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Ìеждународни прояви

Втори европейски шампионат за училищни 
шахматни отбори

Борис Христов

От 20 юни до 3 юли Варна бе домакин 
на Втория европейски шампионат за учи-
лищни шахматни отбори и на Четвъртия 
открит европейски фестивал “Надежди-
те на света” - за училищни шампиони.

Отборният шампионат се проведе под 
патронажа на Николай Василев - министър 
на държавната администрация, и на Весела 
Лечева - председател на Държавната аген-
ция за младежта и спорта.

На тържественото откриване в прек-
расно украсената и подредена зала 20 на 
Двореца на културата и спорта присъства-
ха много родители, гости и бизнесмени.

Гости на шампионата бяха Агнешка 
Форнал-Урбан - директор на детската 
комисия в Европейския шахматен съюз, и 
Стефан Сергиев - президент на Българс-
ката федерация по шахмат.

След като приветства сърдечно с 
“Добре дошли!” гостите и участниците в 
шампионата, символично първия ход нап-
рави кметът на Варна Кирил Йорданов.

В четирите възрастови групи - до 10, 
12, 14 и 16 години, участваха рекорден 
брой отбори - 28 от 9 страни: България, 
Беларус, Германия, Исландия, Литва, Пол-
ша, Румъния, Русия, Турция. 

Интригата започна още в първия кръг, 
в който отборите, победители в Първия 

шампионат - през 2006 г., трябваше да се 
срещнат с новите кандидати за отличи-
ята. 

Отборът на училище “Михаил Лакат-
ник”, Бургас, в състав: Даниел Минчев, Ва-
лентин Вълев, Виктор Атанасов и Мария 
Николова с треньор Живко Жеков - евро 
шампион за 2006 г., победи леко с резул-
тат 4:0 отбора от град Яши (Румъния). 
Oтборът на Минск (Беларус) победи със 
същия резултат отбора “Млад гросмайс-
тор” от Варна при 12-годишните. 

При 14-годишните миналогодишните 
победители от град Хрзанов (Полша) не 
срещнаха съпротива от състезателите 
от Исландия. Също с 4:0 отборът от Бе-
ларус победи “изненадата” на шампионата 
- отбора от Вълчи дол.

При 16-годишните още в първия кръг 
се срещнаха амбициозните претенденти 
за първото място - миналогодишният 
отбор победител от гимназия “Варпо“-
Каунас (Литва) и варненската математи-
ческа гимназия “Д-р Петър Берон”. Резул-
татът е изразителен - 2:2.

Министър Николай Василев прави 
първия ход за начало на мача между 
отборите на Исландия и Литва.
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В седемте кръга отборите в различните 
възрастови групи водиха безкомпромисна 
борба, като определено можем да кажем, че 
победители наистина станаха най-добрите.

Ето и класиранията по възрасти.
В групите до 10, 12 и 14 години участ-

ваха по 8 отбора, а до 16 години - 4 от-
бора.

ДО 10 ГОДИНИ

Крайно класиране

1 Втора санктпетербургска гимназия 1 (Русия)

2. “Stefan Barsanescu” (Яши, Румъния)

3 Втора санктпетербургска гимназия 2 (Русия)

4 “B. P. Hasdeu” 1 (Яши, Румъния)

5 “Воробевы горы” 1 (Москва, Русия)

6 СДЮШОР (Минск, Беларус)

7 “Воробевы горы” 2 (Москва, Русия)

8 “B. P. Hasdeu” 2 (Яши, Румъния)

Отборът на победителите от Втора 
санктпетербургска гимназия игра в състав: 
Кирил Алексеенко, Анна Стяжкина, Марк 
Емдин и Михаил Свиридов. 

Отборът получи златни медали и купа, 
подарена от Националната детска шах-
матна фондация “Морско конче”

ДО 12 ГОДИНИ

Крайно класиране

1 СДЮШОР (Минск, Беларус)

2 НБУ “Михаил Лъкатник” (Бургас, България)

3 “B. P. Hasdeu” (Яши, Румъния) 

4 “Млад гросмайстор” (Варна, България)

5 Eastern Mediterranean College (Фамагуста, ЕШС)

6 “GH I Bratianu” (Яши, Румъния)

7 Държавен дворец за деца и младежи (Минск, Беларус)

8 ОУ “Г. С. Раковски” (Варна, България)

Отборът от Минск (Беларус) игра в със-
тав: Андрей Савитски, Настася Зязюлкина, 
Иля Василенко и Александрина Пракапук. Те 
получиха златни медали и купа, подарена от 
“Мобилтел-ЕАД”. 

ДО 14 ГОДИНИ

Крайно класиране

1 UKS SP8 (Хрзанов, Полша)

2 Gymnazium Athenaeum (Щад, Германия)

3 Szkola Podstawowa (Сувалки, Полша)

4 СДЮШОР № 11 (Минск, Беларус)

5 Вторая санктпетербургская гимназия (Русия)

6 Canakkale Secondary School (Чанаккале, ЕШС)

7 Gruunnskoli Vestmannaeysa (Уестмански о-ви, Исландия)

8 ОУ “Васил Левски” (Вълчи дол, България)

Отборът от Хрзанов, Полша, игра в 
състав: Даниел Садзиковски, Радослав Бар-
ски, Малвина Хрзач, Милош Лорек и Карол 
Перончик. Отборът получи златни медали 
и купа, подарена от Държавната агенция за 
младежта и спорта.

До 16 ГОДИНИ участваха 4 отбора. 
Те се срещнаха в два кръга с разменени 
фигури.

Крайно класиране

1 Varpo Gimnasium (Каунас, Литва)

2 Laugalaekjarskoli (Рейкявик, Исландия)

3 МГ “Д-р Петър Берон” (Варна, България)

4 СДЮШОР (Минск, Беларус)

Отборът победител от гимназия 
“Варпо” (Каунас, Литва) игра в състав: 
Домантас Климсиаускас, Юлиус Гарнелис, 
Бригита Лаурусайте и Витаутас Симанай-
тис. Те получиха златни медали и купа, по-
дарена от Министерството на държавна-
та администрация и административната 
реформа.
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Отборите, заели второ и трето мяс-
то в различните възрастови групи, полу-
чиха сребърни и бронзови медали, както и 
купи, подарени от Българската федерация 
по шахмат, Дирекция “Младежки дейнос-
ти и спорт” - Варна, Застрахователно 
дружество “Евроинс”-АД, община Акса-
ково, Транстриумф Холдинг - Варна, хо-
тел “Екзотика”.

Всички състезатели и треньори полу-
чиха красиви фланелки със символите на 
Европейския шампионат, както и инте-
ресни подаръци от генералния спонсор - 
“Мобилтел - ЕАД”.

Съгласно условията за участие в шам-
пионата отборите победители във всич-
ки възрасти получават званието “Oтбор 
- европейски шампион 2007 - Варна” и пра-
вото да участват в Третия европейски 
шампионат през юни 2008 г. на разноски-
те на организаторите.

Всички - и официалните лица, и участ-
ниците, и гостите, бяха единодушни, че 
Вторият европейски шампионат е орга-
низиран много добре. А Агнешка Форнал-
Урбан - директор на детската комисия 
в Европейския шахматен съюз, заяви: “За 
Европейското във Варна ще напиша само 
суперлативи.”

Заслужава да се оцени, че добрата ор-
ганизация, атмосфера, реклама бяха резул-
тат от голямата подкрепа от страна на 
спонсорите на шампионата. А с най-голя-
ма благодарност трябва да се отбележи 
подкрепата на генералния спонсор – “Мо-

билтел”, който вече трета година под-
помага провеждането на двата турнира 
-Европейския шампионат за училищни 
отбори и Европейския фестивал “Надеж-
дите на света” - за училищни шампиони.

Съвсем навременна и достатъчно 
щедра бе помощта от строителния 
предприемач Венцислав Дорелов от фир-
ма “Планекс”, от застрахователното 
дружество “Евроинс”, “Спартак-Таксим” 
ООД, Минерална вода “Еве”, градинския 
център “Ерика”, транспортна фирма 
“Транстриумф” и хотел “Екзотика”.

Може би тук е мястото да отбеле-
жим крайно недостатъчното участие 
на българските отбори. Нашата страна 
- домакин на Европейския шампионат, бе 
представена от отбор от Бургас, кой-
то като победител в шампионата през 
2006-а тази година участва безплатно - 
на разноските на организаторите, както 
и от варненските отбори - на ОУ “Г. С. 
Раковски”, шахматна школа “Млад грос-
майстор”, математическата гимназия 
“Д-р Петър Берон” и училище “Васил Лев-
ски” от Вълчи дол.

Малко е да се каже, че няма обясне-
ние, защо в Европейското първенство не 
участват отбори от шахматни цент-
рове като София, Плевен, Враца, Велико 
Търново, Пловдив, Шумен и други. 

А за получаване на правото да провеж-
дат Европейското първенство шахмат-
на фондация “Морско конче” и община 
Варна се борят 10 години. 

Убедени сме, че УС на БФШ трябва да 

Ìеждународни прояви
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предприеме конкретни решения и дейс-
твия за включване на шахмата в програ-
мата за обучение в българското училище, 
за създаване на по-добри условия за рабо-
тата на шахматните клубове, за подоб-
ряване на заплащането на треньорите, 
работещи в училище и в училищните клу-
бове.

Ето няколко избрани партии и фраг-
менти от първенството:

Janev Tihomir (2202) - Omarsson Dadi 
(1951), до 16 години
19.¥h6 b5?! [19...¥e5]

XIIIIIIIIY
9r+-+r+k+0
9+-+n+pvlp0
9p+-zp-+pvL0
9wqpzp-+P+-0
9-+PsnP+-+0
9+-sNL+-+P0
9PzP-wQ-+P+0
9+-+R+RmK-0
xiiiiiiiiy

20.f6! ¤f6 [20...¥h6 21.£h6 ¤e6 
22.cb5 ab5 23.¥b5+-; 20...bc4 21.¥c4 
¥h8 22.¤d5 £d2 23.¦d2 ¤e5 24.¦d4 
cd4 25.¥b3 ¤c6 26.¥a4 ¦ac8 27.¦c1+-
; 20...¥f8 21.¥f8 ¤f8 22.£h6 ¤de6 
23.cb5 ab5 24.¥b5+-; 20...¥h8 21.¤d5 
£d2 22.¦d2 b4 23.¤c7 ¦ac8 24.¤e8 
¦e8 25.¦df2 ¤e5±] 21.¥g7 ¢g7 22.¦f6 
(22...¢f6 23.¤d5+-) 1–0

Zashev, Teodor - Zakrisevskij, Vladislav 
[A00], до 16 години
14.f3 ¥c6? [14...¤h5]

XIIIIIIIIY
9-+rwq-trk+0
9zp-+-vlpzpp0
9-zpl+psn-+0
9+-+psN-+-0
9-+-zP-vL-+0
9+QsN-zPP+-0
9PzP-+-+PzP0
9+-tR-+RmK-0
xiiiiiiiiy

15.¤c6 ¦c6 16.¤d5 ¦c1 [16...¤d5 
17.¦c6 ¤f4 18.ef4 £d4 19.¢h1 £f4±] 
17.¤f6 ¥f6 18.¦c1± 1–0

Kayasli, Kemal - Sadzikowski, Daniel 
(2118) [E60], до 16 години

XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+pzp-+-+p0
9-+-+P+p+0
9zp-zp-+-+-0
9-+Pwq-+-+0
9+-+-sn-+P0
9PzP-+Q+LmK0
9tR-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

26...¦f2! 27.£f2 ¤g4 28.hg4 £f2 29.¦f1 
£h4 30.¢g1 c6 31.¦f7 £e1 32.¢h2 £e5 
33.¢g1 £e6 34.¦b7 £g4 35.¦c7 £d4 0–1

Sadzikowski, Daniel (2118) - 
Sverisson, Nokkvi [B90], до 14 годи-
ни 
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c3 a6 6.¥e3 e5 7.¤b3 ¥e6 8.£d2 
¥e7 9.f4 £c7 10.0–0–0 ¤bd7 11.h3 
¥b3?! 12.ab3 £a5 13.¢b1 ¤c5 14.¥c4 
£c7 15.¥d5 ¦b8 16.g4 b5 17.g5 ¤fd7 
18.¦hf1 g6? [18...ef4 19.¥f4 0–0 
20.£e2±]

XIIIIIIIIY
9-tr-+k+-tr0
9+-wqnvlp+p0
9p+-zp-+p+0
9+psnLzp-zP-0
9-+-+PzP-+0
9+PsN-vL-+P0
9-zPPwQ-+-+0
9+K+R+R+-0
xiiiiiiiiy

19.¥f7! ¢d8 [19...¢f7 20.fe5 ¢e8 21.¤d5 
£c6 22.¤e7 ¢e7 23.ed6 ¢d8 24.£c3 ¦e8 
25.b4+-] 20.b4 [20.¤d5! £c6 (20...¤e4 
21.£b4+-) 21.£a5 ¤b6 22.fe5 ¦f8 23.ed6 
¥d6 24.¤b4 £c7 25.¥c5 £c5 26.¤a6 ¦a8 
27.¤c5 ¦a5 28.¦d6+-] 20...¤b7 21.¤d5 
£c6 22.¥e6 ¦f8 23.¥b6 1–0
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Веднага след тържественото закриване на 
Втория европейски шампионат и награждава-
не на отборите победители тържествено 
бе открит и Четвъртият европейски шах-
матен фестивал “Надеждите на света”. Той 
всъщност трябва да се нарича Десети юбиле-
ен фестивал, защото Първият международен 
турнир се проведе в хотел “Миньор” в курор-
тен комплекс “Св. Константин и Елена” през 
септември 1997 година. Първите победители 
в турнира “Надеждите на света’97” бяха: мс 
Деян Божков - България, Татяна Костюк - Ук-
райна, а носител на наградата за най-красива 
партия бе Невена Николова - България. 

От юни 2004 г. международният евро-
пейски фестивал “Надеждите на света” се 
провежда под покровителството на прези-
дента на Европейския шахматен съюз Борис 
Кутин.

В тазгодишния Четвърти фестивал 
участваха рекорден брой състезатели: 148 
от 9 страни, съответно: 21- до 8 години, 
39 - до 10 г., 35 - до 12 г., 29 - до 14 г. и 24 
- до 16 г. 

И в този турнир българското участие 
може да ни послужи като показател за раз-
витието на шахмата сред учениците. В 
турнира при 8-годишните представители-
те на Турция са 10, на Русия - 5, Беларус - 4, 
България - един. Представител на нашата 
страна е варненката Стефания Кафадаро-
ва.

И ако могат да се кажат радостни думи, 
това е за участието на деца от Бeрковица, 
Раднево, Силистра, София и Варна. Безспор-
но най-радостното е, че първото място 
сред момчетата до 14 години зае Алек-
сандър Монев от Силистра, а Тихомир 
Янев от Варненската математичес-
ка гимназия заслужено получи купа-
та на победителя при 16-годишните 
с убедителния резултат 7 т. от 7! 

Второто място след оспорвана борба зае 
Валери Лилов - от Варна, който през май 
след националното представяне по иници-
атива на вестник “24 часа” бе избран сред 
16-те деца - “Гордост на България”. Валери 
Лилов бе приет от министър-председателя 
Сергей Станишев и от президента на Ре-
публика България - Георги Първанов.

Крайно време е всички треньори и шах-
матни деятели да помислят и сами да се 
убедят, че турнирът “Надеждите на све-
та” е един от най-престижните, в който 
могат да участват българските деца.

За високото равнище на турнира гово-
ри участието на Вероника Лежепьокова от 
Русия - европейска шампионка за 2006 г., ко-
ято победи при момичетата до 12 години, 
и на Анна Стяжкина от Санкт Петербург, 
шампионка на Русия в ускорения шах за 2007 
г. и победителка в “Надеждите на света” в 
групата до 10 години.

Особено сме радостни и благодарни на 
участието на ученици от Софийската ма-
тематическа гимназия, както и на предста-
вителите на Вълчи дол, които участваха и 
в отборния шампионат, и в индивидуалния 
турнир.

Ето и победителите във всички 
възрасти:

Момчета: 
до 8 години - Ryzhkovskij Vadim  (BLR)
до 10 години - Vahap Sanal (ECU)
до 12 години - Savitski Andrei (BLR)
до 14 години - Monev Alexander (BUL)
до 16 години - Janev Tihomir (BUL)

Момичета: 
до 8 години - Vatansever Buse  (ECU)
до 10 години- Styazhkina Anna (RUS)
до 12 години - Lezhepekova Veronika (RUS)
до 14 години - Kaya Emel (TUR)
до 16 години - Scherbakova Alisa (BLR)

Четвърти европейски фестивал 
“Надеждите на света”

Ìеждународни прояви
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Като особено сполучливо трябва да 
оценим участието и представянето на 
учениците от  Силистра и от ІІ ОУ “Хрис-
то Смирненски”- Берковица: Мария Васова 
в турнира на 10-годишните зае призовото 
2-ро място, Виктория Цекова - 4-то мяс-
то до 14 години, а Георги Цеков в турнира 
на 12-годишните зае престижното 10-то 
място от 35 участници.

Не бива да забравяме и богатата програ-
ма, предложена на участниците в Четвър-
тия европейски фестивал. Най-приятно за 
тях бе посещението на Делфинариума, как-
то и  вечерите на приятелството, които 
се провеждаха всяка вечер.

Особено вълнуващи бяха миговете, ко-
гато министър Николай Василев - патрон на 
Европейския шампионат, посети турнира и 
подари купи и подаръци на най-малките учас-
тници - петгодишните Павел Зезюлкин от 
Минск, Беларус, и Дана-Мария Панайте от 
Яши, Румъния. А истински празник бе наг-
раждаването на победителите. 

Тук ще кажем само, че победителите 
- при момчетата до 14 години Александър 
Монев от Силистра, и при момичетата 
- до 10 години - Ана Стяжкина от Санкт 
Петербург, Русия, получиха подаръци - купи 
от Веселин Топалов - световен шампион 
за момчета до 14 години, и от Антоанета 
Стефанова - световна шампионка при мо-
мичетата до 10 години. 

Много мисли поражда сложната органи-
зация на такъв отговорен форум като Ев-
ропейския шампионат за училищни отбори. 
Освен че трябва да бъдат осигурени най-
добри условия за преживяване, хубава и  за-

доволяваща всички вкусове храна, програма 
за приятно прекарване на свободното от 
състезанията време, организаторите на 
турнири от подобно ниво трябва да рабо-
тят с мисълта за осигуряване на творческа 
атмосфера, справедливо и съгласно правил-
ниците на ФИДЕ решаване на възникващи-
те проблеми.

Може би трябваше по-напред, но и тук 
не е късно да изкажа най-сърдечната си бла-
годарност на съдийския колектив в състав: 
Милен Петров - гл. съдия, Коста Ангелов, 
Ивайло Златилов и Валери Лилов, които се 
справиха със сложната организация и мно-
гобройните проблеми от най-различен ха-
рактер и успяха да създадат творческа ат-
мосфера в турнирната зала. 

Използвам случая да благодаря за сърдечни-
те отношения и за подкрепата от страна на 
всички треньори, гости и родители, проявени 
по време на провеждане на двата престижни 
турнира - Втория европейски шампионат за 
училищни шахматни отбори и Четвъртия 
открит европейски фестивал на училищните 
шампиони “Надеждите на света”.

Styazhkina, A (1888) - Pratsko, K [B41], 
до 10 години
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.c4 a6 4.¤c3 £c7 5.¥e2 
¤f6 6.0–0 d6 7.d4 cd4 8.¤d4 ¤bd7 9.¥e3 
¥e7 10.f4 b6 11.¥d3!?N ¥b7?! 12.£f3 
[12.f5 ¤c5 13.fe6 fe6 14.¥c2± … 15.b4] 
12...¤c5 13.¥c2 0–0 14.¦ae1 ¦fd8 15.¥c1 
d5? [15...¦ac8] 16.cd5 ed5 17.e5 ¤fd7?? 
[17...¤fe4 18.£h3 ¦ac8 19.¥e3 h6 20.£g4‚] 
18.¤d5 ¥d5 19.£d5 ¤b7? 20.£e4 [20.¥h7 
¢h7 21.£f7 ¤dc5 22.¦f3+-] 20...¤dc5 
21.£h7 ¢f8 22.£h8 1–0

Lilov, V (2298) - Chrzaszcz, M (1869) 
[A47], до 16 години
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.b3 ¥b4 4.c3 ¥e7 5.c4 
c5 6.e3 0–0 7.¥b2 b6 8.¥d3 ¥b7 9.¤bd2 
d6 10.0–0 ¤c6 11.a3 ¦c8 12.¦e1 a6 
“?!” (x a6) 13.£e2 £d7 14.¦ad1 ¤h5? 
[14...¦fd8] 15.d5! ¤d8 16.¤e5 [16.¤g5!? 
¥g5 17.£h5 ¥h6 18.¤e4 f5 19.¤f6! gf6 
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20.£h6+-] 16...de5 17.£h5 g6 [17...f5 
18.¥e5 ed5 19.cd5 ¥d5 20.¥a6+-] 18.£e5 
f6 19.£g3 ed5 20.cd5 ¥d5 21.¥a6 [21.¥g6 
hg6 22.£g6 ¢h8 23.¤e4 £c6 24.£h5+-] 
21...¦a8 22.¥c4 ¥c4 23.¤c4+- £c6 24.a4 
¤b7 25.e4 ¤a5 26.¤e3 ¦ad8 27.¤d5 ¦d7 
28.£h3 ¦fd8? 29.¤e7 ¢g7 30.¤c6 ¦d1 
31.¥f6 1–0

Davidchik, A (1949) - Sadzikowski, D 
(2118) [B20], до 16 години
1.e4 c5 2.g3 ¤c6 3.¥g2 g6 4.¤e2 ¥g7 
5.0–0 d6 6.c3 ¤f6 7.d3 0–0 8.¤d2 ¦b8 
9.¢h1 b5 10.d4 e5 11.d5 ¤e7 12.c4 
a6 13.£c2 ¤d7 14.g4?! ¤b6 15.g5 h6 
16.cb5 ab5 17.¤f3 hg5 18.¤g5 ¥f6 
19.£d3 ¤ed5 20.¤f7 20...¢f7 [20...¤b4 
21.¤h6 ¢h7 22.£g3 ¥h4μ] 21.ed5 
c4 22.£e3 ¦h8 23.f4 ¢g7 24.¥d2? 
[24.¥e4!] 24...¥b7 25.fe5 de5 26.¤c3 
¤d5–+ 27.¤d5 ¥d5 28.¥c3 ¥g2 29.¢g2 
£d5 30.¢g1?! ¦h2! 31.¢h2 ¦h8 32.£h3 
¦h3 33.¢h3 £d3 34.¢g2 g5 35.¦f3 
£c2 36.¢g3 b4 37.¦af1 bc3 38.¦f6 £d3 
39.¢g2 £f1! 40.¦f1 cb2 41.a4 c3 42.¦b1 
c2 43.¦b2 c1£ 44.¦f2 £c6 45.¢h3 £a4 
46.¦g2 £h4 0–1

Janev, T (2202) - Sadzikowski, D (2118) 
[B07], до 16 години
1.¤f3 ¤f6 2.d4 g6 3.¤bd2 ¥g7 4.e4 d6 5.¥c4 
0–0 6.0–0 c5 7.e5!?N ¤e8?! [7...de5 8.de5 
¤d5 9.£e2 ¤c6] 8.dc5 d5 [8...dc5 9.¤e4 
£c7 10.c3±] 9.¤b3 ¤c7 10.¥e2 ¤c6 11.¥f4 
¥g4 12.¦e1 h5?! 13.£d2 £d7 14.¥h6 ¥h6 
15.£h6 ¥f3 16.¥f3 £f5 17.£e3 £c2 18.¦e2 
£f5 19.¦d1 ¦ad8 20.h3 f6 21.e6! ¢g7 22.¤d4 
¤d4 23.£d4 ¦fe8 24.£b4 ¦b8 25.£a5 b6 
26.£a7 ¤b5 27.£a4 bc5 28.¦d5 £b1 29.¦d1 
£f5 30.¥c6 ¤d4 31.¦d4 cd4 32.¥e8 £b1 
33.¢h2 d3 34.¦d2 ¦b2 35.£e4! 1–0

Ìеждународни прояви

От 7 до 14 юли 2007 година в красивия 
сръбски град Суботица, който се намира на 
границата с Унгария, се проведе европейско 
отборно първенство за юноши и девойки до 
18 години.

Управителният съвет на БФШ беше взел 
изключително важно и правилно решение - 
България да изпрати свои представителни от-
бори и при юношите, и при девойките.

Още с пристигането в Суботица любезни-
те домакини оказаха изключително гостопри-
емство и уважение към младите шахматисти 
от цяла Европа. На тържественото откри-
ване в местния културен център присъства 

г-н Борис Кутин - председател на Европейския 
шахматен съюз, и много специални шахматни 
гости, както и ръководители на европейския 
шахмат.

Нашите отбори бяха в състав:
При девойките: Милена Стефанова от 

Враца и Мария Владимирова от София. Милена 
игра на 1-ва дъска, въпреки че държавна шам-
пионка за девойки до 18 години е Мария, но 
по-големият опит в европейски и световни 
първенства надделя тя да е на 1-ва дъска.

При юношите в състава на България 
бяха: мм Павел Димитров, мс Ивайло Енчев, 
Любослав Кътов и Нино Влашки.

Европейско отборно първенство за юноши и 
девойки до 18 години - Суботица, Сърбия 

мс Росен Русев, селекционер на отбора за юноши и девойки

Тихомир Янев – МГ “Д-р Петър Бе-
рон” - Варна, получава наградата си за 
1-во място до 16 години
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По решение на УС на БФШ тези юноши 
трябваше да преставят България на европейс-
кото първенство.

В Сърбия пристигна и братът на Павел, Ра-
дослав Димитров, който щеше да участва в 
индивидуалните първенства по ускорен и блиц, 
които започваха веднага след приключване на 
отборните първенства. На техническата 
конференция и тегленето на жребия Радослав 
Димитров беше включен като резерва на юно-
шеския отбор.

На техническата конференция се взе ре-
шение като първи показател да се вземат 
отборните победи, а след това броят набра-
ни точки. Това пренасочи и нашата отборна 
стратегия при водене на срещите.

Първенството се проведе в 7 кръга по 
швейцарска система. Времето беше 1.30 ч 
плюс 30 сек на ход за първите 40 хода плюс 30 
мин за завършване на партията.

В първия кръг при юношите срешнахме от-
бора на Финландия. В основен състав нашите 
юноши победиха с 2.5:1.5. На втора и четвър-
та Ивайло и Нино спечелиха своите партии и 
ни трябваше едно реми за отборната победа. 
На 3-та дъска Любослав с черните фигури игра 
добре в позиция с нарушено фигурно равнове-
сие, но предстартовата треска му повлия и 
направи груба грешка. Павел Димитров игра 
със самочувствие, но не можа да спечели, а ре-
мито, което постигна, беше достатъчно за 
отборната победа. 

Девойките ни също играха силно и концен-
трирано и стартираха с 2:0 срещу сборен от-
бор „Патрия”. 

Във втория кръг при юношите срешнахме 
силния отбор на Сърбия 1. Въпреки загубата на 
Любослав в 1-вия кръг, аз му дадох шанс с бели-
те фигури и срещу отбора на домакините, ко-
ито ни превъзхождаха по коефициент ело. На 
четвърта дъска включих Радослав Димитров, 
който игра много силно и спечели. На първа 
Павел игра изобретателно и въпреки че смени 
важния си белопол офицер в закрития вариант 
на сицилианска защита, имаше перспективна 
позиция, но накрая загуби, но това му беше и 
единствената загуба до края. Ивайло Енчев 
ремизира на 2-ра с черните фигури. На трета 
Кътов имаше равна позиция и се очертаваше 
реми, но той трансформира офицерски енд-
шпил, който беше реми в пешечен, и в жела-
нието си да победи го загуби. При девойките 
завършихме 1:1 с втория отбор на Сърбия. 
Нашите момичета ги превъзхождаха по ело, 
но на първа Милена загуби с черните фигури. 
Мария спечели и резултатът стана равен. 

Третият кръг при юношите беше може 
би най-тежкият. Играхме с най-силния отбор 
- Унгария (бъдещия победител) - трима меж-
дународни майстори и един фиде майстор, 
при средно ело над 2460. След двете загуби на 
Кътов той бе сменен и на трета игра Нино 
Влашки. Въпреки значително по-ниския си ко-
ефициент (2009 срещо 2450), той игра със са-
мочувствие, пожертва топ, като жертвата 
не беше напълно коректна, но поради липса на 
време у противника Нино спечели. Този развой 
на партията обърка унгарците и те тръгна-
ха да връщат загубата. На 4-та дъска спечели 
Радослав, а на първа и втора Павел и Ивайло 
завършиха реми. Радослав Димитров игра из-
ключително стабилно за своите 14 години. 
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При девойките в 3-тия кръг срешнахме сил-
ния отбор на Черна гора, който в крайното 
класиране завоюва бронзовите медали. На 1-ва 
дъска Милена получи леко преимущество във 
Френска защита с белите, но накрая загуби, а 
Мария във всяка партия показваше зряла игра 
и увереност. Тя постигна реми за краен резул-
тат 0.5:1.5 за Черна гора. 

В 4-тия кръг нашите юноши срещнаха сил-
ния отбор на Словакия, но самочувствието на 
нашите шахматисти и набраната скорост до-
ведоха до разгром - 3:1 за България. Загуби само 
Нино на трета дъска, но имаше равен четири-
топовен ендшпил. Като цяло Нино играе доб-
ре, но трябва да поработи върху ендшпилната 
си техника.

При девойките в 4-тия кръг нашите срещ-
наха Унгария. Милена направи реми, а Мария 
спечели и така малко изненадващо за специа-
листите - 1.5:0.5 за нашите. 

В 5-тия кръг юношите ни срешнаха мла-
дия амбициозен отбор на Турция. След двете 
убедителни победи над Унгария и Словакия 
нашите момчета играеха спокойно и уверено. 
Дълго обсъждахме и се подготвяхме за тази 
ключова среща, но имаше известен елемент 
на подценяване заради ниските ела на нашите 
противници и като изцяло тази среща се оказа 
най-проблематична за нашия отбор. На 3-та 
дъска игра Любослав Кътов - отпочинал, с бе-
лите фигури и срещу значително отстъпващ 
му по ело противник. Той обаче получи още в 
дебюта тежка позиция, която загуби по-къс-
но. Турнирната ситуация изискваше да поемем 
риска на останалите дъски. Павел Димитров 
игра блестящо и спечели в разгромен стил и 
изравни резултата, но Радослав Димитров на 
4-та игра рисково в желанието си да обърне 
мача и загуби. Остана 2-ра дъска. Ивайло с чер-
ните опита всичко, за да спечели, но позиция-
та не позволяваше и партията завърши реми и 
така загубихме този, може би най-ключов, мач 
с 2.5:1.5.

Жребият при девойките ни изправи пред 
най-силно представящия се отбор до момен-
та - на Сърбия 1. Нашите момичета получиха 
добри позиции след дебюта, но в мителшпила 
противничките им бавно и методично усилва-

ха позициите си и накрая загубихме с 2:0.
Предпоследните кръгове във всички състе-

зания са най-важните. При юношите, въпреки 
нелепата загуба от Турция, имахме големи 
шансове за медал. 6-и кръг - Черна гора - Бъл-
гария. Нашите момчета играха блестящо и 
спечелиха с разгромното 3.5:0.5. Реми завърши 
само Ивайло Енчев. И така заехме 3-ото мяс-
то в временното класиране кръг преди послед-
ния кръг.

Девойките ни имаха изключително тежък 
и неблагоприятен жребий за 6-ия кръг. Те срещ-
наха силния отбор на Румъния, който се боре-
ше за титлата. Нашите момичета загубиха с 
2:0, но трябва да се отбележи бойката им игра. 
Милена Стефанова на 1-ва имаше спечелена 
позиция, но като на шега изпусна победата, а 
Мария както винаги игра здраво и надежно, но 
може би 1-вият ход b3 на противничката й я 
пообърка. 

И така настана решителният седми кръг за 
разпределението на медалите. Нашите юноши 
заемаха 3-ата позиция и трябваше да играят с 
отбора на Хърватска, който в момента беше 
на 2-ро място. След като близо 2 часа бавиха 
жребия, се появи жребий, който никой не би 
могъл дори да си помисли!? Унгария, която во-
деше, трябваше да играе с Турция, а България - 
срещу Хърватска на втора. Но „компютърът” 
не искаше да среща Унгария с Турция, защото 
Турция автоматично губеше всички шансо-
ве за медали. След подадена контестация от 
ръководители на други делегации жребият бе 
проверен от румънски съдия, но не и сменен. И 
така на нашите момчета, които през цялото 
време стояха на втора и трета позиция, им 
оставаше само едно - да победят Хърватска, 
за да се окичат с медалите, които заслужава-
ха въпреки загубите ни на трета дъска. След 
тежка борба на другата сутрин и с разменени 
победи не можахме да победим. На 4-та дъска 
спечелихме рано. Радослав Димитров поведе 
отбора към медали. На втора Енчев завърши 
реми, а на трета Нино имаше пешка в повече 
и никой не очакваше, че може да загуби. Павел 
на 1-ва също имаше по-добра позиция, но след 
трансформация в топовен ендшпил нямаше 
как да се спечели. На края съдбата ни обърна 

Ìеждународни прояви
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гръб - по-точно Влашки не издържа и загуби и 
мачът завърши злощастно за нас - 2:2, и поради 
неправилния жребии другите отбори ни изпре-
вариха в крайното класиране.

Ето и крайното класиране, в което Бълга-
рия остана пета. Срещу четирите отбора, 
които са пред нас, резултатите ни са следни-
те: победа срещу Унгария с 3:1, срещу Слова-
кия - с 3:1, 2:2 с Хърватска и загубихме само от 
Турция - с 2.5:1.5.

Крайно класиране: Мач точки точки

1 Унгария 11 20

2 Турция 10 18

3 Хърватска 10 17

4 Словакия 9 18

5 България 9 17

6 Сърбия 1 8 17

7 Сърбия 2 8 13

8 Финландия 7 16

9 Черна гора 5 11

10 Шотландия 5 10

11 Сърбия 3 1 7

12 Спартак 1 4

Девойките в последния кръг имаха по-лек 
жребий срещу Сърбия 3 и заслужено спечелиха 
с 2:0. Така те заеха престижното 6-о място в 
крайното класиране. Милена беше малко бол-
на през почти целия турнир и може би това й 
попречи да вземе повече точки на 1-ва дъска, 
където почти всички противнички я превъз-
хождаха по коефициент ело. Отлично игра 
Мария Владимирова, която всеки турнир из-
раства все повече и набира нужното самочув-
ствие. 

Радослав Димитров е победител на чет-
върта дъска с отличния резултат 5 т. от 6, 
мм Павел Димитров е с второ постижение 
на 1-ва дъска (4.5 т. от 7). На втора дъска 
Ивайло Енчев е също с 4.5 т. от 7, като 
единствен от целия турнир няма загуба. На 
трета Любослав завърши с 0 от 3 и Нино 
Влашки с 3 от 5.

В заключение може да се каже, че пето-
то място на юношите е добро класиране, 
но имахме напълно реални шансове за медал. 
Девойките заеха 6-о място, но техният по-
тенциал беше малко по-висок (между трето 
и пето място). Като изключим отборите на 
Румъния и Сърбия, които значително превъз-
хождаха останалите при девойките, нашите 
момичета заедно с Унгария, която те победи-
ха, заслужаваха 3-4-то място.

Крайно класиране: Мач точки точки

1 Румъния 12 11,5

2 Сърбия 1 11 11,5

3 Черна гора 11 8,5

4 Турция 8 8

5 Унгария 8 7,5

6 България 7 7

7 Сърбия 2 6 6

8 Шотландия 3 4

9  Патрия 2 3,5

10 Сърбия 3 2 2,5

Като цяло това участие на нашите юноши 
и девойки на европейското първенство пока-
за, че  шахматната ни школа е с традиции и 
нашето място в европейския шахмат е сред 
първите.

Това участие ще бъде стимул за всички 
млади шахматисти, които израстват в Бъл-
гария, за да могат и те да намерят място 
в представителните отбори! Младите ни 
шахматиски и шахматисти показаха, че има 
млада смяна, която ще последва Веско Топа-
лов и Антоанета Стефанова към шахмат-
ните върхове. 

Ивайло Енчев – Алексей Софиев 
(Финландия)
1.c4 e6 2.¤c3 d5 3.d4 c6 4.e3 f5 5.¤f3 ¤f6 
6.¥d3 ¥d6 7.0–0 0–0 8.b3 a6 9.a4 Белите се 
стремят да сменят чернополите офицери и 
след това да използват отслабените черни по-
лета 11...£e7 10.¤e5 ¤bd7 11.f4 ¤e4 12.¤e4 
fe4 13.¥e2 a5 14.¥d2 ¥b4 15.c5 ¤e5 16.¥b4 
¤f7 17.¥c3 ¤h6 18.£d2 £c7 19.g4 ¥d7 



14 ШАХ в училище

20.¢g2 ¦fb8 21.b4 ab4 22.¥b4 £d8 23.a5 Бе-
лите имат двойка офицери и обект за атака - 
изостаналата пешка на в7 23...e5 Черните тър-
сят контраигра на царския фланг 24.f5 £g5

XIIIIIIIIY
9rtr-+-+k+0
9+p+l+-zpp0
9-+p+-+-sn0
9zP-zPpzpPwq-0
9-vL-zPp+P+0
9+-+-zP-+-0
9-+-wQL+KzP0
9tR-+-+R+-0
xiiiiiiiiy

25.h4 £h4 26.¦h1 £g5 27.¦h5 £e7 28.de5 
¥e8 29.¦h3 £e5 30.¥c3 £e7 31.£d4 Белите 
пожертваха пешка, но активизираха чернопо-
лия си офицер и откриха линията h за топа си. 
31...£g5 32.¦g3 ¥f7 33.¦h1 ¢f8 34.£e5 ¦d8 
35.f6 £e5 36.¥e5 ¤g8 37.fg7 ¢e8 38.¦a1 
¤e7 39.¥d4 ¤g6 40.¦h3 ¥g8 41.¦hh1 ¦a7 
42.¢g3 ¦da8 43.¦hb1 ¢d7 44.¦b6 ¥e6 
45.¦ab1 ¢c7 46.¥f1 ¦e8 47.a6 ¥c8 48.ab7 
¥b7 49.g5 ¥c8 50.¦c6 ¢c6 Решаваща комби-
нация 51.¥b5 ¢c7 52.¥e8 ¥e6 53.¦b6 ¥g8 
54.¥g6 hg6 55.¦g6 1–0

Нино Влашки – Давид Берчеш (Унга-
рия)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed5 cd5 4.¥d3 ¤c6 5.c3 
¤f6 6.f4 ¥g4 7.¤f3 e6 8.0–0 ¥d6 9.£e1 
0–0 10.¤e5 ¥f5 11.£e2 ¥d3 12.£d3 
¤e7 13.¤d2 ¥c7 14.b3 ¤c8 15.¥a3 ¦e8 
16.¦ae1 ¤d6 17.¥d6 ¥d6 18.¦e3 g6 
19.¦h3 ¦c8 20.g4 ¥e5 21.fe5 ¤g4

XIIIIIIIIY
9-+rwqr+k+0
9zpp+-+p+p0
9-+-+p+p+0
9+-+pzP-+-0
9-+-zP-+n+0
9+PzPQ+-+R0
9P+-sN-+-zP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

22.¦f7!! Психологическа жертва, която доп-
ринесе за победа не само в партията, но и за 
отборната победа £g5 23.¤f3 £c1 24.¢g2 
¢f7 25.¦h7 ¢f8 26.¢g3 ¦c3 27.£g6 £e1 
28.¢g4 £e4 29.£e4 de4 30.¤h4 ¢g8 31.¦b7 
e3 32.¢g5 ¦d8 33.¢h6 ¦d4 34.¤g6 ¦h4 
35.¤h4 e2 36.¤g2 ¢f8 37.¢g6 ¦f3 38.¦c7 
¦f1 39.¦c2 e1£ 40.¤e1 ¦e1 41.¢f6 1–0

Ìеждународни прояви

На  13 юли 2007 г. в парк “Христо Бо-
тев” кметът на община Тутракан, инж. 
Георги Георгиев, откри шахматна площад-
ка, финансирана от община Тутракан. Тя е 
с размери 3,20 х 3,20 метра, с петдесет 
сантиметрови фигури. Целта е да се по-
пуляризира  играта шахмат сред подраст-
ващите в града.

В деня на откриването  се проведе 
отборно консултативно състезание с 
участието на два отбора с по четири 
деца. То беше унагледено и с  демонст-
рационна дъска.

През ваканцията ОДК и шахматен клуб 
“Трансмариска” по предварителен  график 
организират демонстрационни партии  и 
лекции за правилата на играта.

Шахматен клуб “Трансмариска” благо-
дари на общината за всички предоставе-
ни условия за развитието на шахмата.

Шахматна инициатива в Тутракан
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Èзвестни личности - почитатели на шаха 

Шахът е музиката в спорта!

Ето го Богдан Томов, нашия певец, со-
чат ме с пръст децата по улиците на България. 
Познават ме от стотиците ми телевизионни 
и концертни изяви, в които съм давал всичко от 
себе си, за да видя искрящите от радост дет-
ски очи. А техните бурни реакции ме връщат 
в моето детство. Незабравимото! С умиление 
си спомням, че като отличник от I до III клас 
заслужих най-сетне баща ми да купи мечтаната 
футболна топка, хубава почти като днешните. 
Цялата махала в “Западен парк” се скъсвахме от 
футбол, но имаше опасност топката да попад-
не на шосето. Само че тогава минаваше кола 
на 15 минути и с вик “Мъртва топка” спирахме 
играта. Но един ден Къци от 2 блок (още му ви-
кам Мръсника) ритна силно и автобусът я спука. 
Голям рев падна! А баща ми ме “утеши“-“Нямам 
пари за нова топка, но мога да ти дам дядовия 
ти шах плюс книгата ”Пионери, играйте шах-
мат”. Така навлязох в дебрите на вълшебното 

шахмaтно царство. Но най-много напреднaх, ко-
гато гледах на живо мача Фишер-Спаски – 1972 
г. Имахме единствената 15-метрова антена за 
югославската телевизия. Събирах цялата махала, 
а най-смешното беше, че викахме уж за Спаски, 
а всички тайно се надявахме Фишер да победи. 
Аз пък направо си мечтаех да го “размаже”. Не 
че Спаски беше несимпатичен. Напротив! Но 
тогава това беше почти единственият начин 
да си против системата. 

Сега пак протестирам, но този път сре-
щу FIDE. След мача Крамник-Топалов, кога-
то играя срещу колегите певци и артисти, 
държа топче тоалетна хартия. Кибиците 
си умират от смях, а всъщност аз съм аб-
солютно сериозен. Каквото е и моето от-
ношение към песните, които пеем заедно 
с вас. Затова пожеланието ми е текст от 
знаменита детска песен. 

Желая ви “Детство реално и вълшебно”!
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Îткрити турнири

От 17 до 20 юни в град Балчик се про-
веде 2-рото издание на шахматния фести-
вал „Бяла шахматна планета”. Тази година в 
турнира по ускорен шахмат за деца до 14 
г. участваха 27 деца от 9 клуба. Те играха 7 
кръга при контрола 45 минути на състеза-
тел. Преди да започне основният турнир, 
се проведе и блиц турнир, в който участни-
ците загряха за по-сериозните партии. 

На терасата на хотел „Калиакра” в 
близост до Ботаническата градина и дво-
реца на румънската кралица Мария, начало 
на турнира дадоха шампионите за мъже и 
жени за тази година: гм Борис Чаталбашев 
и гм Маргарита Войска.

В блиц турнира победи 11-годишният 
Николай Гетов от ШК “Бадев”, София.  

В турнира по ускорен шахмат побе-
ди 7-годишният шампион на Москва за деца 
до 8 години – Костя Савенков.

Ето и крайното класиране и 2 хубави 
партии.

1 Костя Савенков (Москва) 6.5

2 Велислав Маринов (ШК Плевен 21) 5.5

3 Николай Гетов (ШК Бадев, София) 5.5

4 Виктор Найденов (ШК Тангра, Плевен) 5.0

5 Антоан Желязков (ШК Славия, София) 4.5

6 Георги Цонев (ШК Енергия 21, Добрич) 4.5

7 Иво Димитров (ШК Славия, София) 4.5

8 Джунейт Али (ШК Спартак Плевен 21) 4.5

9 Владимир Петров (ШК Ивис, София) 4.0

10 Атанас Атанасов (ШК Енергия 21, Добрич) 4.0

11 Калин Тодоров (ШК Каиса, Варна) 4.0

12 Доника Шивачева (ШК Тунджа, Ямбол) 4.0

13 Eмил Тодоров (ШК Енергия 21, Добрич) 4.0

Общо 27 души

Виктор Найденов – Владимир Петров
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4 g6 5.¤c3 
¥g7 6.¥e3 ¤f6 7.¤b3 0–0 8.¥e2 d6 9.0–0 
¥d7 10.f4 ¦c8 11.¥f3 a5 12.a4 ¥e6 13.g4 
¥c4 14.¦f2 ¤d7 15.¥g2 ¤b4 16.¦f3 ¥b3 
17.cb3 ¥c3 18.bc3 ¦c3 19.¦h3 ¦c8 20.£e1 
e5 21.g5 ¦e8 22.£h4 ¤f8 23.£h6 ¤c2

XIIIIIIIIY
9-+rwqrsnk+0
9+p+-+p+p0
9-+-zp-+pwQ0
9zp-+-zp-zP-0
9P+-+PzP-+0
9+P+-vL-+R0
9-+n+-+LzP0
9tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

24.f5! f6 25.fg6 hg6 26.£h8 ¢f7 27.gf6 ¤a1 
28.¦h7 ¤h7 29.£g7 ¢e6 30.¥h3 мат! 1–0

Антоан Желязков – Искрен Банин-
ски [C50]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤c3 ¥c5 5.0–
0 0–0 6.d3 d6 7.h3 h6 8.£e2 ¤d4 9.¤d4 ed4 
10.¤d5 c6 11.¤f6  £f6 12.c3!? dc3 13.bc3 
£c3 14.¥b2 £a5 15.d4 ¥b6 16.£f3 £g5 
17.¥c1 £g6 18.¦d1 ¦e8 19.¥d3 ¥d4 20.¦b1 
¥e6 21.e5 f5 22.ef6 £f7 23.¥h7 ¢h7 24.¦d4 
£g6 25.¦b7 ¥d5 26.¦g7 £g7 27.fg7 ¢g7 
28.£g3 ¢f7 29.¥h6 ¦e1 30.¢h2 ¦e6 31.£g7 
1–0

2-ри  турнир „Бяла Шахматна планета”
мс Димитър Илиев
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Малките шахматисти от Бургас убедително спечелиха държавния 
ученически финал

“Колега, седнете тука малко при нас 
и се успокойте.” “Колежке, завиждам ви, 
че не разбирате нищо от шах, защото в 
противен случай щяхте да бъдете на мо-
ето дередже” - по този начин отговарях 
на всички учители, които усещаха напре-
жението у мен по време на финалите на 
ученическото първенство по шах в Ивай-
ловград. Нямаше как да не се вълнувам, по-
неже бях треньор и водач на отбора от 
Шумен, както и един от малкото ръково-
дители, които разбираха от шах. 

Наистина адреналинът беше в повече, 
но това е, защото с учениците на ПМГ 
“Нанчо Попович” бяхме амбицирани да се 
представим добре. И успяхме - станах-
ме втори. Но, като за начало, ето мал-
ко предистория. Преди месец спечелихме 
зоналното първенство, като отстраних-
ме убедително Добрич и Варна, които си 
тръгнаха от Шумен единствено с голямо-
то си самочувствие. По този начин ста-
нахме един от 10-те отбора в страната, 
класирали се за финалната фаза на държав-
ното училищно първенство.

Финалите на ученическите игри всяка 
година срещат 10-те най-силни отбора, 
спечелили своите зонални първенства. За 
да достигне до спора за отличията, да-
дено училище първо трябва да преодолее 
областните си противници в предварите-
лен квалификационен турнир. Всеки от-
бор, участник в държавните ученически 
финали, е съставен от 4-ма състезатели 
- 3 момчета и 1 момиче, като момичето 
задължително играе на 4-та дъска. Тимо-
вете имат право и на една резерва. Друго-
то задължително условие е всички шахма-
тисти да учат в едно и също училище.

И така, в Деня на детето - 1-ви юни, 
всички участници пристигнахме в малкото 

и спокойно градче Ивайловград. Организаци-
ята беше много добра, като за откриване-
то на турнира по предварителен сценарий 
всички отбори трябваше да дефилират по 
улиците на града, предвождани от духов 
оркестър, мажоретки и с табели, на които 
пишеше името на училището и града. 

Състезанието беше открито с дву-
часов фолклорен концерт, който събра 
целия град и всички гости. За участие в 
турнира пристигнаха 9 отбора, като само 
русенци отсъстваха. Партиите започнаха 
в събота (2 юни) сутринта, а по регла-
мент отборите трябваше да играят все-
ки срещу всеки.

Първите ни съперници бяха учениците 
от София. Бяхме значително по-добри и 
въпреки че загубихме една партия, ги по-
бедихме с 3:1. Втория кръг спечелихме със 
същия резултат срещу отбора от Девин, 
а след това дойде и третата победа с ми-
нималното 2.5:1.5 срещу силния състав на 
Раднево. 

Решителните битки се състояха в сле-
добедните часове. Имахме за съперници 
малките, но много силни шахматисти от 
Бургас. Това до някаква степен гипсира на-
шите и 5 минути след началото на четири-

Ученически игри в Ивайловград - финали
 Деян Димитров

Äържавни първенства

Победителите от Бургас
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те партии имахме 3 загубени и 1 равна пози-
ция. Паднахме с 1:3, като единствено Мария 
Миланова на 4-та маса успя да ни отсрами. 
В следващия кръг почивахме, а след това 
ни предстоеше най-важната среща срещу 
втория във временното класиране отбор 
на Търново. Спечелихме с 3.5 на 0.5 и отно-
во се включихме в битката за медалите.

Преди трите неделни кръга бяхме 
четвърти след сигурните победители от 
Бургас, на половин точка от Търново и на 
2.5 от силния отбор на Берковица. За наше 
щастие обаче програмата ни беше много 
хубава. Срещу Берковица устискахме бо-
ево 2:2 след разменени по две победи, а в 
последните 2 кръга бяхме в стихията си 
- два успеха с по 4:0 срещу Ивайловград и 
Дупница. Така с 6 победи, 1 равен и 1 загуба 
спечелихме сребърните медали, а радост-
та ни донесоха: Александър Димитров, 
Иван Стефанов, Калин Панчев, Тодор Ба-
кев и Мария Миланова.

Първи убедително и заслужено 
станаха малките ученици от НБУ 
„М. Лъкатник”, Бургас - Нинчев, Ва-
лентин Вълев, Виктор Атанасов и 
Милица Христова. Бронзовите медали 
останаха за отбора от Берковица в със-
тав: Виктория Цекова, Огнемир Иванов, 
Георги Цеков и Мария Васова.

Като цяло, поне от това, което успях 
да наблюдавам, нивото на шаха беше срав-
нително ниско. За целта ще илюстрирам 
тезата си със следния пример: Бели: Цh6, 

g6 и Черни: Цg8 В тази позиция на ход са 
черните. Те играят 1... Цf8???, на което 
следва 2. g7??? и още по изненадващото 2... 
Цf7???. Тук според мен не толкова от еле-
ментарни знания, а по-скоро от желание 
да не загубят пешката си, белите най-пос-
ле намериха пътя към победата с 3. Цh7.

В крайна сметка първите места заеха 
отбори, чиито състезатели тренират в 
клубовете си и по стечение на обстоя-
телствата са събрани в едно училище.

Крайно класиране: т.

1 НБУ „М. Лъкатник”, Бургас 27,5 

2 ПМГ “Нанчо Попович”, Шумен 23

3 2 СОУ Берковица 19,5

4 ОУ „П. Евтимий”, В. Търново 19

5 ОУ „П. Хилендарски”, Раднево 17,5

6 55 СОУ София 14,5

7 СОУ „Хр. Ботев”, Ивайловград 10

8 СОУ „П. Хилендарски”, Дупница 8

9 СОУ „Хр. Ботев”, Девин 5

Лично мнение
Тревожно реми

По време на държавните училищни фи-
нали станах свидетел на ситуация, която 
доста ме озадачи и ме накара сериозно да се 
замисля. Играхме мач с Търново и партиите 
се развиваха много добре за нас, като само 
на първа маса бяхме значително по-зле. При 
това положение резултатът отиваше на 
3:1 в наша полза, което ни устройваше. В 
този момент обаче се случи нещо, което 
не очаквах. Капитанът на Търново - 13-14-
годишно момче с огромно самочувствие, 
стана и огледа позициите на съотборници-
те си. Видя, че всичките седят пред загуба, 
върна се, седна и изненадващо за мен предло-
жи реми. Реми в значително по-добра пози-
ция и с преимущество във времето, което 
естествено бе прието.

Веднага след това отидох и попитах 

Мария Миланова
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Äържавни първенства

Îт живота на клубовете

Детски турнир за купата 
на вестник “Янтра днес”

мс Димитър Илиев

момчето, защо не е играл за победа, след 
като има всички основания за това, а и 
вижда, че съотборниците му губят. В 
този момент получих един от най-тре-
вожните отговори в живота ми досега. 
Малкият ми каза: “Мен не ме интересува 
отбора, аз съм дошъл да стана индивидуа-
лен победител на 1-ва дъска.”... Първото, 
което си помислих, е, че ако тренира шах 
при мен, на момента прекратяваме всички 
отношения.

Водачката на отбора им - учителка, 
нищо неразбираща от шах, не разбра как-
во е станало. Не тръгнах и да й обяснявам, 
защото половинката, която спечелихме, 

беше много ценна за нас.
Сега не знам какво да мисля. Опит-

ваме се да учим децата на отборен дух, 
а около тях е пълно с лоши примери. 
Спомням си как на световното САЩ’94 
преди мача със шведите нашите се из-
покараха дали да правят Стоичков гол-
майстор, или Боби Михайлов вратар на 
първенството. И накрая - от двата 
стола на земята.

От известно време работата ми като 
журналист и треньор по шах е свързана с 
„ровене” в проблемите на спорта и ман-
талитета ни. И откривам все повече язви 
и все по-малко хубави неща...

Великотърновският шахматист Радослав 
Димитров стана безапелационен победител 
в първия турнир по ускорен шах за купата на 
вестник “Янтра днес”. 14-годишният състеза-
тел на ШК “Булмекс” грабна 6 победи и допусна 
само едно реми в надпреварата, като заслуже-
но триумфира в общото класиране. Идеята на 
организаторите от областния всекидневник и 
от Великотърновския шахматен клуб   1927 бе 
състезанието да се превърне в шахматен праз-
ник на младите надежди. Затова неслучайно бе 
избрана и датата на турнира   1 юни - Деня на 
детето. 

34-ма състезатели от Великотърновска 
област и град София взеха участие в надпре-
варата, която бе общ турнир с отделни кла-
сирания в четири възрастови групи -   до 14, 
до 12, до 10 и до 8 години. Те водиха битки в 
7 кръга по швейцарската система с контрола 
20 минути на състезател за цялата партия. 
Коректен дух, добри шахматни умения, пер-
фектна организация и много отличия,   това 
бяха акцентите в състезанието. Спонсори на 

проявата бяха “Болярка-ВТ” АД, фирма “Галди 
Даком” и грандхотел “Янтра”. Представите-
лят на вафли “Лачита” Красимир Тодоров пък 

Победителят Радослав Димитров
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награди всички с вкусни лакомства, произ-
водство на фирмата. 

“Шахматът е игра, която подготвя чове-
ка в много отношения. Искаме тази инициа-
тива да продължи, защото желанието ни е 
взаимно”, заяви президентът на “ВТШК  1927“ 
Петър Агов на откриването, на което при-
състваше и директорът на Младежкия дом 
Румен Петров. Изпълнителният директор 
на вестник “Янтра днес” Тихомир Стефанов 
прочете приветствие от Българската феде-
рация по шахмат, след което обяви турнира 
за открит. 

Битката бе оспорвана, но отрано се отк-
роиха лидерите. Радослав Димитров, който 
е с ЕЛО 2297, просто нямаше конкуренция 
за първото място, като спечели 6 поредни 
победи и само едно реми. Състезателят на 
“Булмекс” завърши с 6.5 точки от 7 възмож-
ни. Втори с 6 точки стана едва 8-годишният 
Владимир Петров от “Ивис” (София), кой-
то загуби само от първенеца. Така борбата 
бе за третото място, за което пет вели-
котърновци събраха по 5 т., но Даниел Ганев 
от “Царевец” изпревари само по допълни-
телни показатели Виктор Атанасов, Тодор 
Пенчев, Калоян Караиванов и Ивайло Пав-
лов. Над 600 лева бе наградният фонд, като 
златни, сребърни и бронзови медали плюс па-
рични премии взеха призьорите във всички 
възрастови групи. За всички участници пък 
имаше грамоти и лакомства. Призовете на 
8-годишните връчи Йовка Мечкарева, предс-
тавител на “Болярка-ВТ”. Победителите до 
10 г. бяха наградени от Даниел Веселинов   

управител на “Галди Даком”, а до 12 г. -   от 
Надя Дракова от грандхотел “Янтра”. Ти-
хомир Стефанов от “Янтра днес” награди 
14-годишните и връчи купата на победите-
ля Радослав Димитров. Връчени бяха и три 
индивидуални награди: За най-борбен играч 
- Владимир Петров (“Ивис” - София) бе наг-
раден с шахматна дъска, за най-проспериращ 
състезател - Емил Стефанов (ВТШК-1927), 
получи шах, както и най-малкият участник   
роденият през 2000 г. Петър Петров (ВТШК-
1927). Организаторите увериха, че турнирът 
ще стане ежегоден и през 2008 г. участието 
ще бъде още по-масово.

МЕДАЛИСТИТЕ:

до 14 години
1. Радослав Димитров ( Булмекс ), 6.5 точки
2. Симеон Станков ( ВТШК-1927), 4.5 точки
3. Мирослав Патриков ( ВТШК-1927), 4 точки

до 12 години
1. Ивайло Павлов ( ВТШК-1927), 5 точки
2. Алекс Трифонов ( ВТШК-1927), 4.5 точки
3. Найден Найденов ( ВТШК-1927), 4.5 точки

до 10 години
1. Даниел Ганев (“Царевец”), 5 точки
2. Виктор Атанасов ( ВТШК-1927), 5 точки
3. Калоян Караиванов ( ВТШК-1927), 5 точки

до 8 години
1. Владимир Петров (“Ивис”, Сф), 6 точки
2. Тодор Пенчев ( ВТШК-1927 ), 5 точки
3. Емил Стефанов ( ВТШК-1927 ), 4 точки

Решения на комбинациите от стр. 23
(1) Krastanov - Nikolov,S 1978 
1.g6! fg6 (1...¢g6 2.¥e4 ¢h6 3.¦h8 )2.£b2! 
¥b2 3.¤g5 ¢h6 4.¦h8 1–0
(2) Magalotti – Pantaleoni Bologna, 1980 
1...¤b3! 2.ab3 ¤c5 0–1
(3) Reiner – Steinitz Wien, 1860 1...£h4! 
2.¦g2 [2.¦h4 ¦g1] 2...£h2 3.¦h2 ¦g1 0–1
(4) MacKenzie,G - N.N. England, 1891 
1.¦e5! de5 2.£e5 £e5 3.¥c6! ¦c6 4.¦d8 1–0

(5) Vakkaroni – Mazzoni Roma, 1891 
1.£g4! ¥g4 2.¦h6! gh6 3.¥f7 1–0
(6) Chigorin – Janovski Paris, 1900 
1.f5! ¥f5 2.¦f6! £f6 [2...£g5 3.¦f5+-; 2...¦e1 
3.¢f2!+-] 3.¤h5+- 1–0
(7) Durao,J – Alster Mannheim, 1965 
1.¤d7! £d7 2.¥f6 g6 3.£g5 1–0
(8) Vine – Buse 1966 
1.¤c5! bc5 2.¦b1 ¢a6 3.c4 1–0
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Øахматна композиция

ВАСИЛИЙ СМИСЛОВ
“В младите си години - пише седми-

ят световен шампион по шахмат 
Василий Смислов, - аз с увлечение се за-
нимавах с решаване на шахматни задачи и 
етюди и даже сам се опитвах да съставям 
шахматни проблеми. Покрай естетичес-
ката наслада от решаването на етюдите, 
където дълбокият замисъл е облечен в кра-
сива художествена форма, тези занятия 
ми донесоха по-нататък немалко полза в 
практическата игра, повишавайки техни-
ката на ендшпила. На всеки млад шахма-
тист, желаещ да постигне майсторство 
в трудното изкуство на завършеците, 
може само да се препоръча дълбоко изуча-
ване на композицията...”

Етюдът на диаграма 1 демонстрира 
изобретената от Смислов тема, която 
той нарекъл “Затъване”. При нея тежка фи-
гура се озовава в стеснено положение, прег-
раждайки пътя на своя цар.

Диаграма №1 
В. Смислов, 1938 г.
IIIIIIY

9r+-+-+-+0
9+-+-zp-+-0
9-+-+-+-mK0
9zp-+-+p+P0
9-+-+-+pmk0
9+-+-+Pzp-0
9PvL-+-+P+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Реми

 1.¥f6+ e:f 2.f4 ¦h8+ З.¢g7! ¦:h5. Чер-
ните смело вземат бойните трофеи, но 
на война и за “мародерство” наказват. Без-
пощаден снайперист е взел самоходното 
оръдие на прицел и наказва всеки опит за 
измъкване от коварната клопка. 4.а4 ¦g5+ 

5.¢h8! /Губи 5.¢h7, поради 5...¢h5-+/. 
5...¢h5! 6.¢h7 ¦g6 7.¢h8 ¦h6 / Ако 7... 
¢h6 - пат/. Оръдието окончателно затъна 
в траншеята. 8.¢g7 ¦g6+ 9.¢h8 - реми. 

МИХАИЛ ТАЛ
Осмият световен шампион по 

шахмат Михаил Тал е съставил една- 
единствена композиция. Ето какво разказ-
ва той за начина на композирането: “Ние 
анализирахме много интересна позиция, в 
която аз доказвах, че белите печелят, а 
моят колега, международният майстор Е. 
Погосянц - че на дъската е реми. Все пак 
на мен се отдаде да намеря ефектни ва-
рианти, потвърждаващи моята правота в 
оценката на позицията. Погосянц се оказа 
прав в друго - той превърна нашия много-
часов анализ в симпатичен етюд”.

Диаграма № 2 
М. Тал и Е. Погосянц, 1969г.

 
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-mK-zp-+-0
9Q+N+k+-+0
9+-+-+q+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

1.¤d4++ ¢е1 2.£h2 ¢d1 3.£h7!! ¢е1 
4. £h4+! £f2 /в случай на 4...¢d1 печели 
5.£е4! £е1+ 6.¢b3 £f2 7.£b1 ¢d2 
8.£c2+ ¢e1 9. .£c1+ мат. Или 6...£d2 
7.£h1+ £е1 8.£h5+! е2 9.¤f3! и т.н./ 
5.¤c2+ ¢е2 6.£h5+! ¢f1 7.£h1+ £g1 
/7...¢е2 8.¤d4 мат/ 8.£f3+ £f2 9.¤:е3+ 
¢е1 10.£d1 мат. 

Понякога така се раждат шедьоврите.

Световните шампиони по шахмат и 
композицията  (четвърта част)

Иван Паскалев
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Ðешете комбинациите

(1) Krastanov - Nikolov, S.
XIIIIIIIIY
9-+-+R+-+0
9zp-wq-+pzpk0
9-+n+-vl-+0
9+-+L+-zPp0
9-+P+-zP-+0
9+-+-+N+P0
9Ptr-wQ-+K+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Magalotti – Pantaleoni
XIIIIIIIIY
9r+-wqk+-tr0
9+pzpnvlpzp-0
9-+-zp-+lzp0
9zp-snP+-+-0
9-+PwQ-vLPzP0
9+-sN-+P+-0
9PzP-+-sN-+0
9+-mKR+L+R0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(3) Reiner – Steinitz
XIIIIIIIIY
9r+-wq-+rmk0
9zppzp-+-+p0
9-+-zp-+-+0
9+-vl-+Q+-0
9-+-zpPzPR+0
9+-zP-+n+-0
9PzP-+-zP-zP0
9tRNvL-+-+K0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(4) MacKenzie, G. - N.N.
XIIIIIIIIY
9-+r+kvl-tr0
9+-wq-+p+-0
9-+-zp-+-+0
9zppzpLsn-vL-0
9P+-+-+-zP0
9+-+-+pwQ-0
9-zPP+-+l+0
9+-mKRtR-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) Vakkaroni – Mazzoni
XIIIIIIIIY
9r+-+-+-+0
9+-+-+-zp-0
9-+-+l+Rzp0
9+-+-wq-+k0
9-+-+-+-vl0
9+L+-+-+-0
9-+PvL-+Q+0
9+-mK-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Chigorin – Janovski
XIIIIIIIIY
9-+-+r+-+0
9zpp+-+pmkp0
9-+ptRlzpq+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-zP-+0
9+-wQ-+-sNP0
9PzPP+-+P+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(7) Durao, J. – Alster
XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9+-wq-+pzpp0
9pzp-zppsn-+0
9+-zp-sN-+-0
9-+-+-zP-+0
9+P+PzP-wQ-0
9PvLP+-+PzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(8) Vine – Buse
XIIIIIIIIY
9r+-+-+-tr0
9zpkzp-+P+-0
9-zpp+-+-zp0
9+-+-+-+-0
9-+-+-zPpsn0
9+-zPNtR-+-0
9P+P+-zP-zP0
9+-+R+-mK-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

XIX. Магията “Ан пасан”

- За играта “Война” са нужни три спе-
циални правила - продължи своите обяс-
нения Рокада. - Две от тях са за пешки-
те, а едно - за царя и топа. Слушайте 
внимателно, пешки в начално положение! 
Всяка от вас, ако иска, при първото си 
движение може да прескочи свободното 
поле пред себе си. Запомнете, само при 
първото движение!

На огоромен екран, встрани от две-
те войски, феята показа как Бялата 
пешка от полето а2, ако желае, при своя 
първи ход може да прескочи свободното 
поле пред нея и да отиде направо на а4 
/фиг. 49/.

Б е л и т е 
пешки от 
втория хори-
зонтал и чер-
ните пешки 
от седмия 
о с т а н а х а 
приятно из-
ненадани.

- Но трябва да знаете още и за маги-
ята “ан пасан” - отбеляза  Рокада. - Маги-
ята действа, ако след началния прескок 
застанете до пешка с противоположен 
цвят.

Ф е я т а 
показа на 
екрана пеш-
ка в начално 
п о л оже н и е 
/фиг.50/. Пос-
ле  Рокада 
показа пак 
същата пеш-
ка, но вече прескочила свободното бяло 
поле и застанала до бялата пешка /фиг. 
51/.

- Само 
сега, веднага 
след преско-
ка, може да 
се направи 
“ан пасан”.

Това оз-

Илюстрация: Иванка Колчакова

Фиг.49

Фиг.51

Фиг.50

Илюстрация: Иванка Колчакова
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 ШАХМАТНАТА ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
начава, че бя-
лата пешка 
може да взе-
ме черната, 
като стъпи 
върху преско-
ченото поле 
/фиг. 52/.

Запомнете: “магията “ан пасан” мо-
жете да направите само веднага след 
прескока, и то ако имате желание за 
това.

ХХ. Второто  специално 
правило на феята

- А какво ще стане с пешките, ко-
гато стигнат до края на долината? Ще 
трябва ли да напуснат битката? - ти-
хичко попита Черната пешка от d7.

- Не - отговори Рокада, - помислила съм 
и за тях. Всяка смела пешка, стъпила на 
последния хоризонтал, не трябва да напус-
ка бойното поле. Като награда за измина-
тия дълъг и труден път тя ще се превър-

не в по-подвижна фигура от същия цвят. 
Например тук - феята посочи на  екрана 
- тази бяла пешка /фиг. 53/, която може да 
стъпи на последния за нея осми  хоризон-
тал. Преди да направи този ход, тя тряб-
ва да избере в каква бяла фигура иска да се 
превърне - дали в Бяла дама, в Бял топ, в 
Бял офицер, или в Бял кон. Да речем, че тя 
поиска да се превърне в Бяла дама. Още със 
стъпването върху последния хоризонтал 
желанието й ще бъде изпълнено /фиг. 54/.

Белите пешки от втория хоризон-
тал и черните пешки от седмия се раз-
вълнуваха при тази възможност. Всяка 
от тях замечта да стигне до послед-
ния край на дъската. Повечето отсега 
решиха, че ще се превърнат в бързо-
подвижни и красиви дами.

Фиг.54

Фиг.51

Илюстрация: Иванка Колчакова

Фиг.53

Ñëåäâà�ïðîäúëæåíèå
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Øахматни афоризми

А Анализ - в по-голямата си част е неве-
рен.

В Варианти - джунглата на шахмата.
 Вечен шах- заключава в себе си упои-

телно блаженство.
Г Гамбит -  шахматна борба в стил кеч.
 Грешка - съществува, за да я пра-

вим.
Д Дама - често се подлага на припадъци 

от слабост.
 Дама - на с2 - опасна, на в3 – свое-

образна, на d4 - сантиментална, на 
в1 - хитра, на е2 - блестяща, на g4 
- енергична, на f3 - самонадеяна, на 
g5 - упорита, на h6 - безпощадна. 

Е Ендшпил - едва с неговото настъпване 
често започва партията.

Ж Жертва - блестящо доказателство за 
погрешността на воденето на партията 
от противника.

К Кон - много хитро животно, което улт-
рамодерната шахматна школа често

 изпраща на пътешествия в непознати 
страни. 

 Кон - някои шахматни коне не скачат, а 
куцат.

 Комбинация - божествен дар, но за 
жалост понякога надарените не сме 
ние, а нашият противник. 

 Клуб - официален разпространител на 
шахматни бацили.

 Контраатака - никога не е преждевре-
менна. 

Л Линия “ h “ - има на съвестта си много 
жертви.

М Мат - често идва в несъответствие с 
хода на партията. 

 Мач - винаги стълкновение на две инди-
видуалности. 

Н Новинки - най-важните са скрити в пар-
тиите на старите майстори.

О Офицер - често най-важен ход в парти-
ята е първият ход с офицери. 

П Пат - трагикомедията в шаха.
 Партия – има 3 фази: 1. Надяваш се, 

че си по-добре. 2. Вярваш, че си по-
добре. 3. Виждаш, че губиш 

 Партия без грешки - няма такава.   
 Партньор - също има право на същест-

вуване. 
 Пешка - шахматна мравка, често носе-

ща огромни тежести. 
Р Рокада - първа крачка към редовен жи-

вот. 
 Реми - може да се получи не само при 

повторение на 3 силни хода, а и в
 резултат на 1 слаб.
С Стратегия - играй 1. e2-е4, вместо по-

късно с хиляди усилия да играеш е3-
е4.

Т Теория - тя търси, а практиката нами-
ра.

У Уловки - трябва да се забранят от по-
лицията. 

Ф Фигури - чувстват, мислят и се оплак-
ват.

Ц Цар - трябва да бъде пазен с цената на 
всичко.

Ч Часовник - съвестта на шахматисти-
те.

Ш Шахматисти - приятели, но зад гърба 
си всеки от тях има бухалка.

Шеговит шахматен речник

Подбрал мм Коста Ангелов
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