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Ìеждународни прояви

V международни детски игри „Руми” 
 - град Коня, Турция

кмс Ани Крумова

От 20 до 23 април в град Коня, Турция, 
се проведе Петият международен спортен 
фестивал за деца до 15 г. „Руми”. Участни-
ците се състезаваха в 10 вида спорт - бад-
минтон, борба, вдигане на тежести,  ка-
рате, колоездене, лека атлетика, плуване, 
спортна гимнастика, таекуондо и шахмат. 
Български отбори бяха поканени в 5 от дис-
циплините: бадминтон, борба, лека атлети-
ка, спортна гимнастика и шахмат.

Един от шестте участващи отбора 
в надпреварата по шахмат бе български-
ят. Освен нас поканени бяха отборите на 
Иран (ср. ело 2284), Грузия (ср. ело 1997), 
Турция „А” (ср. ело 1948), Азербайджан (ср. 
ело 1929), Турция „Б” (ср. ело 1219). Наши-
ят отбор бе в състав фм Нургюл Сали-
мова, Мартин Василев, фм Цветан Сто-
янов, Матей Петков и Лъчезар Йорданов. 
Това са най-високо градираните деца до 
15 г. към 01.01.2015 г., които имаха въз-
можност да участват в първенството. 
Треньор на децата бе гм Петър Великов. 
Средното ело на нашите състезатели бе 
2006, отреждащо втори стартов номер. 
От момента, в който се събраха на лети-
щето, до кацането в България в отбора 
цареше приятна, приятелска атмосфера. 
Всеки подкрепяше другите. Победите и 
загубите посрещахме заедно. Всички си 
помагаха, обменяха знания и опит. Наши-

те състезатели сами си поставиха за цел 
да се изкачат най-високо в класирането. 
За съжаление малшанс в няколко партии 
попречи за постигането на тази цел. В 
крайна сметка се завърнахме с бронзови 
медали. Играчите натрупаха ценен опит в 
отборни турнири, научиха се сами да взи-
мат решения в напрегнати ситуации, в кои-
то съдбата на отбора е в техните ръце.

На първа дъска (с най-високо ело в нашия 
отбор) се бори Нургюл Салимова. Средното 
ело на противниците  беше много по-висо-
ко от нейното собствено. Но тя се изправи 
срещу тях без страх, бори се равностойно 
и постигна 2,5 точки от 4 партии. В пър-
вата партия тя надигра най-високо гради-
рания в целия турнир фм Парвиз Гашимов 
от Азербайджан. В по-тежка позиция Нур-
гюл не се предаде и успя да постигне пълен 
обрат. Победихме с 4:0. Вторият кръг ни 
срещна с фаворитите от Иран. В този кръг 
Нургюл почива. За съжаление твърде бързо, 
още след дебюта, на 4-та маса Лъчезар Йор-
данов получи тежка позиция и загуби. Това 
сякаш натежа на останалите, които играха 
за победа на всяка цена. В крайна сметка ма-
чът завърши 3-1 в полза на Иран, единствен 
Матей Петков постигна победа на тре-
та дъска. През целия турнир Матей пока-
за изключителна упоритост и борбеност, 
свършваше последен, но това се увенча с 
личен успех за него - завърши с най-много 
точки от всичките ни състезатели (4 от 
5) и единствен игра във всички срещи. 

В следобедната партия играчите ни се 
отърсиха от сутрешната загуба и надделя-
ха над Турция „Б” с категоричното 4-0. След 
този кръг Иран вече се бяха откъснали пред 
останалите. Борба за сребърния и бронзовия 
медал щеше да се води между България, Тур-
ция „А” и Грузия. В последния ден предстояха 
срещи с двата отбора. Мачът с Турция „А” за-
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почна с реми на първа маса. Малко след дебюта 
противникът на Нургюл предложи реми в из-
равнена позиция. Мартин Василев имаше теж-
ка позиция след дебюта, направи всичко по 
силите си да донесе на отбора поне половин 
точка, но противникът му игра много точно, 
не допусна грешки и го надигра. В този кръг и 
Матей Петков допусна единствената си за-
губа. На 4-та маса Лъчезар Йорданов имаше 
загубена позиция през цялото време, но съумя 
да достигне реми. Краен резултат: 3:1. Това 
значеше, че Иран и Турция „А” се изправят 
едни срещу други в битка за първото място 
в последния кръг, а нашите състезатели се 
борят с Грузия за бронза. Състезателите ни 
се справиха с тежката си задача и постигнаха 
победа с 3:1. Нургюл имаше тежка позиция, в 
ендшпила противникът й допусна грешка, от 
която тя пропусна да се възползва и загуби. 
Мартин Василев разигра дебюта много добре, 
в мителшпила получи 2 пешки преимущест-
во и без особени затруднения реализира. Ма-
тей Петков надигра своята противничка. Да 
реши крайния резултат от двубоя се падна на 
плещите на малкия Цветан Стоянов. Макар 
най-малък в турнира, той по нищо не отстъп-
ваше на останалите състезатели. В напрегна-
тите моменти демонстрира завидни за него-
вата възраст концентрация и хладнокръвие, 
доказа се като много ценен отборен играч. В 
труден ендшпил Цветан спечели качество и 
майсторски го реализира, въпреки цайтнота, 
в който се намираше. Краен резултат 3:1 за 
България и бронзово отличие. 

В заключение смятам участието в турни-
ра в гр. Коня за полезно за нашите състеза-
тели, тъй като бе възможност за развитие 
у състезателите на чувство за отборна при-
надлежност и отборна игра, от което те се 
възползваха. Искам да изкажа благодарност на 
състезателите, които се раздаваха във всяка 
партия; за отборната и приятелска атмос-
фера, която изградиха; за непрекъснатото им 
желание за нови знания и развитие; за отго-
ворното отношение и сериозността, с коя-
то подходиха. А догодина се надяваме на още 
по-високо отличие!

Nurgyul Salimova (2021) - Parvis 
Gashimov (2447) [D46]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 ¤f6 4.¤c3 e6 5.¤f3 

¤bd7 6.¥d3 dxc4 7.¥xc4 b5 8.¥d3 ¥d6 9.e4 

e5 10.0–0 0–0 11.¥g5 exd4 12.¤xd4 ¤e5 

13.¥e2 h6 14.¥f4 ¥b7 15.¥g3 b4 16.¤a4 

¤xe4 17.¤f5 ¥c7 18.£c2 ¤xg3 19.hxg3 

£f6 20.¤c5 ¥c8 21.¤d4 ¥b6 22.¦ac1 ¦d8 

23.¦fd1 ¦d5 24.¤e4 £g6 25.¤f3 ¤xf3+ 

26.¥xf3 ¥f5 27.¦e1 ¦e5 28.g4 ¥xg4 29. 

¥xg4 £xg4 30.£xc6 ¦ae8 31.¦c4 £f5 

32.¦e2 £e6 33.£xe6 ¦5xe6 34.¢f1 ¦d8 

35.¦c1 f5 36.¤g3 ¦xe2 37.¢xe2 g6 38.¦c4 

¦d4 39.¦c6 ¢f7 40.f3 ¦d5 41.¦c4 a5 42.¦c6 

¥d4 43.¦c7+ ¢f6 44.¦c2 ¢e5 45.¤f1 

¦d6 46.g3 g5 47.¤d2 ¢d5 48.¤b3 ¦e6+ 

49.¢d1 ¥b6 50.¦d2+ ¢c4 51.¦c2+ ¢b5 

52.¦d2 a4 53.¤c1 ¦e5 54.¤d3 ¦e3 55.¤e1 

¢c4 56.¦d6 ¥d4 57.¤c2 ¦d3+ 58.¢e2 b3 

59.axb3+ ¦xb3 60.¦xd4+ ¢c5 1–0

Sadig Mammadov (1886) - Martin 
Vassilev (2018) [C06]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.¥d3 c5 

6.c3 ¤c6 7.¤e2 £b6 8.¤f3 cxd4 9.cxd4 ¥b4+ 

10.¢f1 ¥e7 11.h4 a6 12.a3 ¤a5 13.¤c3 £c7 

14.£c2 h6 15.¥f4 b5 16.g3? ¥b7 17. ¢g2 ¦c8 

18.¦hc1 £b6 19.£d1 ¤c4 20.£e2 g5 21.hxg5 

hxg5 22.¥e3 g4 23.¤h2 ¤dxe5 24.¥xc4 [24.

dxe5 d4+ 25.¤e4 dxe3 26.¤xg4 ¦d8] 24...

dxc4+ 25.d5 £d8 [25...¥xd5+ 26.¤xd5 £b7] 

26.¦d1 ¤d3 27.£xg4 ¥xd5+ 28.¢g1 ¤e5 

29.£f4 ¤d3 30.£g4 ¥f6 31.¥d4 ¥c6 32.¥xf6 

£xf6 33.¦d2 ¦xh2 34.¢xh2 £h6+ 35.£h3 
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£xd2 36.£h8+ ¢d7 37.£d4+ ¢c7 38.£a7+ 

¥b7 39.¤e4 ¦h8+ 40.¢g1 £h6 0–1

Tsvetan Stoyanov (1996) - Fatima 
Ismayilova (1688) [C10]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 dxe4 4.¤xe4 ¤d7 5.¤f3 

¤gf6 6.¥d3 ¥e7 7.0–0 0–0 8.c3 b6 9.¤xf6+ 

¤xf6 10.¤e5 ¥b7 11.£e2 c5 12.dxc5 ¥xc5 

13.¦d1 £c7 14.¥g5 ¥e7 15.¥c4 ¦ad8 16.¦e1 

¤d5 17.¥d2 ¥d6 18.¥b3 ¥xe5 19.£xe5 £c6 

20.£g3 ¤f6 21.¥e3 ¤h5 22.£h3 ¦d6 23.f3 

¤f6 24.¥d4 ¤e8 25.¦ad1 h6 26.£g3 a6 

27.¥xg7 ¤xg7 28.£xd6 ¤f5 29.£xc6 ¥xc6 

30.¥c2 ¤h4 31.¦d4 ¤f5 32.¥xf5 exf5 33.¦d6 

¦c8 34.¦xh6 1–0

Matey Petkov (1990) - Lashtnesha 
Arman Pourghanbarzad (2275) [E94]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¤f3 

0–0 6.¥e2 e5 7.0–0 ¤bd7 8. £c2 c6 9.d5 cxd5 

10.cxd5 h6 11.¤d2 ¤e8 12.¤c4 f5 13.exf5 

gxf5 14.f4 e4 15.¥e3 ¤df6 16.¥d4 ¤c7 

17.£d2 b6 18.¤e3 ¥b7 19.¤xf5 £d7 20.¤xg7 

£xg7 21.¤xe4 ¤xe4 22.£d3 £e7 23.¦f3 ¦f7 

24.¦e3 ¥xd5 25.¦e1 ¥b7 26. ¥h5 d5 27.¦g3+ 

¢f8 28. ¥xf7 £b4 29.¦c1 ¤b5 30.¥e5 ¦c8 

31.¦xc8+ ¥xc8 32.¦g8+ ¢e7 33.h3 £c5+ 

34.¢h2 ¢xf7 35.¦xc8 £xc8 36.£xd5+ £e6 

37.£xe4 £e8 38. £h7+ ¢e6 39.a4 1–0 

 Ece Ozbay (1778) - Lachezar Yordanov 
(1982) [B08]
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4. ¥e2 ¥g7 

5.¤f3 0–0 6.0–0 ¤c6 7.h3 e5 8.dxe5 

¤xe5 9.¤d4 ¦e8 10.f4 ¤ed7?! [10...¤c6 

11.¤xc6 bxc6 12.¥f3 ¦b8 13.£d2 

c5 14.a4 ¥b7] 11.¥f3 ¤c5 12.¦e1 a5 

13. £d2 ¢h8?! [13...c6 14.¤b3 £b6 

15.¤xc5 £xc5+ 16.£f2 ¤d5] 14.b3 

¤e6?! [14...c6 15.¥a3 £b6 16.¦ad1 

¤e6 17.¥xd6 ¤xd4 18.£xd4 £xd4+ 

19.¦xd4 ¤d5 20.¤e2! ¥xd4+ 21.¤xd4 

a4=] 15.¤xe6 fxe6 16. ¥b2 £e7 17.e5 

dxe5 18.fxe5 ¤d7 19.¤d1 ¦d8 20.£e3 

¤b6 21.c4 £f8 22.¤f2 ¥h6 23.£e4 

a4 24.¤g4 ¥g7?! [24...¥g5!? 25.¤f6 

axb3 26.axb3 ¦xa1 27.¦xa1 ¤d7] 

25.¦f1 ¦b8? [25...axb3 26.axb3 ¦xa1 

27.¥xa1 ¤d7] 26.¤f6 ¥xf6? [26...¥d7 

27.£h4 h6 28. ¥c1 ¥xf6 29.£xf6+ ¢h7 

30. £h4] 27.exf6 £f7 28.¥g4 ¥d7?! 

[28...¢g8 29.¦ae1 axb3 30.axb3 ¦e8] 

29. ¥xe6?! [29. ¥e5 h5 30. ¥xc7 hxg4 

31.¥xb6 ¦e8 32.hxg4] 29... ¥xe6 

30.£xe6 ¢g8 31.£g4 ¤d7 32.£g5 
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Лъчезар Йорданов и Патриция Найманова са комплексни 
шампиони на “Търновската царица”

Îткрити турнири
¦e8?! [32...¦f8 33.¦ae1 ¦be8 34.h4 

c6 35.h5 ¦xe1 36.¦xe1 ¦e8] 33.h4? 

[33.¦ae1 c6 34.¦e7 ¦xe7 35.fxe7 £e6 

36. £g3 £xe7 37. £c3] 33...¦e6 34.¦f2 

b6 35.b4 ¦be8 36.h5 ¤e5 37.hxg6 hxg6 

38.¥xe5 ¦xe5 39.£h4 ¦8e6 40.¦d1 

¦e1+ 41.¦xe1 ¦xe1+ 42.¢h2 ¦e5 

43.£d4 ¦e6 44.£d8+ ¦e8 45.£d5? 

[45.£d1 ¦e6 46. £d4] 45...£xd5 

46.cxd5 ¦e5 47.¦d2 ¢f7 48.d6 cxd6 

49.¦xd6 ¦e2 50.¦xb6 ¦xa2 51.¦a6 a3 

52.b5 ¦b2 53.¦xa3 ¦xb5 ½

Лъчезар Йорданов от ШК “Варна” и Пат-
риция Найманова от ШК “Михаил Тал”, Чер-
вен бряг, станаха комплексни шампиони за 
купата на България “Търновската царица”. За 
първи път в 18-годишната история на над-
преварата се проведоха отделни турнири 
по ускорен шах и блиц до 8, 10, 12 и 14 г. 

Надпреварата бе организирана от шах-
матен клуб “Етър”, община Велико Търново, 

и Българската федерация по шахмат. Дирек-
тор на турнира бе Тихомир Стефанов, из-
пълнителен директор на в. “Янтра ДНЕС”. 

97 състезатели участваха в турнира 
по блиц в 9 кръга по швейцарската система с 
контрола от 5 минути на състезател. 

При момчета до 14 г. Лъчезар Йорда-
нов единствен от всички участници спече-
ли златни медали на ускорен шах и блиц. На 

18-та купа „Търновската царица”
Георги Гърев, 

снимки автора
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Îткрити турнири
блиц представителят на ШК “Варна” стана 
победител с пълен актив от 9 т. Виктор 
Боев от Пловдив е втори със 7.5 т., Вла-
дислав Василев от “Михаил Тал” е трети с 6 
т. Патриция Найманова е комплексен шам-
пион при момичетата със спечелени златен 
и сребърен медал. При момичета до 10 г. тя 
стана победител на блиц с 6.5 т. Иванина 
Андонова от “Одесос”, Варна, е втора с 5.5 
т., Радост Радкова от “Етър” е трета с 4 
точки. 

При 10-годишните момчета шампи-
он на блиц е Лъчезар Колев от “Ан Пасан” 
с 8.5 т., Кристиан Георгиев от “Спартак 
Плевен XXI” е втори със 7 т., Владимир То-
доров (“Елит”) е трети с 6.5 т.

Във възрастовата група момичета 
до 14 г. на първо място се класира Крис-
тина Йорданова от ШК “Казанлък 21” с 5.5 
т., Калина Димитрова от “Тунджа 2009” е 
втора с 5 т., Детелина Христова от “Ор-
ловец 1997” е трета с 4 т. 

Във възрастовата група момчета до 
12 г. победител стана Димитър Димитров от 
“Енергия 21” с пълен актив от 9 т. На 2 т. след 

него останаха Ивайло Генов от “Каиса” и Вален-
тин Митев от “Плевен XXI”. При 12-годиш-
ните момичета първите три в крайното 
класиран™е завършиха с по 4.5 т. Победителка 
по показатели стана Ралица Илиева от “Ан Па-
сан”, Галя Читакова от Пловдив е втора, Дени-
ца Петкова от “Бургас 64” е трета. 

В най-малката възрастова група 
момчета до 8 г. шампион със 7 т. и по-
добри показатели е Светлен Иванов от 
“Локомотив”, София, Симеон Тодев от 
Пловдив е втори, Боян Рангелов от “Елит”, 
София, е трети. 

При момичета до 8 г. първото място 
спечели Ивелина Христова (“Енергия 21”) с 
5 т., Нора Рашева (“Плевен XXI”) е втора - 
също 5 т., Антония Тонева от “Свиленград 
2013” е трета с 4 т. 

С красиви купи, медали и грамоти си 
тръгнаха призьорите на блиц в осемте гру-
пи. Във всяка възрастова група победителят 
получи по 50 лв. премия, вторите   30 лв., а 
третите   20 лв. Комплексните шампиони в 
двата пола получиха картини, осигурени от 
г-н Веселин Чамурков и фирма “Екип” ООД. 

159 деца от 35 клуба си оспорваха 
купа “Търновската царица” по ускорен шах

Представители на 16 клуба от страна-
та спечелиха отличия в Националната ин-
дивидуална купа на България “Търновската 
царица” по ускорен шах. 18-oто издание на 
надпреварата бе с рекорден награден фонд 
от 2400 лева, разпределен между призьори-
те на ускорен шах и блиц. 

Проведоха се 4 отделни турнира до 8, 
10, 12 и 14 г., като момчетата и момичета-
та играеха заедно, но бяха направени отдел-
ни класирания за двата пола. По този начин 
бяха излъчени 8 шампиони в 8 групи и бяха 
раздадени общо 8 купи и 24 медала в турни-
ра по ускорен шах. Системата на игра беше 
9 кръга с контрола за игра по 20 минути на 
състезател.

При момчета до 14 г. убедителен 
победител стана Лъчезар Йорданов 

от ШК “Варна” с 8.5 т. Втори е Давид Цве-
танов от ШК “Асеновец 2006” със 7 т., тре-
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ти със същия актив е Стилиян Нановски от 
ШК “Плевен XXI”. Виктор Боев от Пловдив 
е четвърти. Шампионка при момичета-
та до 14 г. стана Лилия Петкова от 
ШК “Марица Изток” (Раднево) с 5 т., вто-
ра е Кристина Йорданова от ШК “Казанлък 
21”, също с 5 т., но с по-слаби допълнителни 
показатели. Калина Димитрова от “Тунджа 
2009” е трета, Александра Лефтерова от 
Силистра се подреди четвърта. 

Във възрастовата група момчета 
до 12 г. победител стана Валентин Митев 
от “Плевен XXI” със 7.5 т. През миналата 
година плевенчанинът бе първенец при мом-
чета до 10 г. След него се подредиха Яро-
слав Докузов от “Локомотив” (Пд) и Енчо 
Стоянов от ЦСКА с по 7 т., четвърти е 
Ивайло Генов от “Каиса”. 

Шампионка при 12-годишните мо-
мичета стана Деница Петкова (“Бур-
гас 64”) с 5.5 т., следвана от три състеза-
телки с 5 т. Галя Читакова от Пловдив е 
втора, Ралица Илиева (“Ан Пасан”) е трета, 
Магдалена Миронова   четвърта. 

Във възрастова група момчета до 
10 г. победител стана Ефим Кан от 
“Бургас 64” със 7.5 т. Достоен негов опо-
нент бе Веселин Маркович от Варна, който 
е втори, също със 7.5 т., трети е Георги 
Колев от “Локо” (Пд) със 7 т., колкото има 
и четвъртият Николай Дренчев от ЦСКА. 

При момичетата до 10 г. две състе-
зателки събраха по 6 точки. Победителка 
стана Иванина Андонова (“Одесос”), Пат-

рицие Науманова (“Михаил Тал”) е втора, 
Аделина Тодорова (“Плевен XXI”) е трета 
с 5 т. Представителката на домакините 
Радост Радкова завърши четвърта с 5 т., 
което е най-доброто класиране на търнов-
ски шахматист в турнира. 

В най-малката възрастова група, 
момчета до 8 г., шампион с пълен актив 
от 9 т. е Мартин Йорданов от ШК “Ри-
цар”. Далеч зад него останаха съотборниците 
в ШК “Бургас 64” Васил Кондов и Николай Же-
лев с 6.5 т., Боян Рангелов (“Елит”) е четвър-
ти с 6 т. При момичета до 8 г. първото 
място спечели Диляна Иванова от ШК 
“Пристис” с 6 т., Нора Рашева от “Плевен 
XXI” е втора с 5.5 т., Елена Иванова от “Ду-
нав 1931” е трета с 5 т., Антония Тонева от 
“Свиленград 2013”   четвърта. 

С красиви купи, медали и грамоти си 
тръгнаха призьорите в осемте групи. Във 
всяка възрастова група победителят получи 
по 100 лв. премия, вторите   60 лв., а тре-
тите   40 лв. Всички шампиони в 8-те групи 
бяха наградени с целогодишен абонамент за 
най-новото шахматно списание на българ-
ски език, електронното сп. “Модерен шах”. 
Най-малките участници в турнира бяха ро-
дената през 2008 г. Нора Рашева и Ангел Ви-
танов от ШК “Етър”, роден на 29.12.2009 
г. Организаторите бяха подготвили медали 
за петима шахматисти на 6 години - Мар-
тин Димитров от ШК “В. Топалов” (Вн), 
Мартин Попов от “Спартак” (Пл) и съот-
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борниците в “Етър” Слав Чамурков, Веселин 
Чамурков и Ангел Витанов.

Отборен победител на ускорен шах 
е “Бургас 64” с 2 златни, 1 сребърен и 1 
бронзов медал, втори е “Плевен XXI” с 1 
златен, 1 сребърен и 2 бронзови медала, 
трети е ШК “Варна” с 1 златен и 1 сре-
бърен медал. Призьорите в отборното 
подреждане получиха картини, осигуре-

ни от Веселин Чамурков и фирма “Екип” 
ООД.

18-ото издание на Националната инди-
видуална купа на България “Търновската ца-
рица” премина при перфектна организация, 
създадена от домакините от ШК “Етър” и 
отличното съдийство в състав: Николай 
Йорданов, Светла Йорданова, Венета Пе-
ткова и Кристиан Йорданов.

Състезателят на ШК “Етър” Никола 
Николов стана първият носител на краси-
вата купа на в. “Янтра ДНЕС” по блиц. За 
десета поредна година вестникът отли-
чи талантливите млади шахматисти от 
региона, като за първи път се проведоха 
отделни турнири по ускорен шах и блиц. За 
десети път това начинание бе подкрепено 
от Търговска верига “Сико”, Агенцията за 
недвижими имоти “Century Homes” и пиво-
варна “Болярка”. Любезен домакин на проя-
вата бе хотел “Етър”. 13 състезатели от 
ШК “Етър”, участвали в турнира по блиц за 
купа “Търновската царица”, влязоха в спор 
за наградите за най-добре представили се 
търновски шахматисти. 

9-годишният Никола Николов, кой-
то участва при момчета до 10 г., събра 5 
точки и заслужи купата на “Янтра ДНЕС”. 
В събота Никола взе трета награда в над-
преварата по ускорен шах. Сребърен медал 

в турнира на блиц завоюва Кристиана Тодо-
рова. Тя участва при момичетата до 10 г. и 
завърши с 3 т. Бронзов медал спечели Ерол 
Билялов, завършил с 4 т. при момчета до 10 
г. Четвъртата награда на медията получи 
Кристиан Ангелов, събрал също 4 т. при 10-
годишните момчета.

Никола Николов стана първият носител на купата на 
вестник “Янтра ДНЕС” по блиц

Радост Радкова стана носител на купата на вестник 
“Янтра ДНЕС” по ускорен шахмат

Състезателката на ШК “Етър” Ра-
дост Радкова стана носител на краси-
вата купа на вестник “Янтра ДНЕС” за 
2015 г. Общо 13 състезатели от ШК 
“Етър”, участвали в турнира за Нацио-
налната купа “Търновската царица”, си 
оспорваха наградите за най-добре пред-
ставили се местни шахматисти. Радост 

Радкова, която участва при момичета 
до 10 години, събра 5 точки и получи ку-
пата за първо място на вестник “Янтра 
ДНЕС”. Димо Терзиев, който участва 
при момчета до 12 г., бе вторият награ-
ден в надпреварата за купата на вестник 
“Янтра ДНЕС”. Той завърши седми с 6 
т. в своята възрастова група. Третата 
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награда на медията получи Никола Нико-
лов, който навърши 9 г. на 2 май и за-
върши девети с 6 т. при момчета до 10 
г. Четвъртата награда взе Ерол Билялов, 
набрал 5 т. при 10-годишните момчета. 
Призьорите бяха наградени от Тихомир 
Стефанов, изпълнителен директор на 
медията.

“Турнирът бе много силен, на прак-
тика нивото на състезателите е като 
на републиканско първенство. Доволна 
съм от представянето на нашите със-
тезатели. Радост остана на крачка от 
медал, Димо и Никола започнаха много 
силно и допоследно бяха в борбата за 
отличията”, сподели Светла Йорданова, 
треньор в ШК “Етър”.

По традиция в началото на юни подра-
стващи шахматисти си дадоха среща зад 
шахматната дъска на 7-мия открит турнир 
за деца „Тракийско конче“ – Стара Загора. 
Надпреварата се организира от Народно 
читалище „Георги Бакалов“ с председател 
Таня Михайлова, която осигури невероят-
ни условия за провеждане на тренировъчна 
дейност в институцията, която ръководи. 
Домакин на събитието беше най-новата 
мултифункционалната спортна зала в Града 
на липите - „Иван Вазов“. Мероприятието 

се проведе с подкрепата на община Стара 
Загора и кмета Живко Тодоров, които за по-
редна година се погрижиха за осигуряването 
на наградния фонд. Тази година участие взе-
ха деца от града домакин, Казанлък, Раднево, 
Свиленград, Димитровград, Ямбол и Русе. 
Включиха се общо 67 деца, които бяха раз-
делени в две групи. Най-малките до 8 години 
в турнир „Б“, а останалите до 16-годишна 
възраст в турнир „А“. Игра се в 7 кръга по 
швейцарската система при контрола 20 ми-
нути за завършване на партията. Оспорвана 
бе битката в най-масовата категория - при 
децата до 8 години, където за разпре-
делението на медалите се съревнова-
ваха 27 участници. На първо място с 
6,5 точки завърши Елена Дзанева от 
ШК “Казанлък 21“, втори с 6 точки остана 
Божидар Тилев – „Марица - изток“, Раднево, 
а трети с 5 точки Янис Иванов също от 
„Марица - изток“, Раднево.

В „А“ надпреварата допълнител-
ните показатели определиха шампи-
она в генералното класиране. Денис 
Маринов от НЧ „Георги Бакалов“ – Ста-

Купа „Тракийско конче“ в Стара Загора
Мирослав Митев

Победителите до 8 години
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ра Загора, завърши с 6 точки и изпревари 
по показател представителя на ШК „Сви-
ленград 2013“ Пеньо Василев. Така пред-
ставителят на домакините грабна 7-мата 
купа „Тракийско конче“ и остави купата в 
Стара Загора. При децата до 10 години със 
златен медал се окичи Константин Стои-
лов от Русе, който приключи състезание-
то с 5 точки. С по 4,5 втори и трети са 
съответно Виктор Колев от НЧ „Георги 
Бакалов“, Стара Загора, и Антоан Иванов 
ШК "Тунджа", Ямбол. В групата до 12 годи-
ни Гергана Георгиева от ШК „Димитров-
град“, Димитровград, не остави шансове 
на конкуренцията и с 5 точки се качи на 
върха на почетната стълбичка. Втори с 
4,5 е Емил Тилев от ШК „Марица - изток“, 
Раднево, а трети със същия актив Емил 
Атанасов ШК „Свиленград 2013“, Сви-
ленград. Шампион до 14 години с 6 точки е 
Пеньо Василев от ШК „Свиленград 2013“, 
Свиленград, на втора позиция с 5 точки е 
Константин Дзанев от ШК “Казанлък 21“, 
а трети с 4 точки Димо Тодоров от ШК 
„Марица - изток“, Раднево. При най-голе-
мите до 16 години победител е Станимир 
Петров от НЧ „Георги Бакалов“, Стара 
Загора, втори и трети са представите-
лите на ШК „Марица - изток“, Раднево, 
Ахмед Мюмюн и Красен Колев. За победи-
теля в генералното класиране в турнир 
„А“ бе осигурена купа и парична награда. 
Всички класирали се в челната тройка на 
отделните възрастови групи получиха 
медал, грамота и парична награда, а за на-
редилите се от 4-та до 6-а позция бяха 
подготвени грамоти. 

ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ ТУРНИР  “А”: 

1 Денис Маринов НЧ "Георги Бакалов" 6 

2 Пеньо Василев ШК "Свиленград - 
2013

6 

3 Станимир 
Петров

НЧ "Георги Бакалов" 5.5 

4 Константин 
Стоилов

Русе 5 

5 Гергана Георгиева ШК "Димитровград" 5 

6 Константин 
Дзанев

ШК "Казанлък 21"  5 

7 Виктор Колев ШК "Траяна 2011" 4.5 

8 Стефани 
Данаилова

ШЦ "Свиленград - 
2013"

4.5

9 Антоан Иванов ШК "Тунджа" – Ямбол 4.5 

10 Ахмед Мюмюн ШК "Марица - изток", 
Раднево

4.5  

КЛАСИРАНЕ ТУРНИР „Б”:

1 Елена Дзанева ШК "Казанлък 21" 6.5 

2 Божидар Тилев ШК "Марица - изток", 
Раднево

6 

3 Янис Иванов ШК "Марица - изток", 
Раднево

5 

4 Никола 
Стоянов 

НЧ "Георги Бакалов" 5 

5 Ивайло
Калайджиев

ШК "Траяна 2001" 5 

6 Кристиян Колев НЧ "Георги Бакалов" 5 

7 Живко Маринов ШК "Димитровград" 4.5 

8 Румен Георгиев НЧ "Георги Бакалов" 4 

9 Никола Стефанов НЧ "Георги Бакалов" 4 

10 Александър 
Христозов

ШК "Димитровград" 4 
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Над 130 деца взеха участие в 9-ото из-
дание на станалия вече традиционен детски 
турнир по шахмат „ Купата на Лъвчетата”. 
Тази година се игра в една от най-хубавите 
зали в София „Арена Армеец”, а датите 
бяха 6 и 7 юни.

Участниците бяха разделени в „А” и „Б” 
турнир съответно до 14- и до 10-годишна 
възраст. Имаше отделни награди за моми-
чета и момчета във възрастовите групи до 
8, 10, 12 и 14 години.

Момчета до 8 години
При момчетата до 8 години шампион е 

Константин Георгиев, който изпревари с 
цяла точка Мартин Йорданов от “Рицар”, 
София. Трети остана държавният шампион 
за 2015 година Светлен Иванов. 

Mясто в 
генерално 
класиране

Име, клуб Ело Т.

3 Константин Георгиев, „Ю. 
Бендерев”, Перник

1633 6

9 Мартин Йорданов, „Рицар”, 
Сф

0 5

12 Светлен Иванов, 
„Локомотив”, Сф

1545 4.5

17 Васил Кондов, „Бургас 64” 1428 4

19 Симеон Тодев, Пловдив 1350 4

20 Преслав Минев, Пловдив 1258 4

23 Георги Занов, ЦСКА 0 4

26 Калоян Добриславов, 
„Локомотив”, Сф

0 4

Момичета до 8 години
Шампионка много убедително с цели 2.5 

точки преднина е Петя Караиванова, която 
е и шампионка на България за 2015 година. 
Петя е и най-опитната състезателка с ня-
колко държавни първенства зад гърба си и 
редица детски турнири. От 2-ро до 5-то 
място силите бяха изравнени и както е 
винаги в смесени турнири, бе донякъде и 
въпрос на шанс как точно ще се подредят 
момичетата в зависимост от жребия им в 
последните два кръга. 

М. Име, клуб Ело Т.

6 Петя Караиванова, „Асеновец 
2006”

1587 5

45 Габриела Зангарова, Пловдив 0 2.5

46 Ангелика Николова, „Рицар”, Сф 0 2

51 Ася Григорова, „Ивис плюс” 0 2

IХ турнир „Купата на лъвчетата”
кмс Васил Илиев
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52 Виктория Калинова, „Рицар”, 
Сф

0 2

53 Бояна Иванова, ЦСКА 0 2

Момчета до 10 години
Изключително интересно беше при 

момчетата до 10 години. По тради-
ция това е най-многобройната група. В 
крайна сметка трябваше да се изчака 
завършването на последната партия на 
турнира, за да се определи кой ще бъде 
шампион и той е Александър Ташев от 
Тутракан. Негов треньор е Андон Сте-
фанов - бащата на най-силната българ-
ска шахматистка Антоанета Стефано-
ва. Александър Ташев наскоро спечели и 
“Опен турнир” в София, така че пред-
поставките за бляскаво бъдеще са нали-
це. Второто място остана за актуал-
ния шампион на България Лъчезар Колев, 
който продължава добрите си турнирни 
изяви през 2015 година.

М. Име, клуб Ело Т.

1. Александър Ташев, Тутракан 1857 6

2. Лъчезар Колев, „Ан Пасан” 1720 6

4. Ефим Кан, „Бургас 64” 1629 5.5

5. Койчо Коев, Пловдив 1495 5

8. Никола Димов, „Локомотив”, 
Сф

1432 5

10. Християн Цветков, „Елит”, Сф 0 5

11. Тодор Недев, ЦСКА 1368 4.5

13. Кристиян Георгиев, „Спартак 
Плевен 21”

1321 4.5

Момичета до 10 години
Титлата е за държавната шампионка 

за 2015 година Надя Тончева, която на-
бра 5 точки. Пореден заслужен успех. На 
половин точка след нея се класира Лю-
бомира Ленкова от „Плевен 21”. Като 
цяло момичетата в тази група показаха, 

че могат да бъдат конкуренция на мом-
четата. 

М. Име, клуб Ело Т.

7 Надя Тончева, 
„Локомотив”, Сф

1523 5

15 Любомира Ленкова, „Плевен 
21”

1223 4.5

18 Виктория Стрендева, „Ан 
Пасан”

1396 4

25 Биляна Евтимова, ЦСКА 0 4

32 Аделина Тодорова, „Плевен 21” 0 3

35 Валерия Добрева, Панагюрище 0 3

39 Ния Златева, „Ивис плюс” 0 3

Момчета до 12 години
Победител в групата до 12 години и по-

бедител в „А” турнира /общия турнир до 12 
и 14 години/ е Калоян Попвасилев от „Ри-
цар”, София. Другите двама медалисти са 
от Пловдив, които постигнаха по 5 точки 
и изпревариха по допълнителен показател 
следващите в класирането.

М. Име, клуб Ело Т.

1 Калоян Попвасилев, „Рицар”, 
Сф

1734 6

3 Иван Караджов, Пловдив 1798 5

4 Павел Павлов, Пловдив 1582 5

5 Георги Стоянов, „Ан Пасан” 1769 5
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6 Йордан Портокалски, „Ан Па-
сан”

1715 5

7 Милко Бакалов, СЦШ 1743 5

8 Виктор Павлов, „Ан Пасан” 1559 5

11 Ивайло Кирилов, Пловдив 1766 4

Момичета до 12 години 
Шампионка е Гергана Пейчева, която из-

превари с половин точка Елиф Мехмед. Тре-
та е Елизабет Ангелова.

М. Име, клуб Ело Т.

2. Гергана Пейчева, 
„Локомотив”, Сф

1993 5

9. Елиф Мехмед, ЦСКА 1737 4.5

14. Елизабет Ангелова, „Ивис 
плюс”

1365 4

15. Мина Златева, „Ивис плюс” 1332 4

16. Ралица Илиева, „Ан Пасан” 1359 4

23. Гергана Симонска, „Локомо-
тив”, Сф

1342 3

26. Зорница Ефремова, ЦСКА 0 3

30 Христина Иванова, „Локомо-
тив”, Сф

1449 2

Момчета го 14 години
И при момчетата, и при момичетата до 

14 години се наблюдава, както и в други със-
тезания рязко намаляване на интереса към 
шахмата и вследствие на тези групи са в 
камерен състав в сравнение с предходните. 
Шампион тук е Стилян Нановски от ШК 
„Плевен 21”, който успя да изпревари Мар-
тин Симеонов по допълнителен показател. 
На половин точка зад тях е Георги Янев с 
3.5 точки.

М. Име, клуб Ело Т.

12 Стилиян Нановски, „Плевен 21” 1544 4

13 Мартин Симеонов, „Локомо-
тив”, Сф

1442 4

20 Георги Янев, ЦСКА 1285 3.5

31 Петър Стоянов, ЦСКА 0 2
   
Момичета до 14 години

В тази група всички участнички спечели-
ха медали. Първа заслужено е Ели Чиликова 
от ШК ЦСКА, която спечели първото мяс-
то с 4.5 точки. Ели е и бронзова медалистка 
за 2015 година от Държавното първенство 
за девойки до 14 години. Втора с 4 точки е 
Лора Симидчиева /”Локомотив”, София/ с 4 
точки, а трета Владислава Станоева с 1.5 
точки.

М. Име, клуб Ело Т.

10. Ели Чиликова, ЦСКА 1476 4.5

17. Лора Симидчиева, „Локомотив”, 
Сф

1325 4

33. Владислава Станоева, ЦСКА 0 1.5
   
Наред с основния турнир по традиция 

се проведоха и две съпътстващи прояви 
- конкурс по решаване на задачи в събо-
та след изиграването на партиите от 
първия ден и сеанс на мс Алекси Йовчев, 
фм Георги Филев и мм Николай Милчев 
срещу участниците в турнира. 

 На церемонията по награждаването 
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Îткрити турнири

освен клубовете бяха отличени треньо-
рите и хората, които допринесоха за 
този шахматен празник. След награж-
даването имаше торта и детско шам-
панско за всички състезатели и техните 
родители и треньори.

Във връзка с провеждането на Меж-
дународния детски шахматен турнир 
„Купата на лъвчетата 2015”, изказваме 
най-искрените си благодарности към 
г-жа Виолина Маринова - главен изпъл-
нителен директор на „Банка ДСК” ЕАД, 
г-жа Камелия Величкова - директор на 
Дирекция „Комуникация и координация” 
на „Банка ДСК” ЕАД, на г-н Иван Геор-
гиев – директор на Дирекция „Организа-
ционно развитие и обучение” в Управле-
ние „Човешки ресурси” в Банка ДСК, г-н 
Цветомир Жеков - кмет на район „Из-
грев”, проф. Кирил Андонов - зам.-рек-
тор на Националната спортна академия 
„В. Левски”, г-н Радослав Бозаджиев, г-н 

Свилен Пачеджиев, МФЗ “Арена Амеец“, 
Българска федерация по шахмат, които 
в продължение на девет години, с неу-
морен труд и подходяща реклама успяха 
да наложат Международния детски шах-
матен турнир „Купата на лъвчетата” 
като еталон за организация на спортна 
шахматна проява. Благодаря на всички 
от техническия екип, които взеха учас-
тие в подготовката и провеждането на 
състезанието. Благодарност отправям 
към медиите, които обективно отрази-
ха мероприятието. Благодаря на всички 
гореспоменати личности, спонсори, клу-
бове, треньори, състезатели и техни-
те семейства, че ни направиха част от 
спортната фиеста, наречена Междуна-
родния детски шахматен турнир „Купа-
та на лъвчетата 2015”.

На всички вас пожелавам много здра-
ве, щастие и професионални успехи!

Решения на комбинациите от стр. 26
(1) Tore - Alechin

1...£xh3 2.gxh3 ¤f2+ 3.¢g1 ¤xh3# 0–1

(2) Subaric - Trifunovic

1...£xd4 2.¥xd4 ¤f3+ 3.¢f1 ¥b5+ 4.£c4 ¥xc4# 

0–1

(3) Just - Colditz

1...¥xd4 2.¤xd4 £xd4 3.£xd4 ¤e2+ 0–1

(4) Bruck - Gandolfi

1...¦h6+ 2.¢g1 ¦h1+ 3.¢xh1 £h3+ 4.¢g1 £xg2# 

0–1

(5)  Stanciu - Drimer

1.¦f8+ ¢xf8 2.¥xg7+ ¢xg7 3.£xd5 1–0

(6)  Popov - Rjumin

1...¦xf3 2.¥xf3 £xf3+ 3.¢xf3 ¤xd4+ 4.¢g4 ¥c8+ 

5.¢h4 ¤f3# 0–1

(7) Marmagen - Kuehne

1.£xg6+ ¢xg6 2.¤e5+ ¢f6 3.¦f2+ ¢e7 4.¤c6+ 

£xc6 5.¥g5# 1–0

(8) Piotrovski - Tanenbaum

1.£h8+ ¢xh8 2.g7+ ¢g8 3.¥h7+ ¢xh7 4.g8£# 1–0
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В шахматния живот на България за 
първи път град Добрич е домакин на на-
ционална индивидуална купа, наречена 
”Златна Добруджа“ по класически шах-
мат за момчета и момичета до 8 и до 10 
години. Идеята бе дадена преди години 
от почетния гражданин на нашия град, 
мс Живко Кайкамджозов. Организатори 
са ЦСО-ШК “Енергия 21”, БФШ и община 
Добрич. Проявата се проведе с финан-
совата подкрепа на община Добрич от 
8 до 10 май 2015 г., в хотелски комплекс 
„Грийн палас” в градския парк „Свети 
Георги“. В началото на събитието ува-
жението си към участниците и тех-
ните придружители и треньори изрази 
Камелия Койчева, зам.-кмет на община 
Добрич, която бе дошла заедно с Кало-
ян Костов, експерт по спорта към об-
щината. Главен съдия бе Георги Живков, 
председател на съдийската комисия към 
БФШ, с помощници Радислав Атанасов и 
Андрей Фурка - и двамата международни 
съдии. Турнирите са валидни за български 
рейтинг, като за момчета до 10 и до 12 
г. са валидни и за международен рейтинг. 
Шахматните състезания се проведоха 
в седем кръга по швейцарска система с 
контрола за игра 60 мин. на участник за 
цялата партия, с добавени по 30 сек. на 

ход. Обикновено, когато се провеждат 
турнири не само при децата, има драми. 
Има противоречиви мнения, кой, как и 
защо ли се е класирал първи, втори, тре-
ти и така нататък. Това е така, защото 
второто място никога, независимо от 
различните статистически показатели, 
не е с по-висока стойност от първото, 
то само е по-добро от третото и зна-
чително по-добро от последното. Оче-
видно духът на съперничеството е мо-
гъща сила, която е в състояние да движи 
всичко и всички напред.

Носители на първите шампионски 
титли от Националната индивидуална 
купа, проведена в нашия град, са чети-
ри деца - до осем години - Петя Караи-
ванова от ШК “Асеновец” и Юлиян-Ан-
дрей Октавиян от Букурещ (Румъния), 
и до десет години Патриция Наймано-
ва от ШК “Михаил Тал”, Червен бряг, и 
Момчил Петков от ЦСО-ШК “Енергия 
21”, Добрич. Вицешампионите до осем 
години са румънката Емин Елис Мария 
от ШК „Мангалия” и Николай Желев от 
ШК “Бургас 64”, единствен с победа над 
шампиона и въпреки равния брой точки 
с румънеца е втори по допълнителни по-
казатели. Асистенти на шампионите до 

Първа купа ”Златна Добруджа“ в Добрич
мс Тодор Тодоров
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десет години са Велина Съружон от ШК 
„Каиса“, Варна, и Менлибай Дениз Едвин 
от ШК „Мангалия”. Третото място до 
осем години стана притежание на Тран-
даф Дария от ШК „Мангалия” и Симеон 
Тодев от ШК “Пловдив” и до десет го-
дини на Стефания Димитрова от ШК 
“Енергия 21”, Добрич, и Явор Николов 
от ШК „Бургас 64”. Статистиката по 
шахматни клубове показва, че дванаде-
сетте титли са с адрес: Мангалия - 3, 
Добрич – 2, Бургас - 2 и по 1 за Букурещ, 
Пловдив, Варна, Асеновград и Червен 
бряг. 

Извън рамките на националната купа 
до дванадесет години се състезаваха мо-
мичета и момчета в турнири, валидни за 
български или международен рейтинг на 
ФИДЕ. От Добрич в тях с шампионски 
титли са Александра Дралчева от ШК 
“Добруджа 2013” и Димитър Димитров 
от ЦСО-ШК “Енергия 21”. Вицешампион 
е Никола Лазаров също от ЦСО – ШК 
“Енергия 21”. На трето място е Нико-
лай Петров от ШК „Варна”. Много добрe 
се изяви още Преслав Петров с две чет-
върти места от двете шахматни съ-
бития, Радослав Генов на пето място с 
впечатляващи резултати с по-опитни съперници до осем години, Емил Парас-

кевов, който е в призовата шестица до 
десет години. Успешно в битките с по-
големите се представиха и най-малките 
състезатели Ивелина Христова и Йоан 
Димитров. Всички момчета и момичета, 
победители в НИК „Златна Добруджа“, 
са наградени с купи, грамоти и допълни-
телно с рекорден награден фонд от 2200 
лева, разпределен между участниците, 
класирани на 12-те призови места. С 
медали и грамоти бяха наградени също 
всички изявили се момчета и момичета в 
допълнителните шахматни надпревари. 
Наградите на всички връчи известният 
добрички гросмайстор Петър Великов, 
национален треньор за деца и младежи 
на Република България.
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Стартира похвална инициатива - шахматът  навлиза 
в детските градини на България

В началото на миналата година дълго 
време на страницата на Министерството 
на младежта и спорта като водеща новина 
стоеше фотография, която показва среща-
та на министър Красен Кралев със седем-
годишния софиянец Светлен Иванов. Мал-
чуганът е водач на световната ранг листа 
по шахмат на ФИДЕ за момчета до осем 
години. Подобна е шахматната картина и 
при момичетата до осем години. Петя Ка-
раиванова, държавна шампионка и по трите 
шахматни дисциплини (класически, ускорен 
и блиц шахмат), има личен ФИДЕ рейтинг, с 
който е начело на европейската ранглиста 
не само в своята възрастова група, но и в 
по-горната. Похвално е, ако тези факти се 
забелязват и подкрепят своевременно още 
по-силно от представителите на държав-
ната и местната власт. Защото не само в 
миналото, но и в днешно време навсякъде 
в селата и в градовете на нашата страна 
има неизчерпаеми ресурси от деца, и то с 
огромен талант, който се изявява в ранна 
възраст, но остава неразвит, изгубен и не-
използван пълноценно. 

Затова инициативата да стартира 
Програмата от ММС „Спорт за децата в 
детските градини“ заслужава адмирации. 
Радостен е и фактът, че за първи път сред 
одобрените 86 проекта са и 7 проекта на 
шахматни клубове: по два за София и Пле-
вен и по един за Добрич, Кюстендил и Чер-
вен бряг. С проектите се обхвана периодът 
от началото на октомври 2014 г. до края на 
май 2015 г., като с финансиране от 2000 лв. 
министерството помогна, за да се  провеж-

дат безплатни занимания и да се осигурят 
спортни пособия. В Добрич с проекта като 
партньори се включиха ЦДГ №27 „Славей-
че“, ЦДГ №8 „Бодра смяна“ и ЦДГ №18 „Дора 
Габе“. Трудно ми е да опиша с думи интереса, 
който децата в тези детски градини проя-
вяват към занятията по древната игра.

Според мен наложително е през след-
ващите години средствата, които се за-
делят за програмата, да се увеличат зна-
чително. Ползите за обществото биха 
по-големи, ако се осигурят възможности 
за целогодишни заплати на щатни тре-
ньори, които да обучават децата в дет-
ските градини и в училищата. Така че на 
ход са представителите на държавната и 
местната власт. Време е да го изиграят 
на територията на цялата страна. Само 
така одобрената инициатива на България 
от Европейския парламент може да при-
добие реално измерение. И шахматът да 
стане задължителен предмет за децата в 

Шахматът навлиза в детските градини на 
 България с подкрепата на 
Министерството на младежта и спорта

 Тодор Тодоров, предс. на ЦСО-ШК „Енергия 21”,
 предс. на комисията „Шах в училище” към БФШ



20 ШАХ в училище

Îт живота на клубовете
детските градини и за учениците от I до 
IV клас в училищата.

Налага се значително нарастване на  
инвестициите, които се правят в по-
сока на интелектуалното развитие на 
децата от ранна възраст. Умът на чо-

века, подобно на мускулите на тялото, 
също се нуждае от развитие и трени-
ровки. В противен случай опростачва-
нето ни като народ става неизбежно, 
неизмеримо и с трайно необратими по-
следици.

През учебната 2014/2015г. плевен-
ският клуб популяризира шахматa в три 
детски градини, разположени в различ-
ни райони на града. В продължение на 8 
месеца шахматен клуб "Плевен XXI" бе 
водеща организация в изпълнението на 
проект по Програма "Спорт за децата 
в детските градини". Основната цел бе 
да се създадат условия и възможност за 
участие на деца с проявен интерес към 
шахматната игра в безплатни занима-
ния за начално овладяване на правилата 
на древната игра. Стремежът на ръко-
водителя на обучението мс Христинка 
Илиева бе децата бързо да напреднат, да 
развият умения да се борят за победа, 
както и да могат да губят с достойн-
ство. 

Проектът се реализира със съдействи-
ето на три партниращи организации: ОДЗ 
"Еделвайс" с директор Бистра Йоновска, 
ЦДГ "Пролет" с директор Вилма Христо-
ва и ЦДГ "Чучулига" с директор Венета 

Лукова. Във всяка градина се сформира гру-
па от 15-16 деца, които тренираха по 2 
пъти седмично в предоставените за цел-
та подходящи помещения. Благодарение 
на финансирането на проекта от страна 
на ММС, бяха закупени 12 шахматни ком-
плекта и една демонстрационна дъска. 
Визуализацията се осъществяваше чрез 
публикации в местните медии и сайтове 
и поставяне на информационни табели в 
трите детски заведения.

В края на учебната година на 21, 25 
и 27 май в шахматната зала на "Плевен 
XXI" се проведоха турнири с участието 
на децата от детските градини.

На тях присъстваха и техните роди-
тели. На проявите гостуваше и Атанас 
Кършев, представител на ММС за об-
ласт Плевен. 

Сертификати за участие в реализира-
нето на проекта бяха раздадени на всич-
ки деца, преминали началното шахматно 
обучение. А най-добре представилите 
се получиха и комплект списания "Шах в 
училище".

Победители от ЦДГ "Чучулига" ста-
наха Александър Георгиев, Николай Аки-
мов и Ева Асенова. От ОДЗ "Еделвайс" 
най-успешно се представи Симона Ни-
колова, а от ЦДГ "Пролет" само с по-
беди се отличиха Яна Начева и Велизар 
Захариев. Треньорката на "Плевен XXI" 
изказа задоволство от постигнатите 
резултати и покани децата да продъл-
жат развитието си в лятното шахмат-
но училище, което стартира на 8 юни в 
клуба на бул. "Скобелев" 20. 

СКШ "Плевен XXI" реализира проект по Програма на ММС в три детски градини

мс Христинка Илиева
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СКШ "Плевен XXI" изказва благодар-
ност на директорките Венета Лукова, 
Вилма Христова и Бистра Йоновска, как-

то и на представителя на ММС Атанас 
Кършев за успешното сътрудничество 
по време на проекта.

Десислава Василева

Областният управител на Видин подкрепя пилотен проект за 
обучение по шах на деца и ученици 

Областният управител на Видин Момчил 
Станков подкрепя пилотен проект за засиле-
но обучение по шах на деца и ученици в града и 
региона. В това той увери на среща в кабине-
та си народния представител от ДСБ проф. 
Вили Лилков, изпълнителния директор на Бъл-
гарската федерация по шахмат Николай Вел-
чев и гросмайстор Мария Велчева. Тримата 
са инициатори на проекта и обявиха негово-
то начало на пресконференция в Регионалния 
пресклуб на БТА във Видин на 18 май 2015 г. 

„Проектът, който започва във Видин, ще 
включва 6 от общо 15 детски градини в гра-
да. Предвижда се до две години да се включат 
всички детски градини във Видин и децата 
до 6 години”, каза пред медиите Вили Лилков, 
като отбеляза, че в инициативата участват 
Българската федерация по шах, списание „Шах 
в училище”, община Видин и видинският шах-
матен клуб „Найден Войнов”. „След 7-8 годи-
ни, ако проектът е успешен, Видин ще има 
няколко хиляди деца и семейства, обучени и 
въвлечени в шахматната идея. Този спорт е 
полезен не само за психическото и физиче-
ското развитие на детето, но и съдейства 
за интеграцията между децата и различните 
социални групи”, подчерта народният пред-

ставител. 
 За успешното стартиране на проекта 

Вили Лилков дари 200 шахматни комплекта за 
всички начинаещи шахматисти от детските 
градини и клуба по шах в ОУ „Иван Вазов”. 

„Най-напред в основите на шахматната 
игра ще бъдат въведени учителите. След 
това те ще обучават децата от подгот-
вителните групи в детските градини и ОУ 
„Иван Вазов”. До момента са заявили желание 
184 деца от 7 подготвителни групи, съобщи 
Марийка Василева, началник на Регионалния ин-
спекторат по образование – Видин. 

„Проучванията в много държави показват, 
че обучението по шах помага на децата да се 
справят много по-добре и с другите предме-
ти в училище”, каза на пресконференцията 
гросмайстор Мария Велчева. На 13 години тя 
става носител на приза „Спортист на годи-
ната” във Видин, а днес е издател на списание 
„Шах в училище”. Също така има собствена 
школа по шах.

„Българите са забележителни с уникални-
те си заложби и умения в шахмата", комен-
тира директорът на шахматната федерация 
Николай Велчев, като изтъкна факта, че Бъл-
гария е единствената държава в света, която 
е имала световен шампион по шах едновре-
менно при мъжете, жените и ветераните. 

„Българската федерация по шах внесе офи-
циално предложение в новия Закон за предучи-
лищното и училищното образование шахът 
да бъде един от десетте спорта, които да 
се изучават в допълнителния - т. нар. „трети 
час” по физическо възпитание. Инициативата 
се подкрепя от председателя на Народното 
събрание и група депутати, почитатели на 
шахмата”, съобщи още на пресконференция-
та народният представител Вили Лилков.
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Îт живота на клубовете

Третото издание на откритите фи-
нали на държавните индивидуални първен-
ства „Шах в училище“ на Република Бълга-
рия, очаквано с повишен интерес, логично 
и закономерно се проведе в град Добрич 
под патронажа на кмета Детелина Нико-
лова. Организатори на инициативата бяха 
ЦСО - ШК „Енергия 21”, Българската феде-
рация по шахмат и общината на гр. Добрич, 
като финансово състезанията изцяло се 
осигуриха от кметството. Сутринта на 
6 и 7 май т. г. 129 ученици (40 момичета 
и 89 момчета) от I, II, III и IV клас от раз-
лични населени места на България и Румъ-
ния в празничните дни се събраха заедно, 
за да покажат своите шахматни умения 
пред родители, организатори, треньори и 
гости на територията на големия и кра-
сив градски парк „Свети Георги“, в лятна 
градина “Чифлика” на хотелския комплекс 
„Грийн палас“, предоставена безплатно с 
любезното съдействие на собственика на 
комплекса Атанас Атанасов.

Осемте индивидуални турнира по ус-
корен шахмат се проведоха в седем кръга 
по швейцарска система с контрола за игра 
15 мин. на състезател за цялата партия, 
с добавени по 5 сек. на ход. Регламентът 
разрешаваше на по-малките деца при изра-
зено желание да се състезават в по-горен 
клас дори и ако са представители на дет-
ски градини. 

Победителка в турнира за първи клас, 
с максимален резултат седем точки от 
седем възможни, стана малката и все-
странно игрива Виктория Златева, пред-
ставителка на детска градина от Бургас, 
възпитаничка на местния треньор и биз-
несмен Желчо Желев. Сензационно след 

нея на второ място остана Петя Караива-
нова - ученичката от 43-то ОУ “Христо 
Смирненски“ в София обаче стана абсо-
лютна шампионка на България до 8 години 
и по трите  дисциплини: класически (или 
още стандартен), ускорен и блиц шахмат. 
Трета с 4,5 т. е първокласничката Божи-
дара Костадинова от ОУ „Христо Бо-
тев”, Добрич. В турнира на момичетата 
от втори клас победителка е Елис-Мария 
Емин от гр. Мангалия (Румъния), която е 
с година по-малка от своите съпернички. 
Следват Анджелина Плугчиева, ученичка 
от СОУ “Н. Й. Вапцаров“ от гр. Суворо-
во и Валентина Галатану от гр. Мангалия. 
Във финала за момичета от трети клас 
победителка с 6,5 т. е Петя Караиванова 
от София. Втора е Стефания Димитро-
ва от СОУ „Димитър Талев” от Добрич 
също с 6,5 т. Трета с 5 т. е Ивелина Хри-
стова, ЦДГ №27 „Славейче“ от Добрич. В 
четвърти клас победителка е Александра 
Дралчева от СОУ „Климент Охридски“ 
от Добрич. Втора е румънката Мария 

Финали на държавни първенства 
 „Шах в училище“ в Добрич

Гл. ас. Радислав Атанасов – предс. на комисията „Шах в училище“ 
към БФШ, главен съдия на първенствата
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Емин Елис и трета Живомира Лечева от 
СОУ „Васил Левски“ - Вълчи дол.

При момчетата от I, II, III и IV клас: 
Победител във финал B I с максимален ре-
зултат 7 от 7 т. е румънският първокла-
сник от Букурещ Улиан Андрей Октавиян. 
Улиан играе като уравновесен гросмай-
стор, демонстрира най-добра и универ-
сална шахматна подготовка, както и от-
лично познаване Правилника на ФИДЕ за 
шахматната игра, за разлика от мнозина 
наши треньори, състезатели и деятели. 
В няколко случая той подаваше проте-
сти, при което уместно се позоваваше 
на текстове от правилника! Втори с 6 
т. е пловдивчанинът Симеон Тодев, въз-
питаник на Илиана Полендакова. Трети 
и четвърти с по 5 т. са Себастиян Дима 
(Мангалия, Румъния) и Радослав Генов от 
СОУ „Климент Охридски” от Добрич, 
класирани по допълнителни показатели. 
Във финал B II победител е румънецът Ми-
халис Рафтопол (Мангалия). Втори с 6 т. 
е Виктор Илиев от ОУ „П. Р. Славейков”, 
Варна. Никола Кирилов от Стара Загора е 
трети. Във финал В III победител е наша-
та национална надежда и гордост Момчил 
Петков от ОУ „Хр. Ботев”, Добрич, въз-
питаник на Тодор Тодоров, с максималния 
резултат от 7 точки. Втори е Виктор 
Илиев от Варна, а трети – Симеон Банев 
от Стара Загора. Във финал В IV с шампи-
онската купа в Румъния се завърна Денис-
Едвин Менлибай (Мангалия) с 6,5 т. от 7 
възможни. Димитър Димитров от СОУ 
„П. Р. Славейков” е втори с 6 т., следван 
от неговия съученик от същото училище 
Никола Лазаров, и двамата тренират при 
Тодор Тодоров.

Победителите в откритите финали 
„Шах в училище“ на България бяха награ-
дени с купи, списания „Шах в училище“ и 
грамоти от пристигналия специално за 
случая от столицата национален треньор 
за деца и младежи, гросмайстор Петър 
Великов. Специално и отговорно отно-
шение към проявата засвидетелстваха и 

двамата председатели на комисията „Шах 
в училище“ към БФШ. Всички ученици бяха 
удостоени със сертификати за участие, 
подписани от кмета на града.

От по-успешно представилите се 
шахматни центрове в страната може да 
отбележим засилена активност в Бургас, 
Пловдив, Варна, Стара Загора, Червен бряг 
и, разбира се, Добрич. За съжаление сто-
лицата беше представена само от Петя 
Караиванова, и то условно, защото се 
състезава за Асеновград. 

Не е случаен фактът, който се очер-
тава статистически, а именно, че Добрич, 
след София и Пловдив, е шахматният 
център, подготвил най-много възпитани-
ци, постъпили за обучение в сектор Шах-
мат към НСА. В знак на благодарност, по 
време на откриването на първенствата, 
пишещият тези редове подари на кмета 
на Добрич г-жа Детелина Николова ком-
плект шахматни фигури, изработени от 
шоколад. Фотографията на следващия 
ден беше незабавно качена на общинския 
сайт.

Оценката на съдийското ръководство 
за организацията по провеждане на турни-
рите в Добрич, която изцяло е изградена 
от председателя на ЦСО – ШК „Енергия 
21“, е отлична! През последните години 
г-н Тодор Тодоров е извлякъл максимума, 
който може да получи от институции-
те и обществеността. Има подкрепата 
даже на колежите, филиала на ВУЗ-а и об-
разователните структури в града и на на-
родните представители от региона.

Третото издание на проявата вече е 
история. Четвъртото е на старт. Най-
радостен е фактът, че макар и трудно, 
инициативата добива все по-голяма по-
пулярност сред повече населени места в 
страната, дори и в съседна Румъния. Tряб-
ва да се знае и помни, че точно в Добрич, 
в далечната 1984 г. първия си шахматен 
успех постигна и 19-ият световен шам-
пион, българският гросмайстор Веселин 
Топалов.
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Óроци за начинаещи
Р Е Н Т Г Е Н

венета Петкова

Още един хитър начин за взимане на фигура шахматистите наричат РЕНТГЕН. 

Може би знаете, че рентген е такава процедура, при която тялото 

на човека се облъчва със специални лъчи. Линейните шахматни фигури – 

дама, топ и офицер, имат подобно свойство да осветяват цялата шах-

матна пътечка.

Шахматен рентген се прилага, когато две противникови фигури сто-

ят на една линия или диагонал. Нападайки по тази линия първата фигура, 

ние я принуждаваме да избяга, а след това взимаме втората фигура, коя-

то стои зад нея.

Рентгенът работи най-добре, когато първата фигура е цар.  Обявя-

вайки на царя шах, ние го принуждаваме да се премести (разбира се, само 

ако няма друг начин да се защити от шаха) и след това взимаме втората фигура.

Белият топ напада царя, зад който стои 
черната дама.

След като царят се премести, топът 
може да вземе черната дама.

Царят трябва да избяга от шаха.
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1. £е8+! с идея £:е1 

Белият офицер контролира полето е5
1. £e5+! ¥:e5 2. ¥:e5x

1…£:е1+! 2. ¦:е1 ¦:е1x

1. £f8+! Жертва на дама 1… ¦:f8
2. ¦:f8x

1. ¥е8+! с идея ¥:а4 
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Ðешете комбинациите
(1) Tore - Alechin

iy
Черните печелят

(2) Subaric - Trifunovic

Черните печелят

(3) Just - Colditz

Черните печелят

(4) Bruck - Gandolfi

Черните печелят

(5) Stanciu - Drimer

iy
Белите печелят

(6) Popov - Rjumin

Черните печелят

(7) Marmagen - Kuehne 

Белите печелят

(8) Piotrovski - Tanenbaum 

Белите печелят
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