р Христо Грудев – кмет на Асеновград, 
откри турнира с 51 участници от 8 клуба. 
Най-много бяха от клуба домакин – 24. За 
повечето от тях това беше първи турнир 
в живота. Турнирна обстановка, игра с елек-
тронни часовници и наслада от получените 
накрая награди – това бе заслугата за престра-

шилите се да участват за пръв път. Контро-
лата за игра бе по 20 минути на състезател 
за цялата партия. Дистанцията - само 7 кръга 
и това допълнително повиши концентраци-
ята на участниците, тъй като всяка загуба 
трудно можеше да бъде наваксана. Очаквано 
борбата за 1 място бе между представители-
те на софийските клубове: Румен Николов и 
братя Петрови от СЦШ. Двамата завършиха 
с равен брой точки, но „фото финишът” бе 
за Румен, който получи купата.

Крайното класиране

1. Румен Николов ЦСКА, София 6.5

2. Владимир Петров СЦШ, София 6.5

3. Мартин Петров СЦШ, София 5.5

4. Радослав Петков-
ски

Енергия 21, 
Добрич

5.0

5. Иван Иванов Пловдив 5.0

6. Мартин Вълчинов Пловдив 5.0

7. Калоян Христов СЦШ, София 5.0

8. Симеон Тосунов СЦШ, София 5.0

9. Тодор Георгиев Асеновец 2006, 
Асеновград

5.0

10. Божидар Немски Пловдив 4.5

11. Юлина Ганчева СЦШ, София 4.5

12. София Божинова Асеновец 2006, 
Асеновград

4.5

Общо 51 участници 

Втора детска купа „Асенова крепост”
мс Димитър Илиев

Т.
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На 22 и 23 май в клуба на СКШ „Плевен ХХI” 
се проведе вторият за тази година турнир от 
веригата купа “Евроинс”. Тридесет и осем шах-
матисти на възраст от 6 до 75 години трябва-
ше да излъчат победителите в “А” и “Б” група, 
като в първата група имаха за обмисляне на хо-
довете си 60 минути, а във втората - 30 мину-
ти. И този път на турнира имаше гости. Това 
бяха петима малки шахматисти от столичния 
клуб „ЦСКА”. Въпреки че бяха само на 8-9 го-
дини, те се осмелиха да се включат в групата 
на „майсторите” и натрупаха ценен опит. 
Партията между основните фаворити в тур-
нира – мс Емил Шукин, и 15-годишния Анатоли 
Атанасов, победители в предишни издания, се 
състоя още във втория кръг. Те не успяха да се 
надиграят и завършиха наравно, с което запази-
ха интригата до самия край. Претендентите 
след това записаха по 4 поредни победи, но в 
последния кръг Анатоли не можа да спечели 
срещу съотборника си Кристиян Янков, а Шу-
кин беше убедителен в партията си срещу Ни-
колай Ненчев, с което оглави класирането с 6,5 
точки и стана носител на наградата на втория 
кръг от веригата. С актив от 6 точки Ана-
толи остана втори, но спечели наградата до 
18 години. За нея го конкурираха девойките на 
клуба 15-годишните Полина Венкова и Алексан-

дра Иванова, натрупали по 5 точки, заемайки 
съответно трето и четвърто място в таб-
лицата. Веднага след тях се нареди Кристиян 
Янков с 4,5 точки, достатъчни за спечелване-
то на наградата до 14 години. От ветераните 
най-добро представяне направи Николай Нен-
чев, спечелил 4 точки, а в групата до 10 годи-
ни най-напред в класирането се нареди Момчил 
Банев с 3 точки.

В групата на начинаещите този път взеха 
участие 13 момчета и момичета на възраст 
от 6 до 9 години. Те също играха 7 кръга, като 
радващото е, че доста от партиите приключ-
ваха едва в цайтнотите. За първото място до 
последно се бориха четирима малчугани на 8 го-
дини, които имаха по 4,5 от 6 възможни точки. 
Това бяха Владимир Върбанов, Никола Ненков, 
Тони Тодоров и Любомир Николов. Победите-
лят щеше да се реши в последния кръг, в който 
Любчо успя да спечели. Тони също и така с по 5,5 
точки оглавиха класирането. Допълнителните 
показатели ощастливиха Любчо и той получи за 
победата си голямата купа под формата на бяла 
дама, шахматна книга и грамота. По регламент 
той има право в следващия турнир да изпробва 
знанията си в по-горната група. Пожелаваме му 
кураж и успех. Втори, но с много добра игра ос-
тана Тони Тодоров и получи грамотa. Партията 
между водачите в класирането Никола Ненков 
и Владимир Върбанов не излъчи победител. Така 
с грамота за трето място си тръгна Влади с 5 
точки, а заради по-лошите показатели Никола 
остана четвърти. На следващите две места 
се наредиха 8-годишните Стилиян Нановски 
и Цветелина Некова, които имат по 4 точки. 
Наградата за най-малък шахматист отново 
получи 6-годишният Теодор Илчев от ЦДГ №6 
“Чучулига“, който записа 2 точки. 

Следващият турнир от веригата по тра-
диция ще се проведе през октомври, а дото-
гава състезателите на “Плевен ХХI” ще се 
подготвят в лятното шахматно училище, 
организирано от клуба.

Втори турнир от веригата купа 
 „Евроинс” в Плевен

мс Христинка Илиева

Победителят в “Б” група 
Любомир Николов
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От 5 до 15 юни в Кранево се проведе 
шахматен лагер, организиран от шахматен 
клуб ЦСКА. Участваха 15 деца от различ-
ни школи на клуба в София. Шахматен клуб 
ЦСКА за пръв път организира ученически 
лагер по шахмат и беше много важно всич-
ко да мине при добра организация. Сега, след 
като лагерът завърши и като взехме мнени-
ето на самите участници в него и техните 
придружители, можем твърдо да кажем, че 
лагерът „се получи”. Обикновено занимани-
ята по шахмат в една училищна група са два 
пъти седмично по един час, или общо 8 часа 
на месец. Само на този лагер всяко дете се 
занимаваше под една или друга форма 4 часа 
на ден, което общо за целия лагер се рав-
няваше на 40 часа, което е равносилно на 
петмесечно обучение по шахмат на същи-
те тези ученици в София. Така след завърш-
ването на лагера всяко дете придоби голя-
мо количество нови знания и практически 
умения, които ще се отразят в бъдещите 
им изяви.

Тренировките се провеждаха два пъти 
на ден - рано сутринта от 9.00-11.00, и сле-
добед от 15.00-16.00, а през останалото 
време се провеждaха тренировъчни партии. 
Не липсваха и други интересни занимания за 
децата. Проведе се сеанс на едновременна 
игра от един от треньорите на клуба Ва-
сил Илиев. Единствена победа срещу него 
постигна ученикът Васил Илиев Василев от 

11-о ОУ, София, който освен че му бе поч-
ти едноименник, заслужи и малка награда. 
Предвидено бе и кратък курс за обучаване 
на децата за работа с шахматни програми 
и шахматни анализиращи програми - как да 
работят с chessbase, как да анализират сво-
ите партии с помощта на компютърния 
анализатор rybka и т. н

На 11 юни по време на шахматния лагер 
на ЦСКА в Кранево се проведе и трениро-
въчен турнир. Първото място спечели Ге-
орги Йорданов, следван от Денис Иванов и 
Георги Димитров. Момичетата, които ма-
кар да бяха само две, също показаха добри 
резултати в борбата с момчетата. Осо-
бено това се отнася за Мина Брчич, която 
показа голямо израстване през изминалата 
учебна година. Оспорваните битки продъл-
жиха не само зад шахматните дъски, но и 
зад компютрите в компютърната зала, на 
волейболното игрище, на народна топка и, 
разбира се, на морето. Изобщо по мое мне-
ние физическата подготовка трябва да се 
провежда паралелно с шахматната в обуче-
нието по шахмат. Обикновено треньорите 
обръщат изцяло внимание върху придобива-
нето на шахматни умения и навици у сво-
ите възпитаници и пропускат да обърнат 
достатъчно внимание на тяхното физиче-
ско възпитание. Водени от това, през цяло-
то времетраене на лагера мероприятията 
бяха организирани така, че да се редуват на 

Шахматен лагер на ШК ЦСКА в Кранево
кмс Васил Илиев

Îт живота на клубовете
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ШК ЦСКА на Фестивала на 
 българското образование

кмс Васил Илиев

За пета поредна година шахматен клуб 
ЦСКА участва във Фестивала на българското 
образование, който се проведе от 22 до 24 ап-
рил в НДК. В него участваха над 140 училища, 
читалища, езикови центрове, културни инсти-
тути и школи. Шахматен клуб ЦСКА бе един 
от организаторите на проявата. През тези 
три дни гостите на фестивала имаха възмож-
ност да получат информация за това къде в 
София могат да се занимават с шахмат. Бяха 
подготвени рекламни материали, представя-
щи дейността на клуба и неговата работа с 
подрастващите. Организирани бяха разно-
образни прояви, които, както обикновено, 
предизвикаха голям интерес. Не е случайно, че 
шахматният сектор бе един от най-посете-
ните. Преобладаваше свободната игра между 
ученици, преподаватели и гости на фестива-
ла. Също така се проведе шахматна викто-
рина, като наградите осигури Юри Аджекар-
ски - директор на фестивала и член на УС на 
ШК ЦСКА. Проявите завършиха с турнир по 

блиц. Турнирът бе спечелен от Илиян Попов, 
треньор и член на УС. След него в класиране-
то са Кристина Пенева и Владимир Гевренов. 
На четвърто място се класира Даниел Рачев, 
който е най-напред сред децата. Той получи 
и специален шах за постижението си. Непо-
средствено след него се класира неговият 
баща Николай Рачев. Медали при по-малките 
взеха още и Георги Доканин, второ място, и 
Мария Попниколова, трето място.

Победител е Илиян Попов със 100% резултат,  Даниел Рачев 
е първи при децата

всеки 1-2 часа шахматните със спортните 
игри било то на плажа или на волейболното 
игрище. И учениците много бързо свикнаха 
с това темпо, без да чувстват психическа 
натовареност от шахматните занимания. 

Да се надяваме всички участници в лагера да 
са запазили незабравими спомени от море-
то, игрите и шахматните двубои и да им 
пожелаем още много приятни мигове с лю-
бимита игра!

Решения на комбинациите от стр. 25
(1) Gunawan, Ruben (2425) - Sokolov, Ivan (2670) 
Jakarta 1996 1...£c3!! 2.£c3 ¦d5! [3.£c8 ¦d8 4.£a8 
¦a8–+]  0–1
(2) Timman, Jan H (2590) - Akopian, Vladimir (2630) 
Groningen 1996 1.¥g7! ¥g7 [1...¦c6 2.¦d8! ¦c8 
3.¤e7+-] 2.¤e7 ¢h7 3.¤c8+- ... 1–0
(3) Nijboer, Friso (2555) - David, Alberto (2455) Wijk 
aan Zee1997 1.¦h7! [1...¢h7 2.¦h3 ¥h4 3.¦h4 ¢g7 
4.£h8#]  1–0
(4) Nikolic, Predrag (2655) - Topalov, Veselin (2725) 
Linares 1997 1...¤e5 [2.fe5 £h3#]  0–1

(5) Nielsen, Peter Heine (2525) - Larsen, Bent (2520) 
DEN-ch Esbjerg 1997 1...¥e4!!–+ 2.fe4 £h1 3.¢f2 ¤e4 
4.£e4 £e4–+ 0–1
(6) Shirov, Alexei (2690) - Short, Nigel D (2690) Dos 
Hermanas 1997 1.h6! ¥f5 2.¢f5 ¦a7 3.h7+- 1–0
(7) Salov, Valery (2665) - Polgar, Judit (2645) Madrid 
19971...¦b5 2.¢a4 ¦b8! [3. ¦b8 ¦a6#]  0–1
(8) Azmaiparashvili, Zurab (2645) - Krasenkow, 
Michal (2645) Groningen 1997 1.£d7! h6 2.£e8 ¢h7 
3.£g8 1–0
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Øахматна лекция

Цар без защитници
мс Христинка Илиева

Още в урока за ценност на фигурите на 
малките шахматисти става ясно, че царят 
е най-важната им фигура. Той не се оценява, 
защото не го разменяме за фигура на про-
тивника и съответно си го защитаваме 
през цялата игра. И въпреки че на теория 
всичко това е лесно разбираемо, поради лип-
са на чувство за опасност у децата често 
се стига до изненадващи ходове, матиращи 
техния цар. Стремейки се към материални 
завоевания, начинаещите се увличат и ос-
тавят собствения си цар без защитници. 
А последствията от това са необрати-
ми. Вижте две партии, които си приличат 
като две капки вода.

Бернщайн - Тартаковер, 1937 г. 

1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 ¤f6 4.dе5 ¤e4 
5.¥c4 ¥e6 За правилна защита от заплахата 
6.£d5 или 6.¥f7 ¢f7 7. £d5 и 8.£е4 се пре-
поръчва основателно 5….с6  или  5…..¤с5 
6.¥e6 fe6 7.£e2. Използвайки размяната на 
офицера, белите създават заплаха с шаха на 
b5 и печалба на пешка. Но тази операция е 
свързана със загуба на време и те изостават 
в развитието си. 7...d5 8.£b5 ¤c6 9.¤d4 
£d7 10.£b7. Сега това е равносилно на са-
моубийство. 10...¥b4 11.c3.

XIIIIIIIIY
9r+-+k+-tr0
9zpQzpq+-zpp0
9-+n+p+-+0
9+-+pzP-+-0
9-vl-sNn+-+0
9+-zP-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvL-mK-+R0
xiiiiiiiiy

11...¤d4! 12.£a8 ¢f7 13.£h8 £b5! Ма-
тът на е2 е неизбежен и белите се предали. 
0–1.

Ако за един начинаещ такава игра е при-
съща, то за такъв шахматист като Берн-
щайн лекомислената гонитба на материал-
ната печалба изглежда малко странна. Нека 
отбележим за негово оправдание, че това 
не е била турнирна, а приятелска партия. 
Моят коментар за такъв род игра е “лако-
мото дупе”. Подобна е съдбата и на друг бял 
цар, въпреки направената рокада.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.c3 d5 4.¥b5 de4 
5.¤e5 £d5! 6.£a4 ¤ge7 7.f4 ¥d7 8.¤d7 
¢d7 9.0–0? ¤f5. Над позицията на белия 
цар неочаквано надвиснаха облаци. Необ-
ходимо е да се вземат срочни мерки срещу 
заплахата  10....¥с5  11.¢h1 ¤g3! 12.hg3 
£h5 мат.

10.b4 a5 Заплашва 10….ab и на 11.£а8 
¥с5 и т.н. 11.¢h1 Белите, както ми се 
струва, изведоха царя на безопасно място. 
Сега вече няма шах с офицера от с5. И все 
пак комбинацията се оказва не по-малко въз-
можна!

XIIIIIIIIY
9r+-+-vl-tr0
9+pzpk+pzpp0
9-+n+-+-+0
9zpL+q+n+-0
9QzP-+pzP-+0
9+-zP-+-+-0
9P+-zP-+PzP0
9tRNvL-+R+K0
xiiiiiiiiy

11...ab4 12.£a8 ¥c5! 13.£h8 ¤g3 
14.hg3 £h5# 0:1

Старайте се да не изпадате в подобни 
ситуации и не оставяйте царя си без за-
щитници!
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Ðешете комбинациите
(1) Gunawan, Ruben - Sokolov, Ivan 

XIIIIIIIIY
9K+-+R+-+0
9zP-+-+-+-0
9-zP-vl-tRQzP0
9+-zP-+-+-0
9-+-zPL+-+0
9zp-+-+-+p0
9-zpp+-+-+0
9+k+-trq+l0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(2) Timman, Jan - Akopian, Vladimir 
XIIIIIIIIY
9-+r+-vlk+0
9zp-+-+pzp-0
9-snP+-+-zp0
9+-+-+N+-0
9-+p+-+-+0
9+-vL-+-zP-0
9P+-+-zP-zP0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(3) Nijboer, Friso - David, Alberto
XIIIIIIIIY
9-+Q+-+-+0
9zprwq-+pmkp0
9-+-+-vlp+0
9+-+-+-+-0
9-zp-+P+-+0
9+-+R+-+-0
9P+-+-+P+0
9+K+-+-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(4) Nikolic, Predrag - Topalov, Veselin 
XIIIIIIIIY
9K+R+-+R+0
9+N+-+-vLP0
9PzPQ+-sNP+0
9+nzPPvl-tr-0
9-+-+Pzp-+0
9+p+-zp-+-0
9p+pzp-sn-+0
9+k+-+q+r0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(5) Nielsen, Peter Heine - Larsen, Bent 
XIIIIIIIIY
9-mK-+R+R+0
9+-+L+-+P0
9qsnPvLQ+P+0
9+-+-sNP+-0
9-+-+-+-zp0
9+p+pzpl+-0
9p+p+-+p+0
9+ktr-+-+r0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(6) Shirov, Alexei - Short, Nigel 
XIIIIIIIIY
9-+-mk-+-+0
9tR-+-+p+-0
9-+-+-+-+0
9+p+-+N+P0
9-zp-+lmK-+0
9tr-+-+P+-0
9-+-+-+P+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(7) Salov, Valery - Polgar, Judit
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-zP-+-+-0
9-zP-+-+-+0
9zP-+-+kzP-0
9-+-+-+-mK0
9+p+-+r+-0
9p+-+-+r+0
9+-vL-+-+R0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(8) Azmaiparashvili - Krasenkow 
XIIIIIIIIY
9-+-tr-+-mk0
9+Q+-+P+p0
9-+-+pwq-+0
9+-zP-+p+-0
9-+-+-+-+0
9+-+p+P+-0
9P+-+-+-zP0
9+-+-+-tRK0
xiiiiiiiiy

Белите печелят
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Çа най-малките

Уроци за начинаещи
Деян Димитров

В миналия брой ви запознахме с офи-
цера и неговите тактически хитрости. 
Сега е време за кончето – любимата 
фигура на малките деца, които за пръв 
път започват да играят шах, най-вече 
заради формата й. Знаете ли защо шах-
матистите са най-силните хора на све-
та? Защото могат да вдигнат цял кон с 
една ръка! 

Конят е единствената фигура, която 
може да прескача както своите, така 
и противниковите фигури. Арсеналът 
му от „ловки хватки” е също толкова 
богат и разнообразен. Материалната 
стойност на кончето е 3 пешки (колко-
то офицера), а за относителната още е 
рано да говорим.

Конят понякога има „гадния навик”, 
с помощта на противниковите фигу-
ри да обявява т. нар. „задушен мат” на 
противниковия цар. Да видим как става 
това:

XIIIIIIIIY
9-wq-+-tr-mk0
9+-+-+-zpp0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-sN-0
9-+-+-+-+0
9+Q+-+-+P0
9-+-+-+P+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

1.¤f7 ¢g8 (1...¦f7 2.£b8) 2.¤h6 
¢h8 3.£g8 ¦g8 4.¤f7 мат

В примери като този трябва добре 
да се обясни на детето защо не можем 
да започнем направо с 1.£g8.

Ето още един пример за силата на ко-
нете, тяхното взаимодействие и нео-
чакваните “конски” подскоци.

XIIIIIIIIY
9-+r+-vlk+0
9zpl+-+-zp-0
9-zpn+-+-+0
9+-+N+-sN-0
9-+-+-+-+0
9+-+n+-+-0
9LzP-+-zPPzP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

1.¤f6 ¢h8 2.¤f7. Може и 1.¤e7 ¢h8 
2.¤g6.

Ето и два примера как конят може да 
прави „геройски бели”, когато бъде подце-
нен:

1.d4 ¤f6 2.¤d2? e5 3.de5 ¤g4 4.h3?? 
¤е3!

XIIIIIIIIY
9rsnlwqkvl-tr0
9zppzpp+pzpp0
9-+-+-+-+0
9+-+-zP-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-sn-+P0
9PzPPsNPzPP+0
9tR-vLQmKLsNR0
xiiiiiiiiy

ако 5.fe3 £h4 мат.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤e5 ¤e4? 4.£e2 
¤f6 5.¤с6 и печелим черната дама. 

XIIIIIIIIY
9rsnlwqkvl-tr0
9zppzpp+pzpp0
9-+N+-sn-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzPPzPQzPPzP0
9tRNvL-mKL+R0
xiiiiiiiiy



Шахматен клуб “Георги Даскалов” Варна
Българска федерация по шахмат

Туристическа агенция “ЕЛЕЙ”
Община Варна

24-30 август 2010 г.
Варна 

х-л “Дана Палас Парк”
к.к. “Зллатни Пясъци”

Право на участие:
В турнира могат да участват всички деца (момчета и момиче-
та) на възраст до 8, 10,12, 14 и 16 години, родени съответно 
след 01.01.2002, 2000, 98, 96, 94г., картотекирани  в БФШ и 
внесли турнирна такса. Картотекирането може да стане и на 
място преди началото на турнира.
Турнирите се провеждат по швейцарска система в 9 кръга – 
отделно момчета и момичета. Контрола за игра по 1 час и 30 
минути на състезател. 
Предвиден е съпътстващ турнир по унгарски шах. 

Провеждане на турнира и настаняване на 
участниците:
Турнирът ще се проведе в х-л “Дана Палас Парк”, разположен 
в централната част на к.к. „Златни пясъци” (след КПП до х-л 
„Ексалсиор”). Участниците и треньорите ще бъдат наста-
нени  в хотел „Дана Палас Парк”. Хотелът разполага с 200 
легла, разпределени в стаи с по 2 и 3 легла (като третото е 
допълнително), открит плувен басейн, ресторант, лоби бар, 
кафе-бар. Всички стаи са с тераси и са оборудвани с телевизор, 
климатик, мини бар и сешоар. 
Цени за участници: 
� Пълен пансион: 34,00лв./ ден -  нощувка, закуска, обяд, вечеря 
� Нощувка и закуска: 28,00 лв./ ден
� Доплащане за възрастни: 5лв./ден 

За заявки за участие в турнира:
Варна 9000, Централна поща ПК 275
Варненски шахматен клуб „Г. Даскалов”
тел.: 052/ 634 608 – Коста Ангелов, 
e-mail: angelov_kosta@yahoo.com
тел.: 062/ 654 940 – Светла Йорданова, 
e-mail: svetla_vt@yahoo.com
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