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Ìеждународни прояви

От 9 до 20 сеп-
тември, за втора по-
редна година, Херцег 
Нови бе домакин на 
европейските първен-
ства по класически 
шахмат до 10, 12, 14, 
16 и 18 г. Българската 
делегация се състое-
ше от състезатели, 
повечето от които 

са се доказали в държавни, европейски и све-
товни първенства. Нагласата бе за постига-
не на сериозни успехи. За съжаление още при 
тръгването се оказа, че групата ще пътува 
с един участник по-малко. Състезателят на 
“Спартак Плевен ХХI” Валери Лилов  не се яви 
на уреченото място за отпътуване. На него 
се разчиташе да се представи достойно. Изя-
вите му в последните мъжки опени в стра-
ната бяха доста успешни. Загубата бе двой-
на - от една страна, с групата не отпътува 
силен състезател, а от друга, нямаше време 
и за неговото заместване с друг от същата 
възрастова група. Така България загуби една 
почти безплатна квота, тъй като пансионът 
на официалните представители се поема от 
организаторите.    

БФШ осигури удобен транспорт на участ-
ниците. След около 20-часово пътуване с авто-
бус българската делегация пристигна в Херцег 
Нови. За втора поредна година бяхме настанени 
в хотел “Игало”, който се намира на няколко ки-
лометра от залата за игра, но организаторите 
бяха осигурили автобуси, с които придвижва-
нето не бе проблем. Някои от състезателите 
отиваха и пеш до залата. Пътят дотам се дви-
жеше по красивата крайбрежна ивица, което 
може би им помагаше да се тонизират преди 
партията. Да не забравяме, че навремето Миха-
ил Ботвиник съзнателно се е настанявал по-да-
леч от залата, за да може да повърви пеш преди 

партията.
Да започнем прегледа на българското учас-

тие.
Момчета до 10 години

Тук надеждите бяха големи, тъй като 
участвахме с двама от най-надеждните ни 
млади играчи - миналогодишния бронзов ме-
далист на Европа Киприян Бербатов (“Вик-
тори”, Благоевград) и многократния шам-
пион и призьор от държавните първенства 
Александър Монев от Силистра. Вече имахме 
възможност да отбележим по повод предиш-
ните европейски и световни първенства, че 
участието на повече от един състезател в 
една възрастова група е плюс за България. Така 
получаваме повече шансове за призови класи-
рания. Невинаги е ясно кой точно ще се окаже 
във форма. Това потвърди и групата при мом-
четата до 10 г.  

Александър Монев демонстрира изключи-
телно сериозно отношение към турнира. Пре-
ди всяка партия той старателно се готвеше 
на компютъра, търсеше слабите места на про-
тивниците, подготвяше своите схеми на игра. 
Подходът се оправда. Включил се още в нача-
лото сред лидерите, Монев игра постоянно на 
първите маси, като се срещна с повечето от 
основните си съперници. Освен отличната де-
бютна подготовка и амбиция за добро предста-
вяне, Монев прояви и умение за борба в привидно 
по-трудни позиции, подходи творчески в някои 
сложни ситуации. За пример давам жертвата на 
дама в осмия кръг, която му помогна до обър-
не рязко играта и разколеба противника му. В 
крайна сметка Сашко постигна 6,5 т. и завоюва 
престижното пето място. В хода на турнира, 
а и до последно той имаше шансове и за медал. 
Представянето му е отлично и дава надежди, 
че на световното първенство ще може да се 
представи и по-добре.

Другият наш представител - Киприян Берба-
тов, и неговият треньор Марин Атанасов вло-

Европейско първенство по класически
шахмат в Херцег Нови, Черна гора

доц. д-р, мс Тодор Галунов
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жиха много старание в подготовката, но този 
път не можаха да повторят успеха от миналата 
година. Киприян изигра няколко добри партии, но 
пропуските в отделни срещи не му позволиха 
да набере повече от 5,5 т. от 9 партии. Те се 
оказаха достатъчни за 18-ото място. Остават 
надеждите, че това е временно отстъпление и 
още на световното първенство нещата ще са 
по-успешни.

Opara, Jan - Monev,  Alexander 
(1935) [D05]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.e3 b6 4.¥d3 ¥b7 
5.¤bd2 d5 6.0–0 ¥d6 7.£e2 ¤e4 8.¥b5 
c6 9.¥d3 f5 10.¤b3 0–0 11.c3 ¤d7 12.¥e4 
fe4 13.¤fd2 a5 14.a4 £c7 15.£h5 ¦f5 
16.£h3 ¥a6 17.¦e1 ¦f6 18.g3 ¦af8 19.c4 
¦h6 20.£g4 dc4 21.£e4 cb3 22.¤b3 ¥b7 
23.£d3 c5 24.dc5 bc5 25.¦d1 £c6 26.e4 c4 
27.£d6 £e4 28.¢f1  

XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+l+n+-zpp0
9-+-wQp+-tr0
9zp-+-+-+-0
9P+p+q+-+0
9+N+-+-zP-0
9-zP-+-zP-zP0
9tR-vLR+K+-0
xiiiiiiiiy

28...¦f2 29.¢f2 ¦h2 0–1

Monev,Alexander (1935) - 
Harutyunyan,Tigran [B76]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 
g6 6.f3 ¥g7 7.¥e3 0–0 8.£d2 ¤c6 9.g4 ¤d4 
10.¥d4 ¥e6 11.0–0–0 £a5 12.¢b1 ¦fc8 13.a3 
¦ab8 14.h4 b5 15.¤b5 ¦b5 16.¥b5 £b5 
17.h5 ¦c4 18.hg6 hg6 19.£e3 ¦c8 20.¦d2 a5 
21.g5 ¤h5 22.¥g7 ¢g7 23.f4 £c4 24.b3 £c3 
25.£f2 £c5 26.£f3 £a3 27.f5 ¥d7 28.f6 ef6 
29.gf6 ¤f6 30.¦f2 ¥f5 31.ef5 g5 32.£h3 ¤g8 
33.f6 ¤f6 34.£h6 1–0

Mindlin, Alon - Berbatov, Kiprian [B74]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 
g6 6.¥e3 ¥g7 7.¥e2 0–0 8.0–0 ¤c6 9.¤b3 a6 
10.£d2 b5 11.f3 ¥e6 12.¦ad1 ¦c8 13.¤d5 ¥d5 
14.ed5 ¤e5 15.¥d4 £c7 16.f4 ¤c4 17.¥c4 £c4 
18.¥f6 ¥f6 19.c3 £a4 20.£c2 b4 21.¦f3 ¦c4 
22.£d3 bc3 23.bc3 ¦c3 24.£d2 ¦f3 25.gf3 ¦c8 
26.f5 ¦c3 27.fg6 hg6 28.¦c1 ¦f3 29.£g2 £e4 
30.¢h1 £d5 31.¤d2 ¦d3 32.£d5 ¦d5 33.¤e4 
¦a5 34.¦c2 ¥e5 35.¤g5 ¦b5 36.a4 ¦b1 37.¢g2 
¦b2 38.¦b2 ¥b2 39.¢f3 d5 40.¢e2 e5 41.¢d3 
e4 42.¢d2 ¥e5 43.h4 ¥f4 44.¢e2 ¥g5 45.hg5 
d4 46.¢d2 f5 47.gf6 ¢f7 48.a5 ¢f6 49.¢e2 ¢f5 
50.¢d2 g5 0–1

Крайно класиране

1 Shuranov Arseny (RUS) 7,5

2 Nyzhnyk Iliya (UKR) 7

3 Dubov Danail (RUS) 7

5 Monev Aleksander (BUL) 6,5

18 Berbatov Kiprian (BUL) 5,5

80 участници 

Момчета до 12 години
В групата до 12 г. бяхме представени от 

Сашо Андреев от Свиленград. В продълже-
ние на 7 кръга той се движеше в челото, 
като постигна 3 победи и 4 ремита. В мо-
мент, когато се появи реален шанс за шес-
тицата и дори за медал, Сашо не издържа и 
загуби 2 партии поред. Така той се оказа на 
27-мо място в крайното класиране. Сери-
озното му отношение към шахмата, изра-

Александър Монев

Точки
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Ìеждународни прояви
зяващо се в използване едва ли не на всяка 
свободна минута за работа с компютъра, е 
залог за бъдещи успехи. Не бива да се заб-
равя, че той беше и дебютант в подобно 
отговорно състезание.

Andreev, Sasho - Horvat, Dan-
Sebastian (2103) [B07]
1.e4 c5 2.c3 d6 3.d4 ¤f6 4.f3 cd4 5.cd4 g6 
6.¥d3 ¤c6 7.¤e2 ¥g7 8.¤bc3 0–0 9.¥e3 
¥d7 10.£d2 ¦c8 11.0–0 ¤a5 12.b3 a6 
13.¦ad1 b5 14.h3 ¤c6 15.f4 ¤e8 16.¥b1 f5 
17.e5 de5 18.fe5 ¤c7 19.a3 ¥e8 20.¦fe1 e6 
21.¥g5 £d7 22.b4 ¥f7 23.¥a2 ¤e7 24.¤f4 
¤ed5 25.¤cd5 ¤d5 26.¥d5 h6 27.¥f6 ¥f6 
28.ef6 ed5 29.¦e7 £d6

XIIIIIIIIY
9-+r+-trk+0
9+-+-tRl+-0
9p+-wq-zPpzp0
9+p+p+p+-0
9-zP-zP-sN-+0
9zP-+-+-+P0
9-+-wQ-+P+0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

30.¤e6 ¢h7 31.¤f8 ¦f8 32.£e3 £f6 33.£e5 

£g5 34.¦e1 ¢g8 35.¦d7 £d2 36.£e3 
£b2 37.¢h1 ¢g7 38.£e5 ¢g8 39.£f4 
£c3 40.¦ee7 g5 41.£f5 £c1 42.¢h2 £f4 
43.£f4 gf4 44.¦a7 h5 45.h4 ¢g7 46.¦a6 
¦e8 47.¦e8 ¥e8 48.¢g1 ¥g6 49.¢f2 ¥d3 
50.¦e6 ¥e4 51.¦b6 1–0

Крайно класиране Точки

1 Bukavshin Ivan (RUS) 8

2 Plat Vojtech (CZE) 7,5

3 Bajarani Ulvi (AZE) 7

27 Andreev Sasho (BUL) 5

99 участници

Момчета до 14 години
В групата до 14 г. наш представител бе 

Иван Йовчев (“ЦСКА”). Той също бе дебю-
тант в такъв силен турнир. Стартът му 
бе колеблив, но в последните кръгове по-
навакса и с 4,5 т. се класира в средата на 
таблицата. Йовчев има добре отработен 
дебютен репертоар, ориентиран към ак-
тивна игра, която подхожда на стила му. 
Ако продължи да тренира сериозно, по-го-
лемите успехи ще дойдат.

Ashiku, Franc - Yovchev, Ivan [E61]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 
5.g3 0–0 6.cd5 ¤d5 7.¥g2 c5 8.e4 ¤c3 
9.bc3 ¤c6 10.¥b2 cd4 11.cd4 ¥g4 12.e5 
£a5 13.£d2 £d2 14.¤d2 ¦fd8 15.¤b3 a5 
16.h3 ¥e6 17.¦d1 a4 18.¤c5 ¥a2 19.¤b7 
¦dc8 20.¦a1 ¤b4 21.0–0 a3 22.¥c1 ¥c4 
23.¦a3 ¥f1 24.¥f1 ¤c2 25.¦a8 ¦a8 26.¥b2 
¦a2 27.¥c1 ¤d4 28.¢g2 ¥e5 29.¤d8 ¦c2 
30.¥e3 ¤f5 31.¢f3 ¤e3 32.¢e3 ¦c7 33.¥b5 
¢f8 34.¤c6 ¥d6 35.¢e4 ¦b7 36.¥e2 ¢e8 
37.¤d4 e5 38.¤b5 ¥b8 39.g4 f6 40.¢d5 
¢e7 41.¢c6 ¦d7 42.¥c4 e4 43.¥g8 ¦d2 
44.¢b7 ¥e5 0–1

Крайно класиране Точки

1 Prohaszka Peter (HUN) 7,5

2 Durarbeyli Vasif (AZE) 7

Сашо Андреев
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3 Bregadze Levan (GEO) 7

42 Yovchev Ivan (BUL) 4,5

87 участници

Момчета до 18 години
До 18 г. бяхме представени от Ивайло 

Енчев (“Абритус”, Разград). Той е многок-
ратен призьор от държавните първенс-
тва, има и международен опит от учас-
тията си на европейските и световните 
форуми. В последно време се вписа добре 
и в опените, провеждащи се в България. 
Ивайло се стара, бори се, но силите не му 
стигнаха за повече от 5 т., което е дос-
тойно като представяне. По-голямата 
част от противниците му бяха с по-висо-
ко “Ело” от неговото. В тази възрастова 
група, за да се разчита на някакъв по-се-
риозен успех, трябва нашите състезате-
ли да имат рейтинг над 2400 и да играят 
реално с тази сила.

 Serban,Vlad (2127) - Enchev, Ivailo 
(2238) [B23]
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¥b5 ¤d4 4.¥c4 e6 
5.¤ge2 ¤e7 6.¤d4 cd4 7.¤b5 ¤c6 8.c3 
£b6 9.£e2 a6 10.¤d4 ¤d4 11.cd4 £d4 
12.a4 ¥c5 13.0–0 0–0 14.d3 £e5 15.¦a2 
f5 16.b4 ¥b4 17.¥b2 £d6 18.£h5 fe4 
19.de4 £f4 20.¥d3 £f7 21.£g4 e5 22.£e2 
d6 23.¥c1 ¥e6 24.¦b2 ¥c5 25.¥e3 ¦ac8 
26.¢h1 ¦c7 27.a5 h6 28.f3 ¦fc8 29.¦bb1 
¥e3 30.£e3 ¦c5 31.f4 ef4 32.¦f4 £c7 
33.¦bf1 ¦e5 34.£f2 £a5 35.¦f8 ¦f8 36.£f8 
¢h7 37.£d6 £c5 38.£b8 ¥c4 39.¥c4 £c4 
40.£f8 £e4 41.h3 ¦g5 42.¦f2 a5 43.¢h2 a4 
44.g4 ¦d5 45.£f7 ¦d1 0–1

Крайно класиране Точки

1 Zhigalko Sergei (BLR) 7

2 Andriasian Zaven (ARM) 6,5

3 Tukhaev Adam (UKR) 6,5

32 Еnchev Ivajlo (BUL) 5

74 участници

Момичета до 10 години
В групата при момичетата до 10 г. бях-

ме представени от Цветелина Спасова 
(“Виктори”, Благоевград). Тя бе дебютант 
на подобен отговорен форум. Опитът и 
във вътрешните турнири също не е голям. 
Цветелина се стара, в отделни партии за-
гатна за своите възможности, но в крайна 
сметка набра 2 т., които стигнаха eдва за 
61-во място. Необходима е много по-сери-
озна подготовка, за да може с успех да се 
предстaвя на следващите международни 
турнири. Бъдещето е пред нея - тя е само 
на 9 години. 

Hоеzl, Sarah - Spasova,Tsvetelina 
[E20]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.¥d2 d5 
5.c5 ¤c6 6.a3 ¥c3 7.¥c3 0–0 8.¤f3 ¦e8 
9.e3 b6 10.¥b5 ¥b7 11.¤e5 ¤e5 12.¥e8 
£e8 13.de5 ¤d7 14.cb6 ab6 15.0–0 £e7 
16.g3 £g5 17.f4 £h6 18.£g4 f5 19.ef6 ¤f6 
20.£e6 ¢h8 21.¥f6 gf6 22.¢g2 d4 23.e4 d3 
24.£h3 £g6 25.f5 ¥e4 26.¢g1 £g5 27.¦f4 
¥b7 28.£g4 £h6 ½ 

Крайно класиране Точки

1 Visanescu Daria-Ioana (ROM) 7,5

2 Macharashvili Tekla (GEO) 7

3 Kolesnikova Kristina (RUS) 7

61 Spasova Tsvetelina (BUL) 2

64 участнички

Момичета до 12 години
В групата до 12 г. при момичетата 

бяхме представени от Сандра Трифонова 
(“Дракон”, Плевен) и Цвета Галунова от 
Велико Търново. Надеждите и тук за при-
зови класирания бяха големи. Сандра Три-
фонова е в явен възход през последната 
година, което се вижда от държавните 
първенства, а Цвета Галунова две годи-
ни поред бе четвърта на европейските 
първенства по класически шахмат. Сан-
дра стартира с победа, но във втория и 
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третия кръг претърпя неприятни загуби. 
Въпреки това тя успя да се мобилизира 
и постигна до края 5 от 6 т., което се 
оказа достатъчно за 11-то място. Пред-
вид дебюта й на европейско първенство, 
представянето й може да се окачестви 
като добро. 

Цвета стартира с неочаквана загуба 
от Трийн Нарва (Естония). В следващите 
кръгове тя обаче завоюва четири победи 
поред и се включи в лидерската група. Осо-
бено важна бе победата над световната 
вицешампионка от 2004 г. и европейска 
вицешампионка от 2005 г. Нино Анакидзе, 
Грузия. Лошият финиш 1 т. от 4 лиши Цв. 
Галунова от високо класиране и я прати на 
20-то място.

Trifonova, Sandra (1908) - Narva, Triin 
[E95]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 ¥g7 4.¤c3 0–0 
5.e4 d6 6.¥e2 ¤bd7 7.0–0 c6 8.¦e1 e5 
9.¥f1 ¦e8 10.d5 c5 11.a3 a5 12.¤b5 
¤b6 13.b3 ¤h5 14.¥b2 f5 15.ef5 ¥f5 
16.¤d2 ¤f4 17.¤e4 ¥e4 18.¦e4 ¦c8 
19.g3 ¤h5 20.¥h3 ¦b8 21.¥e6 ¢h8 
22.£c2 ¤a8 23.¥c3 b6 24.f4 ¤f6 
25.¦e3 ef4 26.gf4 ¤c7 27.¤c7 £c7 
28.f5 g5 29.£g2 h6 30.¦h3 £e7 31.£g5 
¦f8  

XIIIIIIIIY
9-tr-+-tr-mk0
9+-+-wq-vl-0
9-zp-zpLsn-zp0
9zp-zpP+PwQ-0
9-+P+-+-+0
9zPPvL-+-+R0
9-+-+-+-zP0
9tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

32.¦h6 ¥h6 33.£h6 £h7 34.¥f6 ¦f6 
35.£f6 £g7 36.£g7 ¢g7 37.a4 ¢f6 
38.¢f2 ¦h8 39.¢g3 ¦h7 40.h4 ¦g7 
41.¢f3 ¦h7 42.¦h1 ¦g7 43.h5 ¦h7 
44.¢f4 ¦h6 45.¦h3 ¦h7 46.h6 b5 47.ab5 
a4 48.ba4 ¢e7 49.¢g5 ¦h8 50.¢g6 ¦f8 
51.h7 ¦f6 52.¢g7 ¦f8 53.f6 ¢e8 54.¥d7 
¢d7 55.¢f8 1–0

Anakidze, Nino (1910) - Galunova, 
Tsveta (1733) [C65]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.0–0 ¥c5 
5.c3 0–0 6.d4 ¥b6 7.¥g5 d6 8.¥c6 bc6 
9.de5 de5 10.¤bd2 ¥a6 11.c4 ¦e8 12.£a4 
¥b7 13.¦fd1 £e7 14.£b3 ¦ab8 15.£c3 Bc5 
16.a3 ¦bd8 17.¤b3

XIIIIIIIIY
9-+-trr+k+0
9zplzp-wqpzpp0
9-+p+-sn-+0
9+-vl-zp-vL-0
9-+P+P+-+0
9zPNwQ-+N+-0
9-zP-+-zPPzP0
9tR-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

17...¥f2 18.¢f1 ¥d4 19.¤bd4 ed4 
20.£b3 ¥a8 21.e5 h6 22.ef6 £e2 
23.¢g1 ¦b8 24.£d3 £d3 25.¦d3 hg5 
26.b4 gf6 27.¤d4 c5 28.¤b5 ¦e2 29.¦g3 
¦c2 30.¤c7 cb4 31.ab4 ¦c4 32.¦a7 ¥c6 
33.¤a6 ¦d8 34.h3 ¦d1 35.¢h2 ¦cc1 
36.¦e3 ¦h1 37.¢g3 ¦c2 38.¢g4 ¦g2 
39.¢h5 ¢g7 40.¤c5 ¥d5 41.¤b3 ¥e4 
42.¤d4 ¥g6 0–1

Крайно класиране Точки

1 Arabidze Meri (GEO) 7,5

2 Vince Andrea (SRB) 7

3 Danelia Mariam (GEO) 7

11 Trifonova Sandra (BUL) 6

20 Galunova Tsveta (BUL) 5

64 участнички

Момичета до 14 години
В групата до 14 г. наша представи-

телка бе Калина Тодорова (“Каиса”, Вар-
на). На старта тя допусна три загуби. 
В последващите кръгове успя да попра-
ви донякъде турнирното си положение 
и набра 3,5 т., които стигнаха едва за 
57-мо място. В следващата година тя 
ще се състезава в горната възрастова 
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група. Необходима е много сериозна под-
готовка, ако иска да се впише успешно в 
по-високите места.

Hohluka, Arina - Todorova, Kalina 
[A46]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.¥g5 ¥e7 4.e3 b6 
5.¥e2 ¥b7 6.¤bd2 0–0 7.c3 h6 8.¥h4 
d5 9.0–0 c5 10.¦c1 ¤c6 11.b3 ¦c8 12.c4 
dc4 13.¤c4 cd4 14.ed4 ¤b4 15.£d2 
¤bd5 16.¤fe5 ¥b4 17.£d1 b5 18.¤e3 
¤c3 19.£d3 ¥e4 20.£d2 ¤e2 21.£e2 
£d4 22.¥f6 gf6 23.¤5g4 ¢h7 24.¦c8 
¦c8 25.£b5 ¦c5 26.£e8 ¦c7 27.¦d1 ¥d3 
28.h3 f5 29.¤f6 £f6 30.¦d3 ¦c1 31.¢h2 
£e5 32.g3 £g7 33.¦d7 ¢g6 34.h4 h5 
35.¦a7 ¥c5 36.¦a8 ¥e3 37.£g8 £g8 
38.¦g8 ¢h7 39.¦f8 ¢g7 40.¦d8 ¥f2 
41.¢g2 ¦c2 0–1

Крайно класиране Точки

1 Repina Varvara (RUS) 7,5

2 Korchagina Viktoria (RUS) 7

3 Muzychuk Mariya (UKR) 6,5

57 Todorova Kalina (BUL) 3,5

68 участнички

 
Момичета до 16 години

В групата до 16 г. залагахме на най-
опитната участничка в българската де-
легация - Милена Стефанова (“Враца”, 
Враца). Тя вложи доста усилия за добро 
представяне. В хода на турнира имаше 
своите шансове, но някои пропуски я 
пратиха на 25-то място и я лишиха от 
по-високо класиране. Да се надяваме, 
че натрупаният през последните 5-6 
години международен опит ще доведе 
в скоро време до качествен скок в ре-
зултатите й на европейски и световни 
първенства. 

Topic, Jelena (1872) - Stefanova, Milena 
(2041) [B32]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4 e5 

5.¤b5 a6 6.¤d6 ¥d6 7.£d6 £f6 8.£f6 
¤f6 9.f3 d6 10.¥c4 ¤d4 11.¤a3 b5 
12.c3 ¤c6 13.¥b3 ¥e6 14.¥g5 h6 15.¥f6 
gf6 16.0–0–0 ¢e7 17.¤c2 ¦ac8 18.¥d5 
f5 19.¥c6 ¦c6 20.¤b4 ¦c4 21.ef5 ¥f5 
22.¤d5 ¢e6 23.¦he1 b4 24.g4 ¥h7 
25.b3  

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-tr0
9+-+-+p+l0
9p+-zpk+-zp0
9+-+Nzp-+-0
9-zpr+-+P+0
9+PzP-+P+-0
9P+-+-+-zP0
9+-mKRtR-+-0
xiiiiiiiiy

25...¦c3 26.¤c3 ¦c8 27.¦e3 ¦c3 28.¦c3 
bc3 29.b4 d5 30.a4 d4 31.f4 ¢d5 32.fe5 d3 
33.¦f1 ¢d4 34.¦f7 d2 35.¢d1 ¥e4 36.¦f4 
¢d3 0–1

Крайно класиране Точки

1 Ozturc Kubra (TUR) 7,5

2 Rakic Marija (SRB) 7

3 Mammadova Gulnar (AZE) 6,5

25 Stefanova Milena (BUL) 5

62 участнички

Момичета до 18 години
До 18 г. наша представителка бе Ма-

рия Владимирова (“Феникс”, София). Ма-
рия бе отлично подготвена в дебютно 
отношение. В някои от партиите обаче 
тя не можа да реализира получения превес 
или допусна загуби в равностойни позиции. 
Постигнатите 4 т. се оказаха достатъч-
ни за 35-то място. Остават надеждите 
за по-високи класирания в следващите фо-
руми.

Vladimirova, Maria (1931) - 
Hairapetian, Anna (2064) [B80]

1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¤f3 e6 4.d4 cd4 
5.¤d4 d6 6.¥e3 ¤f6 7.f3 ¥e7 8.£d2 0–0 
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Ìеждународни прояви
9.g4 ¤d7 10.0–0–0 ¤de5 11.¥e2 ¤a5 
12.b3 a6 13.g5 ¥d7 14.f4 ¤ec6 15.h4 
¦c8 16.h5 £c7 17.¢b2 b5 18.¥f3 b4 
19.¤ce2 ¤d4 20.¤d4 e5 21.¤e2 ¥b5 
22.f5 ¦fd8 23.f6 ¥f8  

XIIIIIIIIY
9-+rtr-vlk+0
9+-wq-+pzpp0
9p+-zp-zP-+0
9snl+-zp-zPP0
9-zp-+P+-+0
9+P+-vLL+-0
9PmKPwQN+-+0
9+-+R+-+R0
xiiiiiiiiy

24.g6 ¥e2 25.£e2 £c3 26.¢b1 ¤c6 
27.¦d3 ¤d4 28.¥d4 £c6 29.¥b2 gf6 
30.¥g4 ¦b8 31.gh7 ¢h7 32.¥f5 ¢h8 
33.h6 1–0

Крайно класиране Точки

1 Gasik Anna (POL) 8

2 Paulet Iosefina (ROM) 7

3 Gunina Valentina (RUS) 7

35 Vladimirova Maria(BUL)  4

57 участнички

В заключение може да се каже, че 
очаквахме повече. В хода на турнира бе 
съвсем реално освен Ал. Монев напред 
да се класират и К. Бербатов, С. Анд-
реев, Цв. Галунова. Финишът им обаче 
бе неудачен. Като водач на българската 
делегация смятам, че имаме способно 
младо поколение от амбициозни със-
тезатели. Техните качества трябва 
да се развиват. В противен случай ще 
дойде време, когато те ще участват 
на световни и европейски първенства 
само защото са се класирали. До голя-
ма степен представянето на групата 
поставя и някои въпроси пред БФШ и 
клубовете главно в посока кога се “къса 

нишката” между успехите в ранна дет-
ска възраст и възрастта, в която мла-
дите шахматисти стават наистина 
“играчи”. Явно проблемът, който стои 
пред детския шахмат, изразяващ се в 
това, че докато към 14-15 г. връстни-
ците им от някои европейски държави 
започват да “дърпат” бързо напред, на-
шите “боксуват”. Младите ни играчи 
трябва навреме да се ориентират към 
участия в силни мъжки турнири у нас и 
в близка перспектива в чужбина. Доб-
рите опени в България със силно грос-
майсторско участие са голяма рядкост. 
Именно в подобни състезания младата 
шахматна смяна може да покрива нор-
ми за международни майстори и грос-
майстори. Това ще е предпоставката 
нашите млади шахматисти да играят 
без страх с връстниците си по евро-
пейските и световните форуми. Съзна-
вам, че подобна препоръка се натъква 
на стандартния въпрос - откъде ще се 
вземат пари за подобни участия? Така 
стигаме и до втория проблем, изразя-
ващ се в липсата на достатъчно силни 
клубове в България, които да осигурят 
на талантливите играчи верига от се-
риозни турнири в чужбина. 

За разлика от някои от предишни ни 
участия, смятам, че е положително, че 
и нашата делегация по примера на дру-
гите водещи страни вече не се състои 
само от един водач и състезателите. 
Повечето от играчите ни бяха придру-
жавани от личен треньор или от роди-
тел. Особено в чужбина това е много 
важно с оглед спокойствието на под-
растващите и се надявам, че тази линия 
ще продължи. В заключение трябва да 
се отбележи, че в българската група ца-
реше дух на разбирателство и приятел-
ски отношения. Добрият микроклимат 
нито за миг не бе нарушен, за което ис-
кам да благодаря като водач на групата 
на всички участници и техните придру-
жители и треньори.
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Äържавни първенства

От 24 до 26 юли в хотел “Балкан” в Пле-
вен се проведе Държавното първенство по 
ускорен шах и блиц за момичета и момчета 
до 12 години, както и юноши и девойки до 
16 и 20 години. Проявата е от календара на 
Българската федерация по шахмат, като 
домакин беше ШК „Плевен 21”. В триднев-
ната надпревара участваха 130 участници 
от 23 клуба. Шампиони в различните възрас-
тови групи станаха:

 
Ускорен шахмат

Момчета до 12 г.

Крайно класиране

1 Сашо Андреев (Свиленград 2004) 7,5

2 Анатоли Атанасов (Дракон, Плевен) 7

3 Ивайло Стоянов (Бадев, София) 6,5  

4 Иван Йовчев (ЦСКА, София) 6,5

5 Спас Георгиев (Плевен 21) 6,5

6 Радомир Сановски (Спартак Плевен 21) 6

Общо 38 души

Юноши до 16 г.

Крайно класиране Точки

1 Валери Лилов (Спартак Плевен 21) 7 

2 Найден Добрев (Енергия 21, Добрич) 5

3 Стелян Георгиев (Абритус, Разград) 5

4 Пламен Василев (Спартак Плевен 21) 5    

5 Тихомир Янев (Каиса, Варна) 4,5

6 Васил Кръстев (Дракон, Плевен) 4,5

Общо 25 души

Юноши до 20 г.

Крайно класиране Точки

1 Христо Велчев (Спартак Плевен 21) 5,5

2 Светозар Цеков (Спартак Плевен 21) 5,5

3 Пламен Младенов (Спартак Плевен 21) 5

4 Цветалин Иванов (Абритус, Разград) 4,5

5 Атанас Станоев (Виктори, Благоевград) 4,5

6 Ивайло Енчев (Абритус, Разград) 4

Общо 15 души

Момичета до 12 г.

Крайно класиране Точки

1 Сандра Трифонова (Дракон, Плевен) 6,5

2 Вероника Василева (Спартак Плевен 21) 6

3 Силвена Митева (Дунав, Русе) 4,5

4 Цвета Галунова (Царевец, В. Търново) 4,5

5 Симонета Иванова (Дракон, Плевен) 4,5

6 Дарена Сиркова (Бадев, София) 4,5

Общо 24 участнички

Девойки до 16 г.

Крайно класиране Точки

1 Мария Владимирова (Феникс, София) 6

2 Калина Тодорова (Каиса, Варна) 5,5

Държавните първенства по ускорен шахмат 
и блиц в Плевен

мс Димитър Илиев

Точки
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3 Константина Георгиева (Хемус, София) 5

4 Йоана Костурска (Ивис, София) 5

5 Моника Дилова (Ивис, София) 5

6 Ивелина Георгиева (Алехин, Казанлък) 4

Общо 15 участнички

Девойки до 20 г.

Крайно класиране Точки

1 Милена Стефанова (Враца) 6

2 Ива Виденова (Локомотив 2000, Пловдив) 5,5

3 Пламена Андреева (Спартак Плевен 21) 5.5

4 Беатриса Аврамова (Варна) 4

5 Стефи Бедникова (Капабланка, Дупница) 4

6 Диана Владимирова (Феникс, София) 4

Общо 13 участнички

Призьори в държавните 
първенства по блиц са:

Момчета до 12 г.

Крайно класиране Точки

1 Киприан Бербатов (Виктори, Благоевград) 9

2 Спас Георгиев (Плевен 21) 6,5

3 Иван Йовчев (ЦСКА, София) 6,5

Общо 38 участници

Юноши до 16 г.

Крайно класиране Точки

1 Тихомир Янев (Каиса, Варна) 6,5

2 Валери Лилов (Спартак Плевен 21) 6

3 Стелян Георгиев (Абритус, Разград) 5

Общо 26 участници

 Юноши до 20 г.

Крайно класиране Точки

1 Андрей Куков (Казанлък) 5,5

2 Христо Велчев (Спартак Плевен 21) 5

3 Цветалин Иванов (Абритус, Разград) 5

 Общо 16 участници

Момичета до 12 г.

Крайно класиране Точки

1 Сандра Трифонова (Дракон, Плевен) 7

2 Цвета Галунова (Царевец, В. Търново) 5

3 Полина Венкова (Плевен 21) 5

Общо 24 участнички

Девойки до 16 г.

Крайно класиране Точки

1 Моника Дилова (Ивис, София) 6

2 Калина Тодорова (Каиса, Варна) 5,5

3 Йорданка Найденова (Хадзополус, София) 5

Общо 15 участнички

Девойки до 20 г.

Крайно класиране Точки

1 Милена Стефанова (Враца) 6

2 Стефи Бедникова (Капабланка, Дупница) 5,5

3 Ива Виденова (Локомотив 2000, Пловдив) 5,5

Общо 13 участнички
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Èзвестни личности - почитатели на шаха 

През целия си живот, аз – 
Хайгашод Агасян, съм бил дете 
(наивен и добър). И щастлив, 
че младежта на България ме 
познава като автор и изпълни-
тел на любимите им песни.

Но сега ще ви разкрия не-
познатия Хайго – влюбен в 
спорта (тенис на маса и шах). 
С годините тенисът отпад-
на, а шахът остана завинаги. 
Като ученик сам си направих 
книжка от налепени 2 и 3 хо-
дови задачи, които обичах да 
решавам в час. Войник бях в 
ансамбъла на “Строителни 
войски” и тази моя страст ми 
помогна да изкарам награда, за-
щото единствен реших една 
невероятна двуходовка от 

вестник “Трудово дело”. И до-
сега ми остана като най-люби-
мото шахматно творение.

Не отказвам никога учас-
тие в сеанси за популяризиране 
на шаха. Играл съм дори с деца 
на площад в Холандия с големи 
декоративни фигури.

Министърът на образова-
нието и науката Даниел Въл-
чев ме изненада тази година 
за рождения ми ден с уникален 
подарък - богато инкрустиран 
шах. Сега на него разигравам 
позициите от книжката, ко-
ято ми изпратиха от САЩ 
през 1973 г. В заглавието 
пише: “Ако изучите тази кни-
га, ще играете много добре 
шах, но никога няма да победи-

те Боби Фишер.” Сигурен съм, 
че е така, но човек си струва 
да опита все пак.

С удоволствие бих компо-
зирал и пял песен за шаха, сти-
га моят най-голям приятел и 
учител в шаха да напише обе-
щания текст.

Дотогава оставам верен 
на шаха и децата, които игра-
ят тази велика игра и заедно 
да живеем в нейния фантас-
тичен свят.

Музиката и шахът - любов за цял живот!
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Държавните отборни първенства за 
момчета и момичета до 14 г.

мс Димитър Илиев

Äържавни първенства

От 9 до 13 август в Благоевград се проведо-
ха държавните отборни първенства за момче-
та и момичета-младша възраст. Шахматният 
клуб “Виктори” с президент Марин Атанасов 
организира празник за децата, който дълго ще 
се помни. Залата за игра  „22 септември” бе 
прекрасна. Всички участници получиха химикал-
ки, пликове и други сувенири. Бе възродена една 
традиция да се открива държавно първенство с 
изпълнение на националния химн и не само това 
- бе издигнат и трибагреникът. Шампионати-
те минаха при перфектна организация и голямо 
настроение за игра. Първенството при мом-
четата се проведе по швейцарска система в 7 
кръга, а при момичетата в 6 кръга. Контролата 
за игра бе 90 минути на състезател за цялата 
партия. Домакините се постараха и в турнира, 
където още от самото начало поеха водачест-
вото и го запазиха до края. 

При момчетата участие взеха 11 отбо-
ра от 9 града. Отборите бяха  съставени 
от 4 състезатели + 1 резерва. Крайното 
класиране придоби следния вид:

Крайно класиране Точки

1 ШК “Виктори”,  Благоевград 20,5

2 ШК “Г. Даскалов”, Варна 19,5

3 ШК “Михаил Тал”, Червен бряг 16,0

4 ШК “Каиса”, Варна 15,5

5 ШК “Казанлък”, Казанлък 15,0

6 ШК “Спартак Плевен XXI”, Плевен 15,0

7 ШК “ЦСКА”, София 13,5

8 ШК “Бадев”, София 13,5

9 ШК “Плевен XXI”, Плевен 12,5

10 ШК “Капабланка”, Дупница 10,0

11 ШК “Спортист”, Своге 3,0

Съставът на отбора победител: Вик-
тор Йовов (6 т. от 7 партии),  Киприан 
Бербатов (6,5 т. от 7 парт. ), Христо Ко-
целов (5,5т. от 7),  Стефан Фотев (2,5 т. 
от 4) и Вари  Бельов (0 т. от 3).

Победители по дъски са:
1-ва дъска:

1. Павел Янев (ШК “Каиса”, Варна) - 7 т. 
от 7 партии. 

2. Тихомир Очков (ШК “Казанлък”, 
Казанлък) – 5,5 от 6.

3. Стоян Иванов (ШК “Г. Даскалов”, 
Варна) - 5,5 от 7.
2-ра  дъска: 

1. Виктор Йовов (ШК “Виктори”, 
Благоевград) – 6 т. от 7 партии.  

2. Сашо Андреев (ШК “Г. Даскалов”, 
Варна) – 5,5 от 7. 

3. Данаил Пенев (ШК “Каиса”, Варна) 
- 4,5 от 7.
3-та дъска:

1.Киприан Бербатов (ШК “Виктори”, 
Благоевград) – 6,5 т. от 7. 

2. Христо Вригазов (СШК “Спартак 
Плевен XXI”) – 5 т. от 7.

3. Теодор Гавазов (ШК “Михаил Тал”, 
Червен бряг) – 4,5 т. от 6.
4-та дъска:

1. Петко Николов (ШК “Михаил Тал”, 
Червен бряг) – 5,5 т. от 6. 

2. Христо Коцелов (ШК “Виктори”,  
Благоевград) – 5,5 т. от 7. 

3. Асения Димитрова (ШК “Бадев”, 
София) – 5 т. от 6.

Победителите от ШК “Виктори”, Благоевград 
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Äържавни първенства
Резерва: 1. Стефан Фотев (ШК 

“Виктори”,  Благоевград) – 2,5 т. от 4.

Ето и няколко партии от шампионата при 
момчетата:

Ст. Иванов (2083) – П. Янев (1953) 
[B32]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4 e5 5.¤b5 
d6 6.¤1c3 a6 7.¤a3 b5 8.¤d5 ¤ge7 9.¥g5 
h6 10.¥e7 ¥e7 11.c3 0–0 12.¤c2 f5 13.ef5 
¥f5 14.¤ce3 ¥h7 15.a4 ¥h4 16.g3 ¥g5 
17.¥g2 e4 18.ab5 ¤e5 19.0–0 ¤f3 20.¢h1 
ab5 21.¦a8 £a8 22.£e2 £e8 23.¦d1 ¢h8 
24.¤c7 £h5 25.¤f1 e3 26.¤e6 ¦f6 27.¤d4 
¥e4 28.fe3 g6 29.¤f3 ¦f3 30.¤d2  

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-mk0
9+-+-+-+-0
9-+-zp-+pzp0
9+p+-+-vlq0
9-+-+l+-+0
9+-zP-zPrzP-0
9-zP-sNQ+LzP0
9+-+R+-+K0
xiiiiiiiiy

30...¦g3 0–1
Д. Сиркова (1895) – К. Бербатов 

(2007) [B70]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 
g6 6.¥c4 ¥g7 7.¥e3 0–0 8.0–0 ¤c6 9.¥b3 
¤e5 10.h3 a6 11.a4 £c7 12.£d2 ¤c4 
13.¥c4 £c4 14.a5 ¥d7 15.f4 e5 16.fe5 de5 
17.¤f3 ¦fe8 18.¥b6 ¥c6 19.b3 £b4 20.¦fe1 
¥h6 21.£h6 £c3 22.¤g5 ¥e4 23.¦f1 £g3 
24.¤e4 ¤e4 25.¥e3 ¤d6 26.¦f3  

XIIIIIIIIY
9r+-+r+k+0
9+p+-+p+p0
9p+-sn-+pwQ0
9zP-+-zp-+-0
9-+-+-+-+0
9+P+-vLRwqP0
9-+P+-+P+0
9tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

26...£f3!? 27.gf3 ¤f5 28.£g5 h6 29.£g4 

¤e3 30.£e4 ¤f5 31.£b7 ¤d4 32.£e4 
¦ac8 33.¦a2 ¦e6 34.¦b2 ¦c3 35.f4 ¤f3 
36.¢f2 ef4 37.£f4 ¤g5 38.£b8 ¢g7 
39.h4 ¦f3 40.¢g1 ¦e1 41.¢g2 ¦e2 0–1

П. Янев (1953) – Т. Трайков [C34]
1.e4 e5 2.f4 ef4 3.¤f3 d6 4.¤c3 ¤f6 
5.d4 ¤c6 6.¥f4 ¥e7 7.¥e2 0–0 8.d5 ¤b8 
9.0–0 ¦e8 10.¤d4 c5 11.dc6 bc6 12.£d2 
d5 13.ed5 cd5 14.¢h1 ¥b7 15.¤f5 ¥b4 
16.¥b8 ¦b8 17.£g5 ¥f8 18.¤h6 ¢h8 
19.¤f7 1–0

Ив. Стоянов (1893) –Ив. Йовчев 
(2011) [B04]
1.e4 ¤f6 2.e5 ¤d5 3.d4 d6 4.¤f3 ¤c6 
5.¥e2 g6 6.0–0 ¥g7 7.ed6 cd6 8.¦e1 
0–0 9.c4 ¤b6 10.¤c3 ¥f5 11.¥e3 ¦c8 
12.¦c1 ¤b8 13.b3 ¤8d7 14.¥d3 ¥d3 
15.£d3 e5 16.¦cd1 f5 17.de5 de5 18.¥b6 
¤b6 19.£e3 £c7 20.¤b5 £b8 21.c5 f4 
22.£c1 ¦c6 23.¦d6 ¦fc8 24.£a3 ¦c5 
25.¦d8 ¦d8 26.£c5 ¦d5 27.£c7 £c7 
28.¤c7 ¦a5 29.a4 ¢f7 30.¤g5 ¢g8 
31.¤e4 ¥f8 ½

В. Йовов (1883) – Д. Пенев (1926) 
[B95]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c3 a6 6.¥g5 e6 7.f3 ¥e7 8.¥c4 £c7 
9.¥b3 b5 10.0–0 ¤bd7 11.£d2 ¤b6 12.¥e3 
¤c4 13.¥c4 £c4 14.£d3 d5 15.ed5 ed5 
16.¦ad1 £d3 17.¦d3 b4 18.¤ce2 a5 
19.¦e1 0–0 20.c3 ¥a6 21.¦d2 bc3 22.¤c3 
¥b4 23.¤de2 ¦fe8 24.¢f2 ¦ad8 25.a3 
¥c3 26.¤c3 ¥c4 27.¥d4 ¦e1 28.¢e1 ¢f8  

XIIIIIIIIY
9-+-tr-mk-+0
9+-+-+pzpp0
9-+-+-sn-+0
9zp-+p+-+-0
9-+lvL-+-+0
9zP-sN-+P+-0
9-zP-tR-+PzP0
9+-+-mK-+-0
xiiiiiiiiy

29.¥f6 gf6 30.¢f2 ¢e7 31.¢e3 ¢e6 
32.¢d4 ¦c8 33.¤a4 ¢d6 34.¦c2 ¦c6 
35.¦c3 f5 36.f4 f6 37.¦h3 ¦c7 38.¦h6 ¦f7 
39.h3 ¥b3 40.¤c5 ¥d1 41.b4 ab4 42.ab4 



17ШАХ в училище

¥e2 43.¢e3 ¥c4 44.g4 fg4 45.hg4 ¥b5 
46.g5 ¢e7 47.gf6 ¢d6 48.¢d4 ¥c4 49.f5 
¥b5 50.¤e6 ¥d7 51.¤g5 ¦f8 52.f7 ¢e7 
53.¢e5 ¦b8 54.f6 ¢f8 55.¦h7 1–0

Ал. Цветков – К. Бербатов (2007) 
[B70]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c3 g6 6.¥e2 ¥g7 7.¤b3 0–0 8.0–0 ¤c6 
9.f4 a6 10.f5 b5 11.a3 ¤e5 12.¥g5 ¥b7 
13.¤d2 ¥c6 14.£e1 a5 15.¥d3 b4 16.ab4 
ab4 17.¤e2 ¦a1 18.£a1 £b6 19.¢h1  

XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+-+-zppvlp0
9-wqlzp-snp+0
9+-+-snPvL-0
9-zp-+P+-+0
9+-+L+-+-0
9-zPPsNN+PzP0
9wQ-+-+R+K0
xiiiiiiiiy

19...b3 20.¥f4 ¤fg4 21.h3 ¤f2 22.¢h2 
¤fd3 23.cd3 ¤d3 24.£d1 ¦b8 25.¤c4 
¤b2 26.¤b2 ¥b2 27.fg6 hg6 28.¤g3 ¥g7 
29.¥c1 b2 30.¥b2 £b2 0–1

В. Йовов (1883) – Г. Цветков [B13]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed5 cd5 4.¥b5 ¤c6 
5.¤f3 ¥d7 6.0–0 ¤f6 7.¥g5 e6 8.¥c6 
¥c6 9.¤e5 ¥b5 10.¦e1 ¥e7 11.a4 ¥d7 
12.¤d2 0–0 13.¤df3 ¦e8 14.c3 h6 15.¥f6 
¥f6 16.¤d7 £d7 17.£d3 £d8 18.¤e5 ¦c8 
19.g3 ¥g5 20.f4 ¥f6 21.¦e2 ¥e5 22.¦e5 
a6 23.¦ae1 £d7 24.b3 £c6 25.¦5e3 ¦a8 
26.f5 b5 27.fe6 ¦e6 28.¦e6 fe6 29.¦a1 
¦b8 30.ab5 ¦b5 31.b4 £b6 32.£e3 £c6 
33.h4 ¦b6 34.g4 £c8 35.¢g2 e5 36.de5 
£g4 37.£g3 £e4 38.¢h2 ¦g6 39.£f2 
£e5 40.¢h1 £e4 41.¢h2 ½ 

Хр. Коцелов – Хр. Вригазов [D37]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥f4 e6 5.e3 
¤bd7 6.¤f3 ¥e7 7.¥d3 0–0 8.h3 b6 9.0–
0 ¥b7 10.a3 dc4 11.¥c4 c5 12.¦c1 ¤e4 
13.¤e4 ¥e4 14.¤d2 ¥b7 15.dc5 ¤c5 
16.b4 ¤d3 17.¥d3 £d3 18.¦c7 ¥a6 19.¦e7 
¦ad8 20.¥c7 ¦d5 21.e4 ¦d4 22.¥e5 £d2 
23.¥d4 £g5 24.£g4 £g4 25.hg4 ¥f1 
26.¢f1 h6 27.¦a7 1–0

В. Костадинов – Ст. Фотев 
[C50]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.¤c3 d6 
5.d3 ¥g4 6.h3 ¥h5 7.a3 ¤d4 8.g4 ¥g6 
9.¥a2 £f6 10.¤d4 ¥d4 11.£e2 ¥c3 
12.bc3 h5 13.g5 £e7 14.h4 f6 15.¦g1 ¥f7 
16.¥f7 £f7 17.£f3 fg5 18.£f7 ¢f7 19.¥g5 
¤f6 20.¥f6 gf6 21.¢e2 ¦hg8 22.f3 ¦g1 
23.¦g1 ¦g8 24.¦g8 ¢g8 25.¢e3 ¢f7 
26.f4 ¢e6 27.f5 ¢d7 28.d4 ¢c6 29.c4 
b5? [29...ed4μ 30.¢d4 a6] 30.d5?? 
[30.¢d3=] 30...¢c5 31.cb5 ¢b5 32.¢d3 
¢a4 33.¢c4 a6 34.c3 ¢a3 35.¢d3 ¢b3 
0–1

При момичетата участие взеха 7 отбо-
ра от 6 града. Отборите бяха  съставени 
от 3-ма състезатели + 1 резерва. Крайно-
то класиране придоби следният вид:

Крайно класиране Точки

1 ШК “Виктори”, Благоевград 15,0

2 ШК “Плевен XXI”, Плевен 13,5

3 ШК “Ивис”, София 13,0

4 ШК “Спартак Плевен XXI”, Плевен 10,0

5 ШК “Михаил Тал”, Червен бряг 6,5

6 ШСК “Дряново”, Дряново 4,0

7 ШК “Осогово”, Кюстендил 1,0

Съставът на победителките: 
Цвета Галунова (5 т. от 6 партии), 

Десислава Градевска (5,5 т. от 6), Марина 
Георгиева (4,5 т. от 6).

Победителите по дъски стана-
ха:
1-ва дъска: 

1. Цвета Галунова (ШК “Виктори”, 
Благоевград) – 5 т. от 6 партии. 

2. Виктория Цекова (ШК “Плевен 
XXI”)- 4,5 от 6. 

3. Йоана Костурска (ШК “Ивис”, Со-
фия) – 3 от 6.
2-ра дъска: 

1. Десислава Градевска (ШК “Виктори”, 
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Благоевград) – 5,5 т. от 6. 
2. Михаела Георгиева (ШК “Ивис” Со-

фия) – 5,5 т. от 6. 
3. Полина Венкова (ШК “Плевен XXI”) 

– 4 т. от 6.
3-та дъска: 

1. Яна Цакова (ШК “Плевен XXI”) – 5 
т. от 6. 

2. Марина Георгиева (ШК “Виктори”, 
Благоевград) – 4,5 от 6. 

3. Доротея Нанчева (ШК “Спартак 
Плевен XXI”) – 4 т. от 6.

Ето и няколко партии от първенството 
при момичетата:

Д. Нанчева – М. Георгиева [C02]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6 5.¤f3 
£b6 6.¥d3 ¤ge7 7.0–0 ¥d7 8.¦e1 ¤g6 
9.c4 dc4 10.¥c4 cd4 11.¥d3 ¥c5 12.¥g6 
hg6 13.¤g5 ¤e7 14.£f3 ¤f5 15.a3 d3 
16.b4 ¥d4 17.¦a2 ¥c6 18.¤e4 ¥e4 
19.¦e4 ¦c8 20.¦e1 £c7 21.¥b2 ¥b2 
22.¦b2  

XIIIIIIIIY
9-+r+k+-tr0
9zppwq-+pzp-0
9-+-+p+p+0
9+-+-zPn+-0
9-zP-+-+-+0
9zP-+p+Q+-0
9-tR-+-zPPzP0
9+N+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

22...£c1 23.¦d1 £b2 0–1
Цв. Галунова (1834) – С. Митева 

[C42]
1.e4 d6 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 e5 4.¥c4 ¥e7 
5.0–0 0–0 6.d3 ¤bd7 7.¤e2 c6 8.¤g3 
b5 9.¥b3 ¤c5 10.¦e1 ¤b3 11.ab3 
£c7 12.£e2 ¦e8 13.h3 a5 14.¤h4 g6 
15.¤f3 ¥f8 16.¥d2 ¥g7 17.¥c3 ¥b7 
18.h4 ¥c8 19.¤h2 b4 20.¥b4 d5 21.¥d2 
de4 22.¤e4 ¤e4 23.£e4 f5 24.£e2 e4 

25.¥c3 ¥c3 26.bc3 ¥a6 27.c4 e3 28.fe3 
f4 29.e4 £e7 30.¤f3 ¥c8 31.£d2 ¥g4 
32.£f4 ¥f3 33.gf3 1–0

Ел. Павлова - Д. Градевска (1771) 
[B34]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4 g6 
5.¥e3 ¥g7 6.¤c3 ¤f6 7.£d2 0–0 8.0–0–0 
¤g4 9.¤c6 bc6 10.h3 ¤e3 11.£e3 £a5 
12.e5 ¥e5 13.¦d3 ¥g7 14.a3 ¦e8 15.f4 
d5 16.¤e2 £e1 17.¦d1  

XIIIIIIIIY
9r+l+r+k+0
9zp-+-zppvlp0
9-+p+-+p+0
9+-+p+-+-0
9-+-+-zP-+0
9zP-+-wQ-+P0
9-zPP+N+P+0
9+-mKRwqL+R0
xiiiiiiiiy

17...¥b2 18.¢b2 £d1 19.¤c1 ¦b8 
20.¤b3 ¥f5 21.£c3 a5 22.a4 d4 23.g4 
¦b3 24.¢b3 ¦b8 25.¢c4 ¥e6 0–1

М. Георгиева – Т. Павлова [D26]
1.d4 d5 2.¤f3 e6 3.c4 dc4 4.e3 ¤c6 
5.¥c4 ¤f6 6.¤c3 ¥b4 7.¥d2 ¥c3 8.¥c3 
0–0 9.0–0 ¥d7 10.£c2 h6 11.¦ac1 ¤a5 
12.¥a5 b6 13.¥b4 ¦e8 14.¥d3 ¦b8 
15.£c7 ¤d5 16.£d8 ¦ed8 17.¥d6 ¦bc8 
18.¤e5 ¥a4 19.b3 ¥c6 20.¤c6 ¦d6 
21.¤a7 ¦c1 22.¦c1 ¦d7?? [№22...f6] 
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Äържавни първенства

Плевенската състезателка на СКШ 
“Дракон” Сандра Трифонова спечели пър-
вото място на престижния международен 
турнир по шахмат за деца от 10 до 14 го-
дини в Румъния. Надпреварата се проведе 
от 11-ти до 16-ти юли в зала “Ювентус” на 
румънската столица Букурещ и в нея взеха 
участие шахматисти от пет държави - Ру-
сия, Украйна, България, Молдова и Румъния. 
Организатор бе Шахматната асоциация на 
Букурещ с президент Раду Шофран. Млада-
та плевенска шахматистка Сандра Трифо-
нова постигна невероятен успех - макси-

малните 9 точки от 9 партии. С това си 
постижение Сандра заслужено зае първото 
място при 12-годишните момичета. Доб-
ри успехи постигнаха и другите български 
шахматисти, водени от треньорката мс 
Светла Йорданова от Велико Търново. 
Сашо Андреев от ШК ”Свиленград 2004” е 
1-ви при момчетата до 12 години, Кристи-
ян Йорданов от ШК ”Царевец”, Велико Тър-
ново е 1-ви при момчетата до 10 г., а Мария 
Васова от ШК „Плевен 21” е първа при най-
малките момичета. Същия успех повтори 
при момчетата до 10 години и Християн 
Иванов от Велико Търново. Благодарение на 
постиженията на Сандра, Мария, Кристиян 
и Сашо, България стана първа в класирането 
по нации. Да пожелаем на нашите даровити 
създания да радват шахматната аудитория 
и с представянето си и на предстоящото 
световно първенства в Батуми (Грузия).

Златен квартет в Букурещ
мс Димитър Илиев

Ìеждународни прояви

23.¦c8 1–0
В. Василева (1722) - Цв. Галунова 

(1834) [E67]
1.¤f3 ¤f6 2.g3 g6 3.¥g2 ¥g7 4.d4 0–0 
5.0–0 d6 6.c4 ¤bd7 7.¤c3 e5 8.¥g5 
h6 9.¥f6 ¥f6 10.de5 de5 11.¤d5 ¥g7 
12.£c2 c6 13.¤e3 £e7 14.¤d2 ¤c5 
15.¤e4 ¥e6 16.¦fd1 ¦fd8 17.£c3 ¤e4 
18.¥e4 ¦d1 19.¦d1 ¦d8 20.£b3 ¦d1 
21.£d1 f5 22.¥c2 £d7 23.£e1 £d6 

24.£a5 f4 25.¤g2 ¥c4 26.£a7 £d2 
27.¥g6 £d1 28.¤e1 £e1 29.¢g2 ¥d5 
0–1

Д. Градевска (1771) – Д. Първанова 
[A25]
1.c4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 ¤f6 4.¥g2 ¥c5 
5.e3 d6 6.¤ge2 0–0 7.0–0 ¥d7 8.a3 a5 
9.d4 ed4 10.ed4 ¥b6 11.¥g5 h6 12.¥f6 
£f6 13.¤d5 £g6 14.¤ef4 £f5 15.¥h3 
£g5 16.¥d7 ¦ad8 17.h4 1–0
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Îт живота на клубовете

От 2 до 4 юни в Стара Загора се прове-
де детски турнир „Самарско знаме”. Иници-
атор на проявата бе президентът на шах-
матен клуб „64” от Стара Загора - Ангел 
Архангелов. Този 3-дневен детски празник 
ще се запомни с атмосферата, на която се 
любуваха малките поклонници на “Каиса”. 
Паралелно с техния турнир, течеше и си-
лен открит турнир за мъже. Всичко това се 
провеждаше сред дивната природа на Ста-
розагорските минерални бани. Всички учас-
тници получиха възпоменателни сувенири 
и грамоти. Шампион стана 10-годишният 
възпитаник на ШК „Бургас” - Виктор Ата-
насов, с треньор мс Живко Жеков.

Крайно класиране Точки

1 Виктор Атанасов (Бургас) 6

2 Петър Тодоров (Бургас) 5

3 Милица Христова (Бургас) 5

4 Вероника Василева (Спартак-Плевен 21) 5

5 Денис Петров (Марица Изток, Раднево) 4,5

6 Даниел Нинчев (Бургас) 4

7 Гергана Иванова (Марица Изток, Раднево) 4

8 Ева Милева (Свиленград 2004) 4

9 Велин Жеков (Чирпан) 4

10 Никола Христов (64 Стара Загора) 3,5

11 Стефан Донев (Царевец) 3,5

12 Жельо Добрев (Чирпан) 3,5

13 Петьо Петков (Чирпан) 3,5

14 Йордан Митев (64 Стара Загора) 3

15 Христо Добрев (Чирпан) 2,5

16 Александър Маринов (64 Стара Загора) 2,5

17 Костадинка Димитрова (Марица Изток, Раднево) 2,5

18 Гергана Маринова (64 Стара Загора) 2

19 Георги Делчев (Чирпан) 1

Самарско знаме 
мс Димитър Илиев

 На 23 септември в Дряново се прове-
доха областните отборни първенства на 
Плевенския регион. Домакините бяха осигу-
рили китни помещения за игра в сградата на 
училище СОУ “Максим Райкович”. 

Първенствата протекоха в 4 отделни 
възрастови групи: момичета до 14 години, 
девойки до 18 години, момчета до 14 годи-
ни и юноши до 18 години. В надпреварата 
се включиха 4 от основните притегател-
ни града в областта - Плевен, Дряново, 
Червен бряг и Ловеч. Плевенчани се пред-
ставиха с 2 клуба - “Спартак Плевен XXI” 
и “Плевен XXI”, които бяха на висота над 
останалите. Това е факт, доказващ за по-
реден път, че Плевен е най-силният шах-

Областни първенства в Плевенски регион
мс Илиян Младенов

 “Спартак Плевен 21” - “Михаил Тал”, 
Червен бряг - момичета до 14 г.
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матен център за деца през последните 
години.

Състезанията се проведоха по кръгова 
система всеки срещу всеки, с контрола за 
игра по 20 минути на всеки състезател.

Във възрастовата група момичета до 
14 години се състезаваха 4 отбора: “Пле-
вен XXI”, “Михаил Тал” - Червен бряг, “Спар-
так Плевен XXI” и “Дряново”.

Крайно класиране Точки

1 “Плевен XXI” 7,5 от 9

2 “Спартак Плевен XXI” 4,5 

3  “Дряново” 4

4  “Михаил Тал-Червен бряг” 2

Отборът победител от ШК “Плевен 
XXI” бе в състав: Виктория Цекова (2,5/3 
т.), Полина Венкова (2,5/3 т.), Мария Васова 
(2,5/3 т.).

Възрастовата група момчета до 14 
години беше най-голяма - участие взеха 
всичките 5 клуба: “Плевен XXI”, “Михаил 
Тал - Червен бряг”, “Спартак Плевен XXI”, 
“Дряново” и “Ловеч”. Борбата тук беше най-
оспорвана и след разменени победи между 
лидерите се оформи следното класиране:

1  “Плевен XXI” 11 от 16

2 “Спартак Плевен XXI” 10

3 “Михаил Тал” Червен Бряг 9,5

4 “Ловеч” 5,5

5 “Дряново” 4 

Победителите постигнаха следния ре-
зултат по дъски: ШК “Плевен XXI” - Спас 
Георгиев (3/4 т.), Дарио Дерешки (1,5/4 
т.), Кристиян Янков (2,5/4 т.), Георги Це-
ков (4/4 т.).

При юношите до 18 години участие 
взеха 3 отбора - “Михаил Тал” - Червен бряг, 
“Спартак Плевен XXI” и “Дряново”. Тук на 
практика липсваше борба, тъй като плевен-
чани бяха безапелационни и не допуснаха за-
губа на нито една точка.

Крайно класиране Точки

1 “Спартак Плевен XXI” 8 от 8

2 “Михаил Тал-Червен бряг” 3

3 “ Дряново” 1

Съставът, направил стопроцентов ак-
тив: ШК “Спартак Плевен XXI” - Свето-
зар Цеков (2/2 т.), Любослав Кътов (2/2 т.), 
Пламен Василев (2/2 т.), Андрей Андреев 
(2/2 т.).

При девойките до 18 години отбо-
рите бяха само два - “Михаил Тал” - Чер-
вен Бряг и “Дряново”. В двубоя помежду 
им “Михаил Тал” победи с резултат 2,5-0,5 
и стана победител в групата, като побе-
дите постигнаха Силвена Митева и Васи-
лена Ивайлова.

Чест прави на клубовете, че в съста-
вите им присъстваха 6-8-годишни дечица, 
за които турнири от такъв род се явя-
ват основно поле за изява, опит и обиг-
раност!

(1) Liu – Lugo 
1...£g2! 2.£g2 ¦d1 0–1
(2) Vicary – Kleiman 
1.¦h7! ¢h7 2.g8£ ¢h6 3.£g7 1–0
(3) Goldin – Tate 
1.¤h5 g6 2.¤df6 ¢h8 3.£g5 1–0
(4) Benjamin – Goletiani 
1.¦hg1! d5 2.¦g8 ¢d7 3.¦d5 ¢c7 4.¥d8 
¢b8 5.¥b6 1–0

(5) Gurevich – Epstein 
1.¦h6! gh6 2.¥h6 ¢e7 3.£g5 1–0
(6) Karjakin,Sergey - Anand,Viswanathan 
1...£a5 2.¢d3 £b5 3.¢d4 ¦a4 4.¢c3 £c4 
0–1
(7) Topalov,Veselin - Kamsky,Gata 
1.£g4 ¢h8 2.¤d6 1–0
(8) Kamsky,Gata - Anand,Viswanathan  
1.¢f5! ¥e3 2.d6! cd6 3.e6 1–0

Решения на комбинациите от стр. 23
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Øахматни лекции

Силни и слаби фигури !
мс Христинка Илиева

Често младите шахматисти задават 
въпроса: коя е по-силната фигура - конят 
или офицерът? Обикновено отговорът 
се крие в разположението на пешките и 
най-вече закрит или открит характер има 
конкретната позиция. Естествен е стре-
межът за съхраняване на офицерите, ко-
гато те владеят свободни диагонали. Ко-
нете пък са за предпочитане в позиции с 
повече пешки, защото лесно се промъкват 
между тях.

Ще разгледаме два примера. В единия 
офицерът доминира над коня, а в другия - об-
ратното.

Пример 1
Гари Каспаров - Роберт Хюбнер,

Брюксел, 1986
XIIIIIIIIY
9r+-+-+-mk0
9zpp+q+-zpp0
9-+p+psn-+0
9+-+-+-+-0
9-+P+-+-+0
9zP-+-wQ-+P0
9-zPL+-zPP+0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите имат голямо преимущество 
предвид открития характер на позицията и 
създадената слаба пешка на е6, която в мо-
мента е „отровна” заради удара ¦е8. Офи-
церът на белите доминира над черния кон, 
за който няма опорни пунктове в центъра. 
Следва: 
1.g4! Със заплаха g5 и £e6  1...¦e8 2.£e5 
Според Арон Нимцович слабите пеш-
ки са като престъпници, които веднага 
трябва да се поставят зад решетките, 
т.е. да се блокират. 2...£d8 3.¢g2 £b6 
4.¦d1! Откритите линии са, за да се зав-
ладяват. 
4...c5 5.¥a4 ¦f8 6.¦d6 £c7 7.¦e6 £f7 8.£c5 
¤g4 9.£f8! £f8 10.hg4  Черните се преда-
ват, загубата на дамата е неизбежна.

Пример 2
Светозар Глигорич - Ласло Сабо,

Хамбург, 1965
XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9+-+-+pzpp0
9p+p+p+-+0
9+-+-+-vl-0
9P+-zP-+-+0
9+-sN-+-+-0
9-zP-+QzPPzP0
9tR-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

Тази позиция също има открит характер, 
но след 1.a5! белите осигуряват на своя кон 
опорните пунктове “в6” и “с5”.  1...¥e7 
2.£c4 £d6 3.¤a4 ¦fd8 4.¦ac1 £b4 5.¤b6 
¦a7 6.£c6 £a5 7.d5! Така е, когато прес-
тъпниците не са зад решетките. 7...ed5 
8.¤d5 ¢f8 9.b4 £b5 10.¤e7 ¦d1 11.¦d1 
¢e7 12.¦e1 Черните се предават.

А сега  две задания  етюди с ендшпилен 
характер, в които леките фигури са по-сла-
би дори от пешка.

Задание 1:

Бели: ¢b8 , ¥g8 , a7
Черни: ¢c6 , ¤b6 

Белите печелят
Известно е правилото, че конят трудно 

се бори срещу крайна проходна пешка.
Решение: 1.¥e6! ¢c5 2.¢b7 ¢b5 3.¥f7 

¢c5 4.¥e8 Цугцванг

Задание 2:

Бели: ¢b1 , ¤f4, h6
Черни: ¢b3 , .¥f2 , b2 

Белите печелят
В този пример офицерът е безпомощен 

да спре пешка h.
Решение:  1.¤e6! След този ход конят се 

чувства като господар на дъската. 1...¥h4 
[1...¥g3 2.¤d4 ¢c4 3.¤f3; 1...¥e1 2.¤d4 
¢c4 3.h7] 2.¤c5 ¢c4 3.¤e4 1–0



23ШАХ в училище

Ðешете комбинациите

 (1) Liu – Lugo
XIIIIIIIIY
9-+-trk+r+0
9+q+-+p+p0
9psn-+-+-+0
9+pvl-zPN+-0
9-zPp+-+-+0
9+-+-+-+-0
9R+-+Q+PzP0
9+NvL-+-+K0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(2) Vicary – Kleiman
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-+pzPp0
9-zpl+pzP-+0
9zp-zp-+-tR-0
9-+P+-+-tR0
9zPP+-+-+-0
9-+-tr-+P+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(3) Goldin – Tate
XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9+l+p+pzpp0
9p+n+-+-+0
9+n+N+-+-0
9-+L+-sNQ+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(4) Benjamin – Goletiani
XIIIIIIIIY
9r+l+k+-+0
9+p+pvLp+-0
9p+-+-+-+0
9+-+-zPN+-0
9-+P+-vl-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+r+-zP0
9+K+R+-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) Gurevich - Epstein
XIIIIIIIIY
9r+-+rmk-+0
9+p+q+pzp-0
9pvln+-tR-zp0
9+-+pzP-+-0
9-zP-zP-+-+0
9zP-+LvL-wQP0
9-+-+-+P+0
9tR-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Karjakin,Sergey - Anand,Viswanathan
XIIIIIIIIY
9q+-+-wQ-+0
9+-+-+-zpk0
9-+-zp-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+P+-zP0
9+pmK-vL-+-0
9r+-+-+L+0
9+-+R+-+R0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(7) Topalov, Veselin - Kamsky,Gata
XIIIIIIIIY
9-+-wq-trk+0
9zpptrP+p+p0
9-+-+p+-+0
9+-+nsN-+-0
9-+-+N+-vl0
9+-+-+Q+-0
9P+-+-zPPzP0
9+-+R+RmK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(8) Kamsky, Gata - Anand,Viswanathan
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-zp-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-mkPzP-vl-0
9-zpL+K+-zp0
9+P+-zP-+P0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят
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 ШАХМАТНАТА ПЛАНЕТА ШАХМАТНАТА 
Шахи, феята Рокада и нейният вълшебен 
свят Шахмат

Автор: мс Жени Колчакова

Çа най-малките - приказка с продължение

VII. Важен  урок   в  училището   
за  топове

Училището за топове се намира-
ше на малка поляна от розови и тъм-
ночервени квадратчета. Върху всяко 
квадратче имаше по един топ. Отпред 
стоеше усмихнат учител и върху черна 
дъска обясняваше правилата за движе-
ние на топовете.

Това беше първият учебен ден за 
младите бели и черни топове. Учите-
лят им показваше по кои пътища може 
да се движи всеки топ. Той нарисува на 
дъската път-вертикал и път-хоризон-
тал.

- Какво трябва да направи един топ, 
за да може да се движи по този път-
вертикал - попита учителят.

- Трябва да застане върху поле от 
този път вертикал - отговори малки-
ят Бял Топ Всезнайко.

- Правилно - потвърди 
учителят и нарисува знака 
за бял топ върху едно поле 
от вертикала. - Сега пос-
тавете стрелка върху вся-
ко поле, на което може да 
отиде този бял топ. Ето 
така /фиг.13/

След това 
направиха съ-
щото упражне-

ние и с бял топ, поставен върху поле 
от хоризонтала /фиг.14/.

- Запомнете - каза учителят, - то-
път може да отиде върху всяко поле 
от хоризонтала и вертикала, на който 
се намира.

- А какво ще се случи, ако на пътя на 

топа се намира бяла или черна фигура? 
- попита ученикът Черен Топ Любо-
питко.

- Топът не може да прескача фигури 
- отговори учителят. - Когато на пътя 
на топа стои фигура от същия цвят, то 
той може да отиде най-много на полето 
пред нея. /фиг.15/ 

-Ами ако е с различен цвят? - про-
дължи да пита Лю-
бопитко.

- Ако на пътя на 
един топ е застана-
ла фигура от другия 
цвят, тогава топът 
може да я вземе /фиг.16/.

В този момент Шахи си спомни сре-
щата на Черния топ Апетитко с гос-
подин Черна пешка. Бързо начерта вър-
ху една карта на черно-бялата долина 
мястото на срещата. С кръгчета озна-
чи пътя, по който стигнаха до Госпо-

дин Черна пешка, а 
със стрелки отбе-
ляза как излязоха 
от долината след 
срещата /фиг.17/.

Урокът свърши 

Фиг.13

Фиг.14

Фиг.16

Фиг.17

Фиг.15

Илюстрация: Иванка Колчакова
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 ШАХМАТНАТА ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
и учениците веднага наобиколиха чуд-
новатия гостенин. Шахи се сприятели 
с Белия топ Всезнайко.

Всезнайко бързо-бързо се осведоми 
как мечето е прекарало времето си на 
планетата Шахмат. И като разбра кол-
ко малко е видял, възкликна:

- Та ти не си бил на любимото мяс-
то на малките топове - Щурата доли-
на! Хайде да те водя там!

Шахи потърси Рокада за разрешение. 
Феята кимна в знак на съгласие.

VIII. Какво пише за офицерите  
в  правилника за движение

За първи път Шахи го видя на пътя 
за Щурата долина. Мощен и красив мо-
тоциклет се стрелна край тях и бързо 
изчезна по една редица от светли по-
лета.

- Коя е фигурата, която премина по 
светлите полета? - попита Мечето.

- Офицер - отговори Белият топ 
Всезнайко. - Неговият път се нарича 
диагонал. Всяка верига от квадратче-
та, които са от един и същи цвят, до-
пират се с ъглите си и  са разположени 
по права линия се нарича диагонал. Това 
означава, че диагоналът може да има 
само светли или само тъмни квадрат-
чета.

- Интересно как един офицер, кой-
то се движи по светли полета, ще се 
пръхвърли да се движи по тъмни? - по-
любопитства Шахи.

- Това никога не може да се случи - 
засмя се Всезнайко. - Офицерът, роден 
да се движи по светли полета, се движи 
само по светли. Той се нарича Белопол 
офицер. А офицерът, роден да се дви-
жи по тъмни полета, се движи само по 
тъмни и се нарича Чернопол офицер. 

И офицерите, също като топовете, 
не могат да прескачат други фигури. А 
вземането на фигура с противополо-
жен цвят, която е препречила пътя им, 
става както при нас. Ако искаш, прове-
ри в правилника за движение!

Правилникът представляваше тън-
ка книжка от тринадесет странички.

Всезнайко веднага намери стра-
ницата с правилата за движение на 
офицера. Правилата бяха обяснени с 
различни картинки. Върху една диаг-
рама тънка стрел-
ка посочваше бял 
диагонал, а дебела 
- черен диагонал 
/фиг.18/. Върху друг 
диагонал от квад-
рата, на който се намираше един Бял 
Белопол офицер, със стрелки бяха оз-

начени полетата, на които той може 
да отиде, ако реши да напусне място-
то си /фиг. 19/. 

Друга диаграма показваше, че ако 
на пътя на офицера стои фигура от 
същия цвят, тогава офицерът може 
да стигне най-много на полето пред 
нея.

Последното правило за движение 
на офицера обясняваше случая, когато 
на пътя му се е изпречила фигура от 
противоположния цвят. На диаграма 
върху пътя на Бял Чернопол офицер, 

Фиг.18

Фиг.19
Илюстрация: Иванка Колчакова



26 ШАХ в училище

Øахматни анекдоти 

Çа най-малките - приказка с продължение
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стоеше пешка /фиг. 20/  
Стрелки показваха, че офицерът 

може да отиде и върху полето, на ко-

ето се намира пешката. Така нарече-
ното вземане. “Какви чудновати пра-
вила за движение! И какви интересни 
пътища!” - мислеше си Шахи.

Край пътя започна да става по-
оживено. Профучаха край Бяла Тро-
мава пешка. за малко да вземат Че-
рен Чернопол офицер, пресичащ 
пътя им.

- Наближаваме Щурата долина - 
обяви високо Всезнайко. - Ура! Чака 
ни весела игра!

Фиг.20

Илюстрация: Иванка КолчаковаИлюстрация: Иванка Колчакова

Двама шахматисти се срещнали на улицата.
- Здравей! – казал единият. – Изглеждаш 

много разстроен.
- Така е - отговорил другият. – Жена ми 

ме заплаши, че ще ме напусне, ако не се отка-
жа от шаха.

- Боже мой! Колко неприятно! – провик-
нал се първият.

- Да – отговорил вторият. – Много 
неприятно, защото жена ми много ще ми 
липсва.

Шахматни завещания

� Един английски лорд през целия си жи-
вот бил много пристрастен към шахма-
та. Той имал единствен син, също запален 
шахматист. Когато почувствал, че умира, 
лордът извикал нотариуса и направил заве-
щание. Лордът оставял цялото си огромно 
имущество на своя син, но при условие ни-
кога през живота си, когато играе шах, да 
не взема “отровната пешка b2”.

Неприятният ултиматум � Друг шахматист толкова обичал да 
играе шах, че в завещанието си разпоредил 
от костите му да бъдат направени шах-
матни фигури, за да може и след смъртта 
си да играе тази чудна игра.

Успешното лечение

Един шахматист полудял. Обхванала 
го мания за величие. Започнал да се мис-
ли за Боби Фишер, който по това време 
бил световен шампион, и непрекъснато 
повтарял това на всички. Наложило се да 
го настанят в болница и да го лекуват. 
След известно време съпругата му дошла 
да го види. Тя срещнала лекуващия лекар и 
го попитала как върви лечението на 
мъжа й.

- Много добре - отговорил лекарят. - 
Настъпило е значително подобрение. При 
постъпването в болницата съпругът ви 
мислеше, че  е световният шампион Ро-
берт Фишер, а сега поддържа, че е само 
аржентинският гросмайстор Мигуел Най-
дорф.
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