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Äържавни първенства

Индивидуални първенства за деца до 8 и 10 г. 
 в Слънчев бряг

Венета Петкова

В празничния ден на българската 
просвета и култура и славянската пис-
меност започнаха шампионатите по 
класически шахмат, ускорен и блиц. В 
просторните зали на гостоприемния 
хотел „Континентал” се проведоха дър-
жавни индивидуални първенства за мо-
мичета и момчета до 8 и 10 години в 
к.к. „Слънчев бряг”. 

За поредна година държавните ин-
дивидуални първенства се превърнаха в 
истински шахматен празник, изпълнен 
с много емоции и борба до последните 
минути на срещите.

Първенствата за първа година започ-
наха с ускорения шахмат, с общо 109 
деца, което се оказа добра загрявка за 
предстоящата бавна контрола. Децата 
се успокоиха, концентрираха и адапти-
раха към турнирната обстановката и 
показаха възход по-късно в класическия 
шахмат. 

Ускорен шахмат
Най-многобройна беше групата до 

10 години, момчета, събрала 48 деца от 
цяла България. В групата на момчетата 
до 8 години бяха 44-има. При момиче-
тата направи силно впечатление ка-
мерният състав и в двете възрастови 
групи – до 10 г. – 9, до 8 г. - 8, което 

ни дава възможност да се замислим къде 
бъркаме в педагогическата си дейност 
и защо момичетата не се социализират 
в шахмата? Турнирите се проведоха по 
Швейцарска система, като момичетата 
играха в 6 кръга, а момчетата - в 7.

• В най-многобройния турнир, при 
момчетата до 10 години, едноличен 
шампион със 7 от 7 възможни точ-
ки стана Цветан Стоянов от ШК 
„Бургас 64”. Среброто спечели Йордан 
Портокалски от ШК „Виктори”, Благо-
евград, постигайки 7,5 т., а трети със 
същия точков актив е Валентин Митев 
от ШК „Плевен XXI”.

• При момчетата до 8 години 
със стопроцентов резултат зла-
тото „грабна” Александър Ташев 
от ШК „Траскмариска”, Тутракан. 
Втори, роден едва през 2007 година, се 
класира Константин Георгиев от ШК 
„Юри Бендерев-1912”, Перник, с 5,5 точ-
ки. Със същия точков актив, но по-лоши 
допълнителни показатели, бронзът ста-
на притежание за Валентин Генов от 
ШК „Ан Пасан”, София.

• При момичетата до 10 години 
Елиф Мехмед от ШК „ЦСКА” убе-
дително заслужи титлата с цели 
две точки преднина пред следващи-
те я. Тя завоюва победата с 6 точки 
от 6 възможни! Сребърния медал спече-
ли Мария Мутафчийска (от ШК „Марек 
Юнион Ивкони”, Дупница) с 4 т. Брон-
зът остана за Магдалина Генова (от ШК 
„Ан Пасан”, София) с 4 т.

• При момичетата до 8 години 
пълно надмощие на Иванина Андо-
нова от ШК „Тунджа-2009”, Ямбол, 
която завърши с 6 точки от 6 въз-
можни. Втора с 5 точки се класира Вик-
тория Стрендева от ШК „Виктори”, 
Благоевград, а трета - Диляна Иванова 
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(ШК „Пристис”, Русе) с 4 точки.

Блиц
На 25 май се изиграха „Блиц” шампиона-

тите с контрола на игра по 5 минути. При-
зьорите са:

Момчета до 10 години: общо 39
1. Цветан Стоянов (ШК  „Бургас 

64”) - 7 точки от 7 възможни!
2. Валентин Митев (ШК „Плевен XXI”) - 

6 т.
3. Никола Лазаров (ШК  „Енергия 21”, До-

брич) -5 т.

Момчета до 8 години: общо 37
1. Станислав Ботев (ШК „Прис-

тис”, Русе) - 6 т.
2. Александър Ташев (ШК „Трансмари-

ска”, Тутракан) - 6 т.
3. Константин Георгиев (ШК „Юри Бен-

дерев-1912”, Перник) - 6 т.

Момичета до 10 години: общо 9
1. Елиф Мехмед (ШК „ЦСКА”, Со-

фия) 6 точки от 6 възможни!
2. Мария Мутафчийска (ШК „Марек Юни-

он Ивкони”, Дупница) - 4,5 т.
3. Мина Златева (ШК „Ивис-Плюс”, Со-

фия) - 4 т.

Момичета до 8 години: общо 8
1. Виктория Стрендева (ШК „Вик-

тори”, Благоевград) - 7 т.
2. Ангелика Николова (ШК „Рицар”, Со-

фия) - 5 т.
3. Иванина Андонова (ШК „Тунджа-2009”, 

Ямбол) - 5 т.

Класически шахмат
Шампионатите по класически шахмат за 

младите ни състезатели са едни от важните и 
чакани надпревари през календарната година. 

• В най-борбения турнир, с общо 49 
деца, при момчетата до 10 години, ед-
ноличен шампион с 9 от 9 възможни 
точки стана Цветан Стоянов от 
ШК „Бургас 64”. Европейският шампи-
он от 2012 година за момчета до 8 години 
беше без реална конкуренция. Втори със 7,5 
точки се класира Йордан Портокалски от 
ШК „Виктори”, Благоевград, а трети със 7 
т. е Иван Караджов от ШК „Пловдив”.

• При момчетата до 8 години учас-
тие взеха 48 деца. Тук надпреварата беше 
изключително оспорвана и драматична. До 
последно не беше сигурен победителят. Зла-
тото спечели Валентин Генов (ШК „Ан 
Пасан”, София) със 7,5 точки. Среброто 
е за Александър Ташев (ШК „Траскмариска”, 
Тутракан) - 7 т. И бронз за Есат Рамаданов 
(ШК „Асеновец 2006”, Асеновград) - 7 т.

• При момичетата до 10 години. 
Участие взеха общо 15 млади шахма-
тистки. Елиф Мехмед от ШК „ЦСКА” 
убедително заслужи и тази титла, 
допускайки само едно реми. Тя завоюва побе-
дата с 6,5 от 7 възможни точки. Сребърния 
медал спечели Белослава Кръстева (от ШК 
„Шах XXI”, София) с 5,5 т. Белослава извади 
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лош късмет, губейки важна партия по крайно 
неприятен начин – позвъняване на телефон. 
Това изигра роля и в крайното класиране. 
Бронза спечели Ралица Илиева (от ШК „Ан Па-
сан”, София) - с 5 т.

• При момичета до 8 години участие 
взеха 14 млади дами. Пълно надмощие и на 

тази контрола за Виктория Стренде-
ва, която завърши с резултат 7 точки. 
Среброто спечели Петя Караиванова (ШК 
„Михаил Ботвиник”, София) - с 5 точки, а 
бронзът остана за Иванина Андонова (ШК 
„Тунжда-2009”, Ямбол) - също с 5 точки, но 
по-лоши допълнителни показатели.

Успех на младите ни надежди на предсто-
ящите европейски и световни първенства!

Äържавни първенства

Îт живота на клубовете

Близо 140 деца взеха участие в осмото 
издание на детския турнир по шах “Купа на 
лъвчетата“, организиран от ШК „ЦСКА”. 
Турнирът се проведе на 17 и 18 май в „Биз-
нес парк” -  София, с подкрепата на ДСК, 

Българската федерация по шах и столична 
община район „Изгрев”. Участниците бяха 
разделени на два турнира до 10 и до 14 го-
дини. Във възрастовата група до 10 години 
състезателите бяха 96, а до 14 години - 37. 
Голяма част от състезателите имаха шах-
матен коефициент Ело, което определи и 
високото качество на партиите. 

В турнира до 10 години Владимир 
Павлов от „Ан Пасан” убедително 
завоюва първото място с 6,5 точки, 
успявайки да победи в директната партия 
конкурентката си Елиф Мехмед, за която 
обаче остана купата при момичетата. След 
него при момчетата остана Иван Кара-
джов, който също не загуби партия, но на-
прави едно реми в повече. При момичетата 

Детски турнир "Купа на лъвчетата"
кмс Васил Илиев

Владимир Павлов и Мартин Петров са победителите в двата турнира
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Елиф Мехмед спечели убедително първото 
място, изпреварвайки с цяла точка втората 
и третата Надя Тончева и Ралица Илиева. 

В групата до 14 години купата убе-
дително спечели Мартин Петров, кой-
то е и актуалният шампион на България до 
14 години. След него остана вицешампионът 
на България в тази възрастова група Стефан 
Райков. При 12-годишните купата отиде при 
Матей Петков, който е и шампион на Бълга-
рия до 12 години, а подгласник му е както и на 
държавното първенство Мартин Василев.

 В конкурса по решаване на задачи побе-
дител е Пламен Николов, следван от Елиф 
Мехмед и Ралица Илиева в групата до 10 го-
дини. Мартин Петров е победител на зада-
чите при 14-годишните, а след него остана-
ха Матей Петков и Мартин Василев. 

При клубовете най-добро комплексно 
представяне постигна „Ан Пасан” /София/, 
следван от „ЦСКА” /София/ и Столичен 
център по шах /София/. 

След края на турнира сеанс на едновре-
менна игра дадоха фм Георги Филев - капи-
тан на отбора на „ЦСКА” мъже, Ани Кру-
мова-шампионка на България до 20 години, 
международният майстор Велислав Куков и 
победителят от миналата година Явор То-
доров. След награждаването имаше торта 
с логото на турнира и детско шампанско 
за всички състезатели, с което и завърши 
шахматният празник.

За доброто провеждане на турнира се 
погрижи съдийски състав с главен съдия Ди-
яна Владимирова и помощници Ани Манева, 
Ани Крумова, Васил Колев и Пламен Стан-
чев. Ето и класиранията:

Крайно класиране до 10 години

Състезател, клуб ЕЛО T.

1. Владимир Павлов, „Ан Пасан” 1627 6.5

2. Елиф Мехмед, „ЦСКА” 1703 6

3. Иван Караджов, Пловдив 1515 6

4. Стивън Василев, Враца 1683 5.5

5. Александър Ташев, Тутракан 1537 5.5

6. Енчо Стоянов, „ЦСКА” 5.5

Общо 96 участници

Крайно класиране до 14 години

Състезател, клуб ЕЛО T.

1. Мартин Петров, Столичен център 2048 6.5

2. Матей Петков, „Локомотив”, София 1843 5.5

3. Мартин Василев, „Локомотив”, Со-

фия

1823 5.5

4. Стефан Райков, „ЦСКА” 1778 5.5

5. Николай Чолаков, Столичен център 1543 5

6. Ярослав Докузов, „Локомотив”, Пловдив 1640 5

Общо 37 участници

Mомичета, 8 години:
1. Виктория Стрендева – „Виктори”
2. Виктория Калинова
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Îт живота на клубовете
Момчета 8 години:
1. Александър Ташев
2. Светлен Иванов
3. Константин Георгиев

Момичета, 10 години:
1. Елиф Мехмед – „ЦСКА”
2. Надя Тончева – „М. Ботвиник”
3. Ралица Илиева – „Ан Пасан”

Момчета, 10 години:
1. Владимир Павлов /”Ан Пасан”/
2. Иван Караджов /Пловдив/
3. Стивън Василев /Враца/

Момичета, 12 години:
1. Гергана Пейчева /”Ан Пасан”/
2. Христина Иванова /”Локомотив”, Сф/
3. Гергана Симонска

Момчета, 12 години:
1. Матей Петков („Локомотив”, Сф)
2. Мартин Василев („Локомотив”, Сф)
3. Николай Чолаков

Момичета, 14 години:
1. Ралица Маркова – „ЦСКА”
2. Ели Чиликова – „ЦСКА”

Момчета, 14 години:
1. Мартин Петров Столичен център
2. Стефан Райков, „ЦСКА”

Всички призьори и най-малките участни-
ци до 7 години получиха допълнителни на-
гради от Банка ДСК, а абсолютно всички 
деца си тръгнаха с оригинални грамоти.

Решения на комбинациите от стр. 26
(1) Bulach – Petrov, 1951 1...¦f3 2.gf3 

¥b3 3.ab3 £c1 4.¦c1 ¦d2# 0–1

(2) Gulko – Grigorjan Vilnius, 1971 1.¦f8 

¦f8 2.£d5 ¢h7 3.ef8¤ ¢h8 4.¤eg6# 

1–0

(3) Hewitt – Steinitz London, 1866 1...¦g2 

2.¢g2 £h3 3.¢h3 ¤e3 4.¢h4 ¤g2 

5.¢h5 ¦f5 6.¢g4 h5 7.¢h3 ¦f2# 0–1

(4) Schiffers – Tschigorin, 1897 1...¦h1 

2.¤h1 ¥h2 3.¢h2 ¦h8 4.¢g3 ¤f5 5.¢f4 

¦h4# 0–1

(5) Nach - Stamma 1737 1.£f4 gf4 2.¥f4 

¢a8 3.¤b6 ab6 4.ab6 ¤a6 5.¦c8 ¦c8 

6.¦a6 ba6 7.¥g2 ¦c6 8.¥c6# 1–0

(6) Taimanov – Kusminych, 1950 1.¤g6 

¤h7 2.¦e6 fe6 3.£d8 £d8 4.¥e6# 1–0

(7) Tal - Suetin Tbilisi, 1969 1.£e5 de5 

2.ef7 ¢d7 3.¥f5 ¢c6 4.¥e4 ¤d5 5.¥d5 

1–0

(8) Lasker,Ed. – Thomas London, 1911 

1.£h7 ¢h7 2.¤f6 ¢h6 3.¤eg4 ¢g5 

4.h4 ¢f4 5.g3 ¢f3 6.0–0 1–0
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Купа „Търновската царица“ 
Георги Гърев

Снимки Бранимир Бонев

Рекорден брой участници – 255-има, в 
национално състезание за деца, юноши и 
девойки взеха участие в 17-ото издание на 
купа България “Търновската царица”. Досега 
рекордът на турнира бе от 221 участващи 
състезатели през 2013 г., което направи 
състезанието най-масовия детски турнир 
в България м.г. Надпреварата бе организи-
рана от шахматен клуб “Етър”, община 
Велико Търново, и Българската федерация 
по шахмат. Проявата премина под знака на 
кандидатурата на В. Търново за европейска 
столица на културата през 2019 г. Дирек-
тор на турнира бе Тихомир Стефанов, изп. 
директор на вестник „Янтра ДНЕС”.

Проведоха се 4 отделни турнира до 8, 
10, 12 и 14 г., като момчета и момичета 
играеха заедно, но бяха направени отделни 
класирания за двата пола. По този начин 
бяха излъчени 8 шампиони в 8 групи и разда-
дени общо 8 купи и 24 медала. Системата за 
игра беше 7 кръга с контрола за игра по 30 
минути на всеки състезател по правилата 
на ускорения шах.

При момчета до 14 години – за втора 
година поред победител стана Мартин 
Петров от Столичен център по шах-
мат с 6 т. Втори е ФИДЕ майстор Цветан 
Стоянов от ШК “Бургас 64”, който е само на 

10 години, но игра с успех при батковците и 
събра 5,5 т. Трети се подреди Виктор Боев 
от ШК “Пловдив”, също с 5,5 т. 

Шампионка при момичетата до 14 г. 
и носителка на „Търновската царица“ 
стана Виктория Радева - “Спартак” 
 /Пловдив/ - с 5,5 т., втора е Габриела 
Илиева - ШК “Михаил Тал”, Ч. бряг - с 4,5 т., 
на трето място се класира Дарина Дими-
трова - “Тунджа 2009”, със същия актив. 

Име, Клуб Ело Т.

1. Мартин Петров, „Столичен 

център”

1965 6

2. Виктория Радева, „Спартак 

Пловдив”

1761 5½

3. Цветан Стоянов, „Бургас 64” 1718 5½
4. Виктор Боев, „Пловдив” 1732 5½
5. Давид Цветанов, „Плевен 21” 1669 5

6. Георги Ганчев, Шумен 1491 5

7. Лъчезар Йорданов, Варна 1831 4½
8. Антони Василиадис, „Шах 21” 1661 4½
9. Дамян Калбанов, „Етър” 1610 4½
10. Габриела Илиева, „Михаил Тал” 1399 4½

Рекорден брой от 255 участници във Велико Търново
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Îт живота на клубовете

11. Дарина Димитрова, „Тунджа 

2009”

1435 4½

Общо 35 участници

Във възрастовата група момчета до 
12 г. първите трима в крайното класиране за-
вършиха с по 5,5 т. Победител по показа-
тели стана Радостин Нейков от “Прис-
тис”, държавният шампион Матей Петков 
от ШК “Локомотив” /Сф/ е втори, а Владимир 
Върбанов, ШК “Спартак Плевен 21” - трети. 

Шампионка при 12-годишните мо-
мичета и с най-висок резултат от 
двата пола в тази възраст е Габриела 
Антова от ШК „Шах 21“ с 6 т., коя-
то изпревари по допълнителни показатели 
втората Гергана Пейчева ШК - “Ан Пасан”. 
Наталия Грабчева от Столичен център е 
трета с 4,5 т. 

Име, Клуб Ело Т.

1. Габриела Антова, „Шах 21” 1710 6

2. Гергана Пейчева, „Ан Пасан” 1613 6

3. Радостин Нейков, „Пристис” 1558 5½
4. Матей Петков, „Локомотив”, Сф 1742 5½
5. Владимир Върбанов, „Спартак Пле-

вен 21”

1628 5½

6. Илиян Иванов, „Локомотив”, Сф 1500 5

7. Стоян Стоянов, „Асеновец 2006” 1585 5

8. Стилиян Нановски, „Плевен 21” 1453 5

9. Стефан Янев, „Етър” 1416 5

10. Никола Ненков, „Плевен 21” 1637 5

11. Кирил Георгиев, „Виктори” 1473 5

Общо 66 участници

Във възрастовата група момчета до 
10 г. победител стана Валентин Митев 
от ШК “Плевен 21” с 6,5 т., Лъчезар Колев от 
ШК “Ан Пасан” е втори с 5,5 т., а Йордан Порто-
калски – ШК „Виктори“, е трети с 5,5 т.

При момичета до 10 г. еднолично 
на първо място е Белослава Кръсте-
ва от ШК „Шах 21“ с 5,5 т., пред Елиф 
Мехмед от ЦСКА - с 5 т. и Ичен Ма от ШК 
„Шах 21“ - с 5 т.

Име, Клуб Ело Т.

1. Валентин Митев, „Плевен 21” 1518 6½
2. Лъчезар Колев, „Ан Пасан” 1393 5½
3. Йордан Портокалски, .„Виктори” 1606 5½
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4. .Белослава Кръстева, „Шах 21” 1350 5½
5. Димитър Димитров, „Енергия 

21”

1638 5½

6. Ивайло Генов, „Каиса” 1524 5½
7. Георги Колев, „Локомотив Пд” 1395 5½
8. Георги Стоянов, „Ан Пасан” 1577 5

9. Момчил Петков, „Енергия 21” 1410 5

10. Стилиян Костадинов, „Бургас 

64”

1511 5

11. Алекс Костев, „Виктори” 1527 5

12. Елиф Мехмед, ЦСКА 1586 5

13. Иван Караджов, „Пловдив” 1508 5

14. Ма Ичен, „Шах 21” 0 5

15. Преслав Вельов, „Михаил Тал” 0 5

Общо 80 участници

В най-малката възрастова група 
– момчета до 8 г., шампион с пълен 
актив от 7 т. стана Александър 
Ташев  – ШК „Трансмариска“ (Тут-
ракан), Станислав Ботев - ШК “Прис-
тис”, с 6 т е втори, Атанас Кулев, ШК 
“Асеновец 2006”, с 5,5 т. е трети. 

При момичета до 8 г. първото мяс-
то спечели Иванина Андонова – ШК 
„Тунджа 2009“ с 4,5 т., пред Виктория 
Стрендева – ШК „Виктори“, също с 4,5 т., 
и Диляна Иванова - ШК “Пристис” с 4 т.

Име, Клуб Ело Т.

1. Александър Ташев, „Трансмари-

ска”

1536 7

2. Станислав Ботев, „Пристис” 0 6

3. Атанас Кулев, „Асеновец 2006” 1372 5½
4. Николай Желев, „Бургас 64” 0 5½
5. Пламен Василев, „Плевен 21” 0 5½
6. Лъчезар Ралчев, „Феникс” 0 5½
7. Мартин Димитров, „В. Топалов 

2006”

0 5

8. Валентин Генов, „Ан Пасан” 0 5

9. Светлен Иванов, „Локомотив”, 

Сф

0 5

10. Никола Николов, „Етър” 0 5

11. Мартин Йорданов, „Рицар” 0 5

12. Александър Евров, „Пловдив” 0 5

13. Васил Кондов, „Казанлък 21” 0 5

Общо 74 участници

Най-малките участници в турнира
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Îт живота на клубовете
Наградният фонд беше сериозен за дет-

ски турнир – 1600 лева. Красиви купи, медали 
и грамоти получиха призьорите и в осемте 
групи. Във всяка възрастова група победите-
лят получи 100 лв. премия, вторите - 60 лв., 
а третите - 40 лв. Най-малките участници в 
турнира бяха Виктор Бенков от ШК „Етър” 
и Ивелина Христова от ШК „Енергия 21”, ро-
дени през 2008 година, и Даниел Кънев от ШК 
„Феникс“, роден 2009 г.

Организаторите бяха подготвили пре-
дметни награди – футболни топки за отбо-
рите с най-много състезатели. Получиха ги 
ШК „Пловдив“, участвали със 17 шахмати-
сти, ШК „Бургас 64“-  с 16, ШК „Виктори“ 
/Благоевград/ - с 15, и ШК „Шах 21“ /София/ 
- с 14.

17-ото издание на “Търновската цари-
ца“ премина при перфектна организация, 
създадена от домакините от ШК „Етър”, 
и отлично съдийство. Съдийската брига-
да бе в състав: Николай Йорданов, Светла 
Йорданова, Венета Петкова, Цанка Нинова 
и Кристиан Йорданов, който е на 18 г. и е 
най-младият съдия по шахмат в България.

Стефан Янев стана носител на 
Купата на в. „Янтра ДНЕС“

Георги Гърев 
Снимки Бранимир Бонев

Стефан Янев (в средата) е деветият 
носител на Купата на вестник „Янтра 
ДНЕС”.  Негови подгласници са Никола 
Николов и Дамян Калбанов (вляво). 

Великотърновският шахматист 
Стефан Янев стана носител на 
красивата купа на в. “Янтра ДНЕС” 

за 2014 година. За девета поредна година 
вестникът отличи талантливите млади 
шахматисти от региона, като за девети 
път е подкрепен в това си начинание от 
Търговска верига “Сико” и Агенция за не-
движими имоти “Century Homes”. Любе-
зен домакин на проявата бе хотел “Етър”, 
а огромна помощ при организацията оказа 
шахматен клуб “Етър”. Общо 25-има ве-
ликотърновски шахматисти, участвали 

в турнира за Купа България “Търновската 

царица”, си оспорваха трите награди за 

най-добре представили се местни състе-

затели. Стефан Янев, който участва при 

12-годишните момчета, събра 5 точки и 

получи купата за първо място на вестник 

“Янтра ДНЕС”. В турнира “Търновската 

царица” Стефан завърши на седмо място. 

Никола Николов, който навърши 8 годи-

ни на 2 май и участва при момчетата до 

8 г., бе вторият награден с купата на в. 

“Янтра ДНЕС”. Той завърши с 5 т. в сво-

ята възрастова група. Третата красива 

купа на медията получи Дамян Калбанов, 

постигнал 4,5 т. при момчетата до 14 г. 

Много добри изяви при момичетата до 8 

г. имаше Кристияна Тодорова, която за-

върши на седмо място в турнира “Търнов-

ската царица”. Призьорите бяха наградени 

от Тихомир Стефанов, изпълнителен ди-

ректор на медията.

Програмата по закриване на турнири-

те бе украсена с изпълненията на атрак-

тивните танцьори от V-dance, които 

допринесоха за доброто настроение на 

участници и гости.
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Ìеждународни прояви

Чудесният гръцки град Кавала беше до-
макин на голям шахматен форум от 14 
до 26 юни. Тук се проведоха ученическите 
първенства за момчета и момичета във 
възрастови групи до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 г. 
Първите три дни шампионатите бяха със 
световно участие под егидата на ФИДЕ, 
а след това турнирът премина в европей-
ско първенство по класически шахмат в 
същите възрастови групи. Първите два 
дни се играха турнирите по бърз шах (ра-
пид), а на следващия ден се излъчиха и шам-
пионите по блиц. Общо участие взеха 385 
участници от 19 европейски федерации. 
Момчетата бяха 244, а момичетата - 141. 
Най-многобройна бе делегацията на Ру-
сия - 143 участници. Домакините бяха със 
70 участници, представителите на Турция 
– 54, Азербайджан с 37, Англия и Израел с 
по 23 участници. Впечатление правеше 
турската делегация, която имаше по ня-
колко национални екипа, а в единия хотел 

бе наета конферентна зала, където под 
ръководството на гм Михаил Гуревич и гм 
Адриян Михалчишин се водеха тренировки 
сутрин и до късно вечер. Организаторите 
бяха направили сайт на турнира: http://www.
chesskavala.gr/euroschools2014/.

Онлайн се излъчваха 24 партии. На след-
ващия ден от сайта можеха да се изтеглят 
40% от партиите. Залата за игра бе много 
малка да побере толкова желаещи да играят 
и затова се наложи участниците в по-голе-
мите възрастови групи да играят в Архео-
логическия музей на града. Условията за игра 
там бяха на добро ниво, но в същото време 
могат да се изкажат сериозни критики към 
домакините относно условията в главната 
зала, където играеха преобладаващата част 
от състезателите. Участниците бяха раз-
положени на доста малка територия и по 
всяка вероятност не бяха изпълнени изис-
кванията на ФИДЕ за брой играчи на опре-
делена територия. 

Ученически индивидуални първенства – Ученически индивидуални първенства – 
  Кавала, ГърцияКавала, Гърция

мс Димитър Илиев
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Ìеждународни прояви
Участниците от България бяха 7. Ще 

разкажа за представянето на всеки един от 
„великолепната седморка” и завоюваните 
медали.

Световно ученическо 
първенство по ускорен 
шахмат - два златни и един 
сребърен медал за България

Първенствата по ускорен шахмат се 
проведоха на 14 и 15 юни. Контролата за 
игра бе 15 минути с 10 секунди добавка след 
всеки изигран ход на участник в 9-кръгови-
те „швейцарки“. Участие взеха 220 учас-
тници от 20 федерации. Момчетата бяха 
150, а момичетата - 90. Най-многобройна бе 
делегацията на Русия - 90 участници. Залата 
за игра бе до летния театър на града. Въз-
растовите групи бяха 12, а представители 
на България имаше в 5 от тях. 

Момчета до 7 г.
Участваха 26-има от 10 федерации. Тук 

най-многобройна бе групата на Гърция със 7 
участници.

България бе представена от 7-годиш-
ния Константин Георгиев от ШК “Юрий 
Бендерев-1912“ – Перник, с личен треньор 
Първан Аспарухов и 6-годишния Светлен 
Иванов от София с личен треньор гросмай-
стор Маргарита Войска. Косьо загуби само 
от шампиона на Узбекистан – Синдаров, и 
заслужено спечели сребърен медал. Най-мал-
кият участник Светлен спечели 5 точки и 
е 8-ми в крайното класиране, което също 
е успех. 

Крайно класиране:

1 Islombek Sindarov UZB 9

2 Konstantin Georgiev BUL 7½
3 Dhruv Radhakrishnan ENG 6½
8 Svetlen Ivanov BUL 5
Общо 26 участници

Девойки до 13 г.

Виктория Радева – шампионка
Участваха 19 участнички от 4 феде-

рации. Тук отново най-многобройна бе Ру-
ската федерация с 11 участнички. България 
беше с 3 участнички: държавната шампион-
ка до 12 г. – Габриела Антова от ШК “Шах 
XXI“ –  София, с личен треньор Стефан 
Стойнов, държавната шампионка до 14 г. 
- 13-годишната Виктория Радева от ШК 
“Спартак“ – Пловдив, с личен треньор мм  
Спас Кожухаров, и Наталия Грабчева от 
СЦШ –София. Българките диктуваха бор-
бата за разпределението на медалите през 
целия турнир и заслужено Вики стана шам-
пионка! Честито!

Крайно класиране:

1 WCM Viktoria Radeva 1790 BUL 7½
2 WFM Alexandra Obolentseva 1912 RUS 7

3 WCM Khanim Balajayeva 1817 AZE 7

4 WFM Gabriela Antova 1718 BUL 6

5  Nigar Mustafazada 1727 AZE 5½
6  Aytaj Heydarova 1561 AZE 5½
7  Yana Spiridonova 1714 RUS 5

8  Polina Buchina 1536 RUS 5

9  Kristina Belkina 1662 RUS 5

10  Natalia Grabcheva 1469 BUL 5

Общо 19 участнички
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Юноши до 13 г.
Участваха 22-ма от 7 федерации. Тук 

отново най-многобройна бе Руската феде-
рация с 8 участници. България се представи 
с Антоний Васиалидис ШК “Шах XXI“ – Со-
фия, с личен треньор Стефан Стойнов. Ан-
тоний беше 12-ти по ело и класирането му 
на 8-мо място може да се приеме за успех.

Крайно класиране:

1 Kanan Garayev 1767 AZE 8

2 Vugar Asadli 1950 AZE 7

3 Nikita Chetrari 1911 MDA 6½
4 Anton Konaplev 1943 RUS 6½
5 Mark Levenshtein 2077 RUS 6

6 Stepan Zhuravlev 1791 RUS 5½
7 Vladislav Sipetin 2044 RUS 5

8 Antony Vasiliadis 1647 BUL 5

Общо 22-ма участници

Юноши до 15 г.

Владимир Петров – шампион!
Участниците бяха 15 от 5 федерации. 

България участва с държавния шампион до 
16 г. – Владимир Петров от СЦШ – София, 
с личен треньор баща си – Сергей Петров. 
Без да загуби партия, Владимир Петров ста-
на заслужено шампион.

Крайно класиране:

1 Vladimir Sergeev Petrov 2074 BUL 7½
2 Ruslan Shavshin 2078 RUS 7½

3 Rustam Bunyatov 1974 AZE 7

Общо 15 участници

Девойки до 17 г.
Участваха 11 девойки от 5 федерации. 

Най-много имаше от Унгария. България 
участва с 2 представителки: държавната 
шампионка до 16 г. – Мария Васова от ШК 
“Асеновец 2006“ –. Асеновград, с личен тре-
ньор мс Неделчо Чепаринов, и с Василена 
Трайкова от ШК “Дебют“ – Оряхово. Мария 
раздели в крайното класиране 2-рото мяс-
то, но допълнителните й показатели отре-
диха 4-то място.

Крайно класиране:

1 Aytan Amrayeva 1998 AZE 7

2 Hanna Krisztina Gal 2012 HUN 5½
3 Maria Drogovoz 1835 RUS 5½
4 Maria Vasova 1865 BUL 5½
10 Vasilena Traykova 1766 BUL 3½
Общо 11 участнички

Световно ученическо 
индивидуално първенство по 
блиц

 На 16 юни се проведе световното уче-
ническо индивидуално първенство за мом-
чета и момичета по блиц. Контролата за 
игра бе 3 минути с 2 секунди добавка след 
всеки изигран ход на участник в 9-кръгови-
те „швейцарки“. Участие взеха 210 учас-
тници от 20 федерации. Момчетата бяха 
133, а момичетата - 77. Най-многобройна 
бе делегацията на Русия - 98 участници. До-
макините имаха 36 участници, представи-
телите на Азербайджан - 28. Участниците 
от България отново имаше в 5 възрастови 
групи. 

Момчета до 7 г.
Участваха 21 момчета от 7 федера-

ции, а България отново бе представена от 
7-годишния Константин Георгиев от ШК 
“Юрий Бендерев-1912”. Косьо спечели сре-
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бърен медал и в тази дисциплина.

Крайно класиране:

1 Islombek Sindarov UZB 8

2 Konstantin Georgiev BUL 7½
3 Fikrat Mustafazade AZE 7

Общо 21 участници
     
Девойки до 13 г.

Участваха 16 девойки от 4 федерации. 
Тук отново най-многобройна бе Руската 
федерация с 9 участнички. Трите ни пред-
ставителки в тази група отново диктува-
ха борбата за разпределението на медалите 
през целия турнир, но в крайна сметка из-
пуснаха титлата. Сребро и бронз за Габри-
ела Антова и Виктория Радева.

Крайно класиране:

1  Yana Spiridonova 1714 RUS 7½
2 WFM Gabriela Antova 1711 BUL 7

3 WCM Viktoria Radeva 1789 BUL 7

4 WFM Alexandra Obolentseva 1906 RUS 6½
5 WCM Khanim Balajayeva 1817 AZE 5½
6  Nigar Mustafazada 1755 AZE 5½
7  Susan Mammadova 1657 AZE 5

8  Natalia Grabcheva 1608 BUL 5

Общо 16 участнички

Юноши до 13 г.
Участваха 20 юноши от 7 федерации. 

Антоний Васиалидис се класира на 9-то мяс-
то, което може да се приеме за успех.

Крайно класиране:

1 Vugar Asadli 1962 AZE 8½
2 Anton Konaplev 1966 RUS 7

3 Kanan Garayev 1782 AZE 6

9 Antony Vasiliadis 1615 BUL 5

Общо 20 участници
   

Юноши и девойки до 15 г.
Участваха 16 юноши и 6 девойки от 8 

федерации. Поради малкия брой участнич-
ки бе взето решение момичетата и мом-
четата да играят общ турнир с отделни 
класирания по полове. Нашият предста-
вител Владко Петров загуби от медалис-
тите и закономерно се класира на 4-то 
място.

Крайно класиране за юноши:

1 Ruslan Shavshin 2045 RUS 8

2 Rustam Bunyatov 1966 AZE 7½
3 Bulat Nizamov 1960 RUS 7

4 Vladimir Petrov 2006 BUL 5½
Общо 22 участници

Юноши и девойки до 17 г.
Участваха 8 юноши и 13 девойки 

Ìеждународни прояви



17ШАХ в училище

от 7 федерации. И тук поради малкия 
брой участници бе взето решение мо-
мичетата и момчетата да играят общ 
турнир с отделни класирания по поло-
ве. България участва с 2 представител-
ки – Мария Васова и Василена Трайкова. 
Мария започна с „голямо рокадо“ (три 
поредни загуби) и се наложи да почи-
ва в четвъртия кръг, което показа, че 
не е във форма. Трайкова пък почива в 
последния кръг, което показва, че в по-

горните възрастови групи участваме 
на олимпийски принцип.

Крайно класиране за девойки:

1 WFM Stavroula Tsolakidou 1959 GRE 8

3  Hanna Krisztina Gal 2067 HUN 6½
5  Aytan Amrayeva 1974 AZE 6

11  Maria Vasova 1778 BUL 4½
15  Vasilena Traykova 1766 BUL 4

В първенствата по класически шахмат 
от 17 до 26 юни в Кавала участваха почти 
два пъти повече деца и конкуренцията бе 
много по-оспорвана. Контролата за игра бе 
90 минути за 40 хода + 30 минути до края на 
партията с 30 секунди добавка след всеки 
изигран ход на участник в 9 кръга. Ще разгле-
дам шестте възрасти, в които имаше наши 
представители.

Момчета до 7 г.
Участваха 34-има от 10 федерации. Тук 

отново най-многобройна бе Руската фе-
дерация с 12 участници. България имаше 
отново 2-ма представители: 7-годишния 
Константин Георгиев от ШК “Юрий Бенде-
рев-1912“ и 6-годишния Светлен Иванов от 
ШК “Локомотив“, София. 

Ето какво сподели Маргарита Войска, 
която бе в Кавала за турнира по класически 
шах, като треньор на Светлен: „Светлен 
е на 6 години и 4 месеца и се занимава с 
шахмат от около година и половина. Пър-
вата му треньорка е Ани Манева. Смятам, 
че Светли проявява голям талант и любов 
към шахмата, готов е да гледа шах по 5-6 
часа на ден! Разбира се, за да достигне до 
челните места на световни и европейски 
първенства е необходим както талант, 
така и много труд, игрова практика, а и чис-
то физическо и психическо израстване. На 

Европейското по класически шах Светлен 
беше най-малкият участник в най-малката 
възрастова група. Постигна резултат, от 
който аз лично съм доволна - 5,5 точки от 
9. Класира се 10-ти, още повече, че изпус-
на поне една точка-най-вече заради липса на 
опит и увереност, което е обяснимо и нор-
мално за възрастта му. Получи и специална 
награда - медал за “Най-добре представил 
се млад шахматист”! Мисля, че ако про-
дължи да се занимава системно и упорито, 
пред Светлен има светло шахматно бъде-
ще. Много добро впечатление ми направи и 
Константин Георгиев. Изключително пози-
тивен, борбен и с добро самочувствие, Ко-

Гергана Пейчева – европейска шампионка

Европейски ученически първенства по класически шахматЕвропейски ученически първенства по класически шахмат



18 ШАХ в училище

Ìеждународни прояви
цето също има голяма шахматна дарба. На-
дявам се, че в най-близко бъдеще и двамата 
ще носят медали за България от по-сериоз-
ните световни и европейски първенства.”

Крайно класиране:

1 Rajat Makkar 1350 FRA 7

2 Ayhan Jabbarli AZE 7

3 Vyacheslav Kochetov RUS 6½
4 Vladislav Kochetov RUS 6

5 Ali Zuqanov AZE 6

6 Konstantin Georgiev BUL 6

7 Andrei Filip ROU 6

8 Iannis Zhosan RUS 6

9 Savin Dias ENG 6

10 Svetlen Ivanov BUL 5½
Общо 34 участници

Ivanov,  Svetlen - Ulian, Andrei-
Octavian [C54]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d4 

ed4 6.cd4 ¥b4 7.¥d2 ¤e4 8.¥b4 ¤b4 9.¥f7 

¢f7 10.£b3 d5 11.£b4 £d6 12.£d6 ¤d6 

13.¤e5 ¢f6 14.¤c3 c6 15.0–0 ¥f5 16.¦fd1 

g5 17.¤a4 g4 18.f4 ¤e4 19.b4 a5 20.¤c5 

¤c5 21.bc5 h5 22.¦ab1 ¥b1 23.¦b1 ¦h7 

24.¢f2 ¢f5 25.¢e3 h4 26.¦e1 ¦g8 27.¢d3 

¦hg7 28.¢c3 ¢f4 29.¦f1 ¢e3 30.¤d3 ¢e4 

31.¢d2 ¦f8 32.¦f8 ¢d4 33.¦f4# 1–0

Момичета до 9 г.
Участваха 31момичета от 9 федерации. 

Тук отново най-многобройна бе Руската 
федерация с 17 участнички. България участ-
ва с Надя Тончева, която има международен 
опит миналата година на европейско и све-
товно първенство. 9-годишната Надя е от 
ШК “Михаил Ботвиник“ – София, с личен 
треньор фм Христо Велчев. Надя игра спо-
ред моментните си възможности, макар от 
нея да очаквахме по-предно представяне.

Крайно класиране:

1  Galina Mironenko 1489 RUS 7½
2  Margarita Zvereva RUS 7

3 WCM Eva Stepanyan 1411 RUS 7

4  Isil Can TUR 6

5 WCM Maria Sovina 1484 RUS 6

6  Safiye Oyku Ince 1459 TUR 6

18  Nadya Toncheva BUL 4½
Общо 31 участнички

Момчета до 9 г.
В този турнир се регистрираха най-

много участници - 68 от 12 федерации. 
Тук отново най-многобройна бе Руската 
федерация с 30 участници. България участ-
ва с 9-годишния Лъчезар Колев от ШК “Ан 
Пасан“ – София, с личен треньор мс Дими-
тър Илиев. Сега е моментът да благодаря 
на собственика на клуба – г-н Георги Па-
влов, който с лични средства финансира 
пътуването на Лъчезар, Гергана Пейчева и 
моя милост. 

Гласуваното ни доверие трябваше да 
бъде доказвано и Лъчо още с първото си 
участие на международен подиум победи 
цели 4-ма градирани, загуби само от шампи-
она Isik Can и един равен ендшпил от Ката-
ев (Русия). С постижението си 9-то място 
мисля, че трябва да е доволен. Той сам раз-
бра, че разликата в играта му с по-напред 
класиралите се не е толкова голяма и с по-
вече трудолюбие може да се навакса.

Dincer, Ozgur Deniz (1471) - Kolev, 
Luchezar [E21]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.¤f3 ¥c3 

5.bc3 b6 6.e3 ¥b7 7.¥a3 d6 8.¥d3 0–0 

9.0–0 ¤bd7 10.¦e1 10...¤e4 [10...c5 11.¦f1] 

11.£c2 [11.¥e4 ¥e4 12.¤d2 f5] 11...f5 

12.¤d2 [12.¦ed1 a5] 12...¤d2 13.£d2 £g5 

14.f4 £g6 15.¦ab1 c5 [15...¤f6 16.¥b2μ] 

16.£e2 [16.£c2 £h6] 16...¥e4 [16...¦ad8!?] 

17.¥e4= fe4 18.£d2 ¦ad8 19.£c2 e5 20.fe5 

de5 21.dc5 ¤c5 22.¥c5 bc5 23.¦ed1 [23.£e2 

a6=] 23...¦d3 24.¦d2 [24.¦e1 h5μ] 24...¦e3 

25.¦e2? [25.¦f2!? ¦d8 26.¦bf1μ] 25...¦d3 

[25...¦e2 26.£e2 e3 27.£d1μ] 26.¦be1 

¦fd8 [26...e3!?–+] 27.£c1 e3 [27...£a6!?] 

28.¦e3= ¦d2 29.¦3e2 ¦e2 30.¦e2 £g4 
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31.£e1 £c4 32.¦e5 £a4 33.¦e4 [33.¦c5? 

¦d1 34.¦c8 ¢f7 35.¦c7 ¢f6 36.¦c6 ¢g5 

(36...£c6?! 37.£d1 £c3 38.£f1 ¢g6 

39.h3=) 37.h4 ¢h5 38.¦c5 ¢h6 39.£d1 

£d1 40.¢f2 £a4–+] 33...£b5 34.£f1 £c6 

35.¦e2 £b6 36.¢h1 ¦f8 37.£e1 £f6 38.h3 

£c6 39.¦e6 £d5 40.¦e2 £c4 41.¦e8 £a2 

42.£e7 £f7 43.£f7 [43.¦f8!? £f8 44.£a7 

£f1 45.¢h2 £f4 46.¢h1 £c1 47.¢h2 £c3 

48.£e7=] 43...¢f7μ 44.¦e5 ¦c8 45.¢g1 

a5 46.¦e4 c4 47.¦e5 ¦a8μ 48.¦c5 a4–+ 

49.¦c4? a3 50.¦f4 ¢e6 51.¦e4 ¢d5 52.¦d4 

¢c5 53.¦d1 a2 54.¦a1 ¢c4 55.¢f2 ¢c3 

56.¦c1 ¢b2 57.¦d1 a1£ 58.¦a1 ¦a1 0–1

Крайно класиране:

1 CM Isik Can 1776 TUR 8½
2  Harvey Y Zhang 1648 ENG 7½
3 CM Aydin Suleymanli 1735 AZE 7

4  Dmitry Kirillov 1518 RUS 6½
5  Can Dolgun 1509 TUR 6½
6  Aleksandr Kataev 1626 RUS 6½
7  Vladimir Anchikov RUS 6½
8  Prokhor Larichev 1338 RUS 6

9  Lachezar Kolev BUL 6

Общо 68 участници

Момичета до 11 г.
Гергана Пейчева – шампионка
Участваха 35 момичета от 11 федера-

ции. Тук отново най-многобройна бе Ру-
ската федерация с 13 участнички. България 
участва с държавната вицешампионка до 

12 г. - 11-годишната Гергана Пейчева от 
ШК “Ан Пасан“ – София, с личен треньор 
фм Георги Филев. Гери в 3-ия кръг подари 
една половинка, която й бе върната в 5-ия 
кръг. В останалите партии показа трай-
но израстване и вече може да се каже, че 
българският женски шахмат има още една 
представителка, пред която ще има още 
много победи. Лъчезарната и много моти-
вирана Гергана Пейчева спечели безапелаци-
онно титлата, която й се размина на косъм 
в Будва-2013-та. Извлекла е необходимите 
поуки оттогава, където игра с почти същи-
те съпернички. 

Крайно класиране:

1 Gergana Peycheva 1654 BUL 7½
2 Leya Garifullina 1689 RUS 6½
3 Defne Sade 1502 TUR 6½
4 Maria Mayraslova 1597 RUS 6½
5 Sila Caglar 1529 TUR 6

6 Evgenia Tsivelekidou 1400 GRE 5½
Общо 35 участнички

Peycheva, Gergana (1654) - Garifullina, 
Leya (1689) [C06]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.¥d3 c5 

6.c3 ¤c6 7.¤e2 £b6 8.¤f3 cd4 9.cd4 f6 10.ef6 

¤f6 11.0–0 ¥d6 12.a3 0–0 13.¦e1 e5 14.de5 
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Ìеждународни прояви
¤e5 15.¤e5 ¥e5 16.h3 ¤e4N 17.¥e3 d4? 

[17...¤f2 18.¥b6 ¤d1 19.¦ad1 ab6] 18.¤d4+- 

[18.¥e4?! de3 19.f4 ¦d8 20.¥h7 ¢h8=] 

18...¥d4 19.¥c4 ¢h8 20.¥d4 £g6 [20...¤f2? 

21.¥b6 ¤d1 22.¥d4+- (22.¦ad1?! ab6 23.¦e7 

g6±; 22.¦ed1?! ab6 23.¦d6 ¥f5±) ] 21.¥d3 ¥f5 

22.¥e4 ¥e4 23.£g4 [23.¥g7 £g7 24.¦e4 £b2 

25.¦a2+-] 23...£g4= 24.hg4 ¥c6? [24...¦f4=] 

25.¦e7+- ¦g8 26.¦ae1 ¦ad8 ¦de8 28.¥g7! 

¦g7 29.¦e8 ¥e8 30.¦e8 ¦g8 31.¦g8 ¢g8 32.f4 

¢f7 33.¢f2 ¢f6 34.¢e3 [34.¢f3+-] 34...h6 

35.¢f3 ¢f7 36.¢g3 ¢g7 37.¢h4 a6 38.¢h5 

¢h7 39.g5 hg5 40.¢g5 ¢g7 41.f5 b6 42.f6 ¢f7 

43.¢f5 b5 44.g4 1–0

Peycheva, Gergana (1654) - 
Ismayilzada, Zeynab (1511) [B01]
1.e4 d5 2.ed5 £d5 3.¤c3 £a5 4.¥c4 c6 

5.d3 £c7 6.¥d2 ¤f6 7.£e2 b5 8.¥b3 ¥f5 

9.h3 h5 [9...¥g6 10.a4 b4 11.¤d1=] 10.¤f3 

¤bd7 11.a3 ¤b6 [11...a5 12.0–0] 12.0–0–0 

[12.£e5!? £c8±] 12...¥d7 13.¤e4 [13.¤g5 

¤bd5±] 13...e6 14.¥c3 ¤e4 15.de4 f6? [15...

c5 16.£d2=] 16.¤d4 [16.e5 f5 17.¤d4±] 

16...¤a4? [16...e5 17.¤f3 c5=] 17.¥a4+- 

ba4 18.g3 [18.£c4 £c8 19.e5+- (19.£a4 c5 

20.£c4 cd4 21.£c8 ¦c8 22.¥d4 ¦c7μ) ] 18...

c5 19.¤f3 ¥e7 [19...¦b8 20.¤h4±] 20.¢b1 

[20.¤h4 ¦b8±] 20...¦b8 21.g4 [21.¤h4 ¥b5 

22.£e3 ¦h6±] 21...hg4? [21...£f4 22.¥d2 

£c7=] 22.hg4+- ¢f7 [22...¦h1 23.¦h1 ¥b5 

24.£e3±] 23.g5 ¥c6? 24.gf6 gf6? 

XIIIIIIIIY
9-tr-+-+-tr0
9zp-wq-vlk+-0
9-+l+pzp-+0
9+-zp-+-+-0
9p+-+P+-+0
9zP-vL-+N+-0
9-zPP+QzP-+0
9+K+R+-+R0
xiiiiiiiiy

25.¤g5! fg5 26.¥h8 ¦h8 27.¦h8 ¥f6 28.£h5 

1–0

Девойки до 13 г.
Участваха 31 девойки от 9 федерации. 

Тук отново най-многобройна бе Руската фе-
дерация с 12 участнички. България участва с 
държавната шампионка до 14 г. - 13-годиш-
ната Виктория Радева от ШК “Спартак“ 
– Пловдив. Вики води до 5-ия кръг и в 6-ия 
кръг се срещна със станалата впоследствие 
шампионка рускинята Оболенцева. В тази 
партия Радева изпусна в дебюта да използва 
преимуществото си в развитието, след ко-
ето премина в равностоен ендшпил, но под 
влияние на цайтнота – загуби. Тази загуба не 
я разколеба и с финал 2 точки от 3 се кла-
сира 3-та. Още един успех на талантливата 
пловдивска шахматистка.

Radeva, Viktoria (1937) - Beshukova 
Alina, Alina (1730) [B43]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 a6 5.¥d3 

¤f6 6.0–0 £c7 7.¤c3 b5 8.a3 ¥b7 9.¢h1 

¥e7 10.¥d2 d5 11.ed5 ¤d5 12.¤d5 ¥d5 

13.£e2 ¤d7 14.¦fe1 ¤c5 15.¥c3 ¤a4 

16.£g4 ¤c3 17.bc3 g6 18.¦e3 ¥f6 19.¦ae1 

0–0 20.¤e2 h5 21.£b4 ¥e7 22.£b2 ¥d6 

23.h3 £b7 24.f3 £e7 25.a4 ba4 26.c4 

¥c6 27.¤d4 ¥d7 28.¦e4 ¦ab8 29.£a1 a3 

30.f4 £f6 31.¦f1 ¦b2 32.¤b3 ¥a4 33.c5 

¥b3 34.cd6 ¥d5 35.¦e5 £h4 36.¢h2 ¦a2 

37.£d4 ¦b8 38.¦g5 ¦ab2 39.¥g6 fg6 

40.¦g6 ¢f7 41.£g7 ¢e8 42.¦h6 1–0

Крайно класиране:

1 WFM Alexandra Obolentseva 2034 RUS 7½
2 WCM Duru Okuyaz 1698 TUR 7

3 WCM Viktoria Radeva 1937 BUL 6½
4 WCM Sude Hereklioglu 1641 TUR 6

5  Elizaveta Lichii 1549 MDA 6

6  Nigar Mustafazada 1727 AZE 6

Общо 31 участнички

Девойки до 17 г.
Участваха 11 дедойки от 6 федерации. 

В тази възрастова група най-много бяха 
участничките от Турция - 4. За България 
участва държавната шампионка до 16 г. - 
16-годишната Мария Васова от ШК “Асено-
вец-2006“. Играта на Мария не й спореше, а 
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резултатът й е 50%.

Menzi, Nezihe Ezgi (1915) - Vasova, 
Maria (1991) [B07]
1.e4 d6 2.d4 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 ¤f6 5.¤e2 0–0 

6.h3 c6 7.a4 a5 8.¤bc3 e5 9.¥e3 ed4 10.¤d4 

¤a6 11.0–0 ¤b4 12.£d2 ¦e8 13.¦ad1 £c7 14.g4 

¥e6 15.¥h6 ¥h8 16.¤f5 ¥f5 17.ef5 d5 18.¥f4 £c8 

19.¦fe1 ¤d7 20.¦e8 £e8 21.¦e1 £d8 22.¥d6 

¥f6 23.¤e2 ¤a6 24.fg6 hg6 25.¤d4 ¤b6 26.¥a3 

¤c4 27.£d1 ¤a3 28.ba3 £d6 29.¤f3 ¤c5 30.g5 

¥g7 31.c4 ¦d8 32.cd5 £d5 33.£c2 £d6 34.h4 

¤e6 35.£b3 ¤c5 36.£c2 ¤e6 37.£b3 £c7 

38.¦b1 ¦d7 39.¦e1 £d8 40.¢h2 £c7 41.¢g1 

¤f4 42.¦e8 ¢h7 43.¥f1 ¦e7 44.¦e7 £e7 45.£c4 

¤h5 46.¤h2 £e6 47.£e6 fe6 48.¥c4 ¤f4 49.¤f1 

¥b2 50.¤d2 ¥a3 51.¤b3 ¥b4 52.¢h2 e5 53.¤c1 

¤d5 54.¢g3 ¤c3 55.¥b3 b5 56.ab5 cb5 57.¤a2 

¤a2 58.¥a2 ¥d6 59.¢f3 a4 60.¥b1 b4 61.h5 b3 

62.¥g6 ¢g7 63.¥e4 a3 64.h6 ¢h8 65.¥d5 a2 

66.g6 ¥f8 0–1

1 Nataliy Pavlova 1926 RUS 7½
2 Aytan Amrayeva 2065 AZE 7½
3 Zsuzsanna Terbe 2091 HUN 6½
4 Viktoria Kobozeva 1975 RUS 6

5 Handenur Sahin 1807 TUR 5½
6 Maria Vasova 1991 BUL 5

7 Nezihe Ezgi Menzi 1915 TUR 4½
8 Suara Keskin 1681 TUR 4

9 Maria Drogovoz 1952 RUS 3½
10 Katherine M Shepherd 1787 ENG 3½
11 Yaren Arkan 1614 TUR 1½

Макар и само със 7 представители в 
отборното класиране, България завърши 
на 5-то място. В отборната надпревара 
можеха да участват делегации с над 5-има 
участници, тъй като се зачитаха най-до-
брите постижения на 5-имата най-добри 
от федерация. 

1 Turkey 38

2 Russia 37,5

3 Azerbaijan I 34,5

4 Azerbaijan II 32

5 Bulgaria 31,5

6 England 30,5

7 Azerbaijan III 30

8 Greece 29

9 Moldova 29

10 Israel (Rehovot Chess School) 28,5

Общо 15 отбора

Ще споделим отново мнението от-
носно турнира на опитната българска 
състезателка и треньорка гм Маргарита 
Войска: „За пореден път доказахме, че има-
ме талантливи деца. Но за успех на такива 
форуми трябва да се работи професионално 
и целенасочено, и то поне 2-3 години. Видях, 
че децата, които се конкурираха за медали-
те в класическия шах, имаха добре поставен 
дебютен репертоар с доста познания за раз-
играване на типови позиции в него, значител-
ни мителшпилни и ендшпилни умения и не на 
последно място и сериозно отношение към 
турнира (не злоупотребяваха с туристиче-
ските възможности, които Кавала предлага 
през лятото!) Така че, ако искаме да печелим 
медали на такива (а и на по-сериозни) тур-
нири, трябва много сериозна, целогодишна 
работа!”
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Îт живота на клубовете

В град Добрич на 8 и 9 май 2014 г. за втора 
поредна година се проведоха открити първен-
ства на Република България „Шах в училище”. 
Инициативата е в съответствие с програ-
мата на ФИДЕ и декларацията, приета от 
Европейския парламент през миналата година, 
призоваваща за въвеждане на шахмата като 
задължителен предмет в началния курс на об-
разователните системи на Европейския съюз. 
С лично писмо министърът на образованието 
и науката проф. д-р Анелия Клисарова поздра-
ви конкретните действия на кмета Детели-
на Николова в тази посока. Проявата стана 
възможна благодарение на цялостната финан-
совата подкрепа на общината. С топло при-
ветствие към всички кметът откри първен-
ствата, пожела успехи на малчуганите и пред 
присъстващите гости, родители, учители и 
треньори и обеща да осигури логистична под-
крепа, за да може този съвместен проект да 
се превърне в най-добрата академия за малчуга-
ните на България, които обичат в свободното 
си време да играят шахмат. Официални гости 
на първенствата и участници в дискусията 
”Научи се да играеш шах в училище”, проведена 
в зала на общината, бяха гросмайстор Петър 
Великов, национален треньор за юноши и де-

войки към БФШ, неговият колега от Румъния 
международният майстор, проф. Мирча Пав-
лов, и председателят на комисията за детски 
и юношески шахмат към БФШ Живко Жеков 
от Бургас. Присъстващите на дискусията ро-
дители, учители и треньори изказваха мнения 
къде, кога, от кого, как и защо трябва да се 
развива шахматът в училищата на нашата 
страна.

При отлични условия, предоставени за 
ползване в Международния колеж по туризъм 
от големия фен на шахмата доцент Тодор Ра-
дев, рекорден брой участници - 302 момчета и 
момичета от I до IV клас, застанаха на старта, 
за да покажат умения по черно-белите квадра-
ти. В осемте индивидуални турнира се игра по 
швейцарска система в седем кръга с контрола 
по 15 минути за партията на състезател. Из-
ползваха се шахматни комплекти Стаунтон и 
електронни часовници DGT – HL, осигурени от 
Българската федерация по шахмат. Жребий и 
класиране се извършваха със специализираната 
програма SWISS Manager от съдийски състав, 
ръководен  от председателя на съдийската 
комисия на БФШ, международния съдия Георги 
Живков с помощници съдиите републиканска 
категория Красен Николов и първа категория 
д-р Йордан Георгиев и Магдалена Маждракова.

Шампионите са вече известни. Подроб-
ности за пътя на победителите всеки може 
да научи от най-големия европейски шахма-
тен портал www.chess-rezults.com и интернет 
страниците на общината и БФШ. 

При първокласниците сред 18 момичета 
безспорен лидер с 6 точки е малката Вярка 
Георгиева от ЦДГ "1 юни", в гр. Генерал Тоше-
во. След най-малката шампионка се наредиха 
ученичките от първи клас Моника Валериева 
от ОУ "Отец Паисий", Силистра, с 6 т., и 
Trandaf Daria от гр. Мангалия, Румъния, с 5 т. 
Първокласничката от Добрич Никол Тодоро-
ва от ОУ "Христо Ботев" също е с 5 т., но 
по допълнителни показатели е четвърта. На 

Открити първенства на България “Шах в 
 училище” в Добрич

мс Тодор Спиров 

Отборът на ШК “Спортист 21 век”, 
гр. Ген. Тошево
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почетното шесто място с 4 т. е най-малката 
участничка в първенствата - петгодишната 
Ивелина Христова от ЦДГ "Славейче" в нашия 
град. 

Титлата при момчетата първокласници 
сред 42-ма участници с максимален резултат 
7 т. от 7 партии спечели  Abseleam Berkan от 
гр. Мангалия. Втори остана Виктор Илиев от 
ОУ "Захари Стоянов", Варна, с 5.5 т., който 
загуби решителната среща с шампиона. Трети 
е Преслав Петров от ХГ "Св. св. Кирил и Ме-
тодий", Добрич, при силна конкуренция на още 
5-има състезатели, които имат същия актив 
от 5 точки. 

При второкласниците сред 19 момичета 
титлата е за Puzdre Medeea-Elena от гр. Ман-
галия с 6,5 т. С еднакъв брой от 5,5 т. следват 
участничките от Добрич - Наталия Петрова 
от СОУ "Димитър Талев" и Енита Енчева от 
ОУ "Христо Ботев". 

Титлата сред 61 момчета второкласници 
отново с максимален резултат от 7 т. е за 
Кан Ефим от Бургас. С еднакъв брой от 6 точ-
ки, но с различни допълнителни показатели на 
следващите призови места са Емил Параске-
вов от ОУ "Захари Стоянов", Варна, и Момчил 
Петков от ОУ "Христо Ботев", Добрич.

При третокласниците сред 23 участнички 
титлата е за Bureta Karla Claudia от гр. Ман-
галия с 6 т. Вяра Георгиева от ЦДГ "1 юни", гр. 
Генерал Тошево, зае второ място, но с еднакъв 
брой точки с шампионката. Трета  е Живоми-
ра Лечева от СОУ "Васил Левски", Силистра. 

При момчетата третокласници участни-
ците бяха най-много - 71. При  силна конкурен-
ция титлата заслужи изобретателният Ди-
митър Генославов Димитров с 6 т. от СОУ 
"П. Р. Славейков", Добрич. Толкова точки, но 
с по-ниски допълнителни показатели са още 
Abseleam Berkan от гр. Мангалия, Kan Efim от 
Бургас и Ивайло Генов ОУ "Иван Вазов", Варна. 
На половин точка след тях с най-високи до-
пълнителни показатели и с победи над двама 
от медалистите е Никола Недялков Лазаров 
от Добрич.

При четвъртокласниците сред 17 моми-
чета шампионка с максимален резултат от 7 

т. е Александра Дралчева СОУ "Св. Климент 
Охридски", Добрич. След нея са Стефания 
Димитрова, СОУ "Димитър Талев", Добрич, и 
Гергана Георгиева, ОУ "Любен Каравелов", Ди-
митровград.

Сред 51 момчета титлата спечели с 6,5 т. 
опитният второкласник Момчил Златков Пе-
тков от ОУ "Христо Ботев", Добрич. Вто-
рото и третото място останаха за Николай 
Петров от ОУ "Захари Стоянов", Варна, и 
Йордан Балимезов от ОУ "Пенчо Славейков", 
Димитровград.

В комплексното класиране по общини по-
бедители са представителите на градовете 
Мангалия, Добрич и Силистра. След тях ос-
танаха представителите на Варна, Бургас, 
Хасково, София и Шумен. Сред най-изявените 
участници в проявата има представители и на 
малките общини. Сред тях се открояват гр. 
Генерал Тошево, Димитровград и Вълчи дол. 

В отборното класиране по училища и 
детски градини лидери са СОУ "П. Р. Славей-
ков", Добрич, ОУ "Захари Стоянов", Варна, ОУ 
"Христо Смирненски", гр. Генерал Тошево, ОУ 
"Христо Ботев", Добрич, СОУ "Димитър Та-
лев", Добрич, ОУ "Отец Паисий", Силистра, ХГ 
„Св. св. Кирил и Методий”, Добрич, ОУ "Пенчо 
Славейков", Димитровград, ОУ „Иван Вазов”, 
Бургас, и СОУ „Св. Кл. Охридски”, Добрич,  ЦДГ 
"1 юни", гр. Генерал Тошево, и ЦДГ "Славейче" 
от Добрич.

Стартът е даден. Следващaта проява на 
клуба е през юни за пети пореден път на Меж-
дународната академия „Интелекти” в к. к. 
„Албена”.

Призовата тройка момчета - 2-ри клас



24 ШАХ в училище

Óроци за начинаещи
Сравнителна сила на кон срещу офицер в 
 ендшпила

Венета Петкова

От гледна точка на общата теория конят и офицерът следва да се приемат като 
еднакво силни.

                   

Но ценността на фигурите до голяма степен зависи от разположението им и конкрет-
ните обстоятелства. В повечето случаи се оказва, че офицерът е по-силен от коня.

             
 

                                                                  

                                                                                           Къде може да стъпи конят?
Офицерът често струва повече от три пешки, докато конят понякога може да се окаже 

дори по-слаб от три пешки. Установено е, че два офицера почти винаги са по-силни от два 
коня. Офицерът в ендшпила е по-силен от коня, тъй като той може да се придвижва от фланг 
до фланг много по-бързо от коня. Освен това офицерът може да запатова коня. 

Начинаещите шахматисти обикновено смятат коня за по-силна фигура, защото, за 
разлика от офицера, може да атакува и двата цвята на полето. Но забравят, че с всеки 
ход той променя цвета нa своите полета. 

Колкото по-слаб е шахматистът, толкова по-страшен за него е конят. 
Колкото по-силен става той, толкова повече започва да цени офицера.

Кога конят има предимство?  
• „Блокирана” позиция, пешки на един фланг.
• Един от малкото случаи, в които конят е по-силен от 

офицера.
• Черните имат реални шансове за победа.
• Белите пешки ограничават движението на офицера. Това 

е слабост. Пешките трябва да са на противоположния цвят 
поле на офицера.   

Първа част
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Кога играта завършва наравно? 
• Всички пешки се намират на един фланг.
• В този случай нито конят, нито офицерът имат преиму-

щество.
      

Кога офицерът има предимство? 
• Офицерът е с безспорно преимущество в следната позиция.
• Пешките не са разпръснати поравно на отделните флангове и 

затова офицерът е по-изгоден, защото напада по-надалеч, атакува и 
двата фланга. 

• Придвижва се бързо.

                                                                                                                                                      
                                    

Белите имат малко по-добри шансове.
• Все пак при правилна игра на черните би трябвало да завършат реми. 

• Тук офицерът също е преимущество.
• Пешките са на двата фланга.
• Сред тях има проходни.
• Трудно е, но е възможно черните да постигнат  реми. 
                                                                                                                                             

• Всеки ендшпил е индивидуален и изисква индивидуално отношение. Важното е изуча-
ващите шахмата да придобият обща представа и разбиране за сравнителната сила на коня 
и офицера. Останалото се изучава и затвърждава с практиката. 

А успехът зависи от разчета и ясната представа за позицията.
                                                                                                                                                      

                                                            
Правило: Общите принципи за този тип ендшпили са както в другите – 

бързо придвижване на царя в центъра или към проходните пешки. Или бърза 
атака с пешките и бързо придвижване на проходна пешка, доколкото това е 
допустимо от гледна точка на тяхната безопасност.
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Ðешете комбинациите
(1) Bulach – Petrov 
XIIIIIIIIY
9-+ktr-tr-+0
9zp-+-+-+-0
9-zp-+p+pvl0
9+-zplwQ-+p0
9-+-+-+-+0
9wqPzP-+N+P0
9P+K+-+P+0
9+L+R+-+R0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(2) Gulko – Grigorjan 
XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9+-+-zP-zp-0
9-+-+-+-zp0
9+pzp-sN-+-0
9-+-+-+-zP0
9+-+-wq-+n0
9P+-+-+Q+0
9+-+-+R+K0
xiiiiiiiiy

Белите печелят 

(3) Hewitt – Steinitz 
XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9zp-zpl+-zpp0
9-+p+-+-+0
9+-+p+-+q0
9-+P+-+n+0
9+Q+-+-vL-0
9PzP-sNptrPzP0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(4) Schiffers – Tschigorin 
XIIIIIIIIY
9-+ktr-+-tr0
9wQpzp-sn-zp-0
9-+l+-zpp+0
9+-+-vl-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-sN-0
9PzPP+-zP-+0
9tR-vL-+RmK-0
xiiiiiiiiy

 Черните печелят

(5) Nach - Stamma
XIIIIIIIIY
9-mkltr-+-tr0
9zpp+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9zP-sn-+pzpq0
9-+N+-+n+0
9tR-+-wQ-zP-0
9-+-vL-zP-+0
9+-tR-+LmK-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(6) Taimanov – Kusminych 
XIIIIIIIIY
9r+qtr-+k+0
9+p+-+pzp-0
9-+pvllsn-+0
9zp-+-sN-+-0
9-+-zP-+-wQ0
9zP-+-+-zPL0
9-vL-+-zP-+0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(7) Tal - Suetin 
XIIIIIIIIY
9r+-+k+-tr0
9+-wq-snp+p0
9p+-zpP+p+0
9+p+-sn-+Q0
9-+-+-+-+0
9+-zPLvL-+-0
9P+PtR-+PzP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(8) Lasker –  Thomas 
XIIIIIIIIY
9rsn-+-trk+0
9zplzppwq-zpp0
9-zp-+pvl-+0
9+-+-sN-+Q0
9-+-zPN+-+0
9+-+L+-+-0
9PzPP+-zPPzP0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят
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