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Златен дубъл за домакините при 16-годишните
Столична хегемония при 12-годишните 

Отборни първенства във В. Търново
мм Светла Йорданова

снимки Тихомир Тодоров

Äържавни първенства

За втора поредна година Велико Търново 
бе домакин на Държавните отборни първен-
ства за юноши и девойки до 12 и 16 години. 
От 1 до 5 август хотел „Етър” приюти 
младите шахматисти от цялата страна, 
осигурявайки им отлични условия за игра и 
отдих. БФШ със съдействието на мест-
ния ШК „Етър” организира и проведе едно 
от най-атрактивните първенства за деца-
та - отборните. Тази година в проявата се 
включиха общо 34 отбора: 12 при момчета 
до 12 години, 10 отбора при големите юно-
ши и по 6 при девойките. Представители 
във всички възрастови групи имаха само ШК 
„Михаил Тал”, Червен бряг, и ШК „Етър”, В. 
Търново. С по три отбора се включиха СКШ 
„Плевен 21”, ШК „Локомотив”, София, и ШК 
„Виктори”, Благоевград. Прави впечетление 
отсъствието на големи шахматни центро-
ве като Варна, Пловдив, Бургас. За сметка 
на това участваха нови клубове като „Ви-
хър 2002” от с. Вълчи дол. По мнението на 
всички треньори намаляването на състеза-
телките на 3+1 се отрази благоприятно на 
първенствата. При най-малките момичета 
участваха повече състави в сравнение с ми-
налата година. Сериозна конкуренция и ин-
трига до последно имаше във всички групи. 
Девойките играха по кръгова система в 5 
кръга, а юношите – швейцарска, в 6 кръга 
при контрола 90 мин + 30 сек след всеки 
ход. Главен съдия бе Николай Йорданов от 
Велико Търново.

Момичета до 12 години
Миналогодишните шампионки до 12 го-

дини от Пловдив отсъстваха. Основни фа-
ворити бяха съставите на ШК „Асеновец 
2006” (Асеновград), „Шах 21” (София) и ШК 

„Локомотив” (София). Известни шансове 
имаха и плевенчанки начело с лидерката си 
Габриела Илиева, отборен шампион до 16 
г. за 2011-а. Много добри попълнения има-
ха „Шах 21” – на 1-ва дъска с WFM Габриела 
Антова, „Локомотив” с WFM Нургюл Сали-
мова, и двете, както знаем, са европейски 
шампионки до 8 г. от последните години. 
ШК „Асеновец 2006” пък разчиташе на бър-
зо прогресиращите Маргарита Балимезо-
ва и Стеляна Брезалиева. Още в 1-ви кръг 
„Шах 21” срещна „Асеновец” и се наложи 
с 2:1. Другите софиянки спечелиха разгро-
мно с 3:0 и заявиха претенции за медал, а 
„новобранците” ШК „Михаил Тал” и „Етър” 
разрешиха спора за последното място с 2:1 
в полза на гостите. Последваха леки срещи 
за фаворитите, които извлякоха максиму-
ма от тях. Очевидно разпределението на 
медалите щеше да се реши в преките дву-
бои. „Локомотив”, Сф, малко изненадващо 
разгроми представителките на „Шах 21” 
с 2,5:0,5 и поведе в класирането. В предпо-
следния кръг обаче лидерките загубиха ми-
нимално от асеновградчанки и така интри-
гата се запази. Трите отбора си размениха 

Светла Йорданова награждава побе-
дителките до 12 г.
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по една загуба и финишираха с равен брой 
мач-точки, далеч пред останалите. По до-
пълнителни показатели златото грабнаха 
момичетата от „Локомотив”, София, с 
общо 12,5 точки (Нургюл Салимова, Габри-
ела Великова и Лора Симидчиева), следвани 
от „Асеновец 2006” – 12 точки, и „Шах 21” 
- 11,5 точки.

Крайно класиране:
1. „Локомотив”, София – 8 мач точки 
(12,5 сбор точки)
2. „Асеновец 2006” - 8 мач точки (12 т.)
3. „Шах 21” - 8 мач точки (11,5 т.)
4. „Плевен 21” - 4 мач точки (3 т.)
5. „М. Тал” – 2 мач точки (3 т.)
6. „Етър” – 0 мач точки (2 т.)

Победителки по дъски:
1-ва дъска - Нургюл Салимова, Габриела 

Антова и Маргарита Балимезова с по 4 т. 
от 5 партии

2-ра дъска - Габриела Великова („Локомо-
тив”, Сф) – 5 т.

3-та дъска - Яна Начева („Асеновец 
2006”) – 5 т.

Габриела Илиева – Габриела Анто-
ва
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 e6 4.¤c3 ¥e7 
5.¥g5 0–0 6.e3 ¤bd7 7.cd5 ed5 8.¥d3 b6 
9.0–0 ¥b7 10.¦c1 ¤e4 11.¥e7 £e7 12.¤b5 
c5 13.b3 a6 14.¤c3 ¦ac8 15.£e2 b5 16.dc5 
¤dc5 17.¤d4 ¦fe8 18.¦fd1 ¦c7 19.¦c2 
¦ec8 20.¦dc1 h6 21.h3 ¢h8 22.¢f1 £f6 
23.¥e4 de4 24.¤d1 £e5 25.¦c3 £h2 26.f3 
¤d3 27.¦d3 ed3 28.£d3 ¦c1 0–1

Яна Начева – Лора Симидчиева
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 
5.e3 ¤c6 6.¤f3 b6 7.£a4 ¥b7 8.cd5 ed5 
9.¥b5 £d6 10.0–0 0–0 11.¦ac1 ¤g4 12.¥e7 
¤e7 13.¤e2 ¤f6 14.¥d3 ¤g6 15.¥b1 ¦fc8 
16.£c2 ¥a6 17.¦fe1 ¥e2 18.¦e2 ¤e4 19.h4 
h5 20.¤d2 ¤d2 21.¦d2 £f6 22.g3 a5 23.f4 
£e6 24.¦e2 £g4 25.¦g2 f6 26.£g6 £g6 
27.¥g6 ¦a7 28.¥h5 1–0

Габриела Антова – Нургюл Салимо-
ва
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.£c2 0–0 
5.¤f3 c5 6.e3 ¥c3 7.£c3 d6 8.¥e2 ¤c6 
9.0–0 £c7 10.¤d2 b6 11.b3 cd4 12.ed4 
¥b7 13.¥b2 ¤e7 14.¥d3 ¦ac8 15.¦ac1 d5 
16.¦fe1 £f4 17.h3 dc4 18.bc4 ¤ed5 19.£a3 
£d2 20.cd5 ¥d5 21.¦cd1 £g5 22.¥f1 ¤e4 
23.¥c1 £f6 24.£b2 ¦c7 25.¥d3 ¤d6 26.¦e5 
¤c4 27.¥c4 ¦c4 28.¦de1 ¦fc8 29.£d2 
¦c2 30.£e3 ¦8c3 31.£f4 ¦c1 32.£c1 ¦c1 
33.¦c1 h6 34.a3 £g6 35.g3 f6 36.¦e3 £h5 
37.g4 £g5 38.¦cc3 £f4 39.¦cd3 h5 40.f3 
£g3 41.¢f1 ¥c4 42.¢e2 ¥d3 43.¢d3 ¢f7 
44.¢e4 £h3 45.gh5 0–1

Габриела Великова – Радилена Буре-
ва
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c3 a6 6.¥c4 e6 7.¥g5 b5 8.¥d3 ¤bd7 
9.0–0 ¥b7 10.¦e1 £c7 11.¤f3 ¤b6 12.¥f6 
gf6 13.a3 ¤c4 14.¥c4 £c4 15.£d3 £d3 
16.cd3 ¦d8 17.¦ac1 ¥h6 18.¦c2 ¢e7 19.g3 
¦c8 20.¤d4 ¦c7 21.¤d5 ¥d5 22.¦c7 ¢d8 
23.¦a7 ¥e4 24.de4 ¦e8 25.¦a8 ¢d7 26.¦e8 
¢e8 27.f4 1–0

Габриела Илиева – Маргарита Бали-
мезова
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.¤f3 dc4 5.e4 
¥b4 6.£c2 b5 7.a4 c6 8.¥d2 ¥c3 9.bc3 
¥b7 10.¥e2 ¤bd7 11.0–0 a6 12.¥g5 £c7 
13.¦fd1 0–0 14.¥h4 h6 15.¥g3 £c8 16.¥d6 
¦e8 17.e5 ¤d5 18.¥c5 ¤c5 19.dc5 £c7 
20.¢h1 £e7 21.¦e1 £c5 22.¢g1 ¦ad8 
23.¦ad1 £e7 24.¥f1 ¤b6 25.a5 ¤a4 26.¦b1 
¤c5 27.¦bd1 ¤b3 28.£a2 £c7 29.g3 £a5 
30.£c2 £c7 31.¥g2 c5 32.£e2 a5 0–1

Момчета до 12 години
В групата на 12-годишните момчета под 

№1 бяха поставени „Плевен 21”. В състава 
им обаче се чувстваше липсата на шампиона 
на България в тази възраст – Давид Цвета-
нов, който се включи при по-големите. Сред 
Ело фаворитите бяха още „Шах 21”, „Локо-
мотив”, Сф, „Асеновец 2006” и „Абритус”, 
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Разград. Тук също отсъстваха миналогодиш-
ните шампиони от „ЦСКА”. Момчетата иг-
раха на 4 дъски с резерва. На старта първите 
6 отбора по рейтинг спечелиха мачовете си, 
но нито един не взе повече от 3 точки. След 
3 кръг стана ясно, че най-компактен състав 
имат момчетата на „Шах 21” в състав: Мар-
тин Петров, Антони Василиадис, Алексадър 
Миранджиев, Илиян Иванов и Георги Василев. 
Те спечелиха всичките си срещи с лекота, 
неоставяйки съмнение в превъзходството 
си. Не така стоеше въпросът с останали-
те медали. „Абритус” играеше на приливи и 
отливи, „Плевен 21” вземаше трудно всяка 
победа, а момчетата на „Локомотив”, Сф, 
като че ли на моменти не си вярваха. Само 
шахматистите от Асеновград излъчваха са-
мочувствие, понякога и в повече, което им 
изигра лоша шега. Лидерът им Кристиян Ва-
силев остави отлично впечатление, въпреки 
загубата от Шентов в последния кръг. „Пле-
вен 21” и „Локомотив”, Сф, се срещнаха кръг 
преди края в директен спор за среброто, но 
след оспорван мач не излъчиха победител. 
Столичани имаха по-тежък жребий накрая 
– „Асеновец”, но бавно и методично ги на-
диграха с 3,5:0,5 и заслужиха 2-рото място. 
Плевенските шахматисти победиха „Енер-
гия 21”, Добрич, и грабнаха бронзовите меда-
ли. Похвала заслужава 8-годишният Валентин 
Митев, който въпреки крехката си възраст 
събра 3 от 4 възможни точки. Интересно 
е, че много отбори бяха „подмладили” със-
тавите си с 8-9-годишни деца, които явно 
обиграват за бъдеще. Най-малкият участник 

в първенството бе едва на 6 години - Ста-
нислав Ботев от Русе, който взе 1,5 от 2 
точки!

Крайно класиране:
1. „Шах 21” – 12 мач точки (20,5 сбор 
точки)
2. „Локомотив”, София - 9 мач точки (16 
т.)
3. „Плевен ХХI” - 9 мач точки (13 т.)
4. „Виктори”– 7 мач точки (11 т.)
5. „Асеновец 2006” – 5 мач точки (13,5 т.)
6. „Пристис”, Русе – 5 мач точки (13 т.) 

Победители по дъски :
1-ва дъска - Кристиян Василев („Асено-

вец 2006”)- 5 т. от 6 партии
2-ра дъска - Антони Василиадис („Шах 

21”) – 5 т. от 6
3-та дъска - Анастас Николов („Сви-

ленград 2004” ) – 5,5 от 6
4-та дъска - Илиян Иванов („Шах 21”) – 5 

от 5

Мартин Василев – Владимир Върба-
нов
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 de4 4.¤e4 ¤d7 5.¥f4 
¤gf6 6.¤f6 ¤f6 7.c3 ¥f5 8.¥d3 ¥g4 9.£b3 
£c8 10.¤e2 e6 11.0–0 ¥e7 12.¦ae1 0–0 
13.¤g3 ¤d5 14.¥d2 b5 15.h3 ¥f5 16.¤f5 
ef5 17.¥b5 ¦b8 18.c4 ¥f6 19.£d3 ¤b6 
20.c5 cb5 21.cb6 ¦b6 22.¥b4 ¦d8 23.¦c1 
¦c6 24.¦c6 £c6 25.£f5 ¦d4 26.a3 ¦d5 
27.£f4 h6 28.¦c1 £e6 29.¦e1 £d7 30.¦e2 
¦g5 31.£b8 ¢h7 32.£f4 ¦g6 33.£e4 ¢g8 
34.£e8 £e8 35.¦e8 ¢h7 36.¦a8 ¥d4 
37.¥c3 ¥b6 38.¢f1 ¦g5 39.f3 ¦g6 40.¦e8 
¦d6 41.¢e2 ¦g6 42.g4 ¦d6 43.¥e5 ¦d7 
44.f4 ¥a5 45.¥c3 ¥b6 46.f5 ¥c7 ½

Владимир Върбанов – Надежда Пе-
ткова
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¤f3 
0–0 6.¥e2 ¤bd7 7.¥g5 c5 8.d5 h6 9.¥f4 
£a5 10.0–0 ¤h5 11.¥d2 £c7 12.a3 a6 13.b4 
cb4 14.ab4 ¤b6 15.£b3 e6 16.¦fc1 ¥d7 
17.¥e3 f5 18.c5 ¤c8 19.de6 ¥e6 20.£e6 

Äържавни първенства
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¢h7 21.¤d5 £d8 22.ef5 gf5 23.¥d3 dc5 
24.¥c5 1–0

Илиян Иванов – Виктор Марков
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 ¥e6 5.£b3 
¤bd7 6.£b7 c5 7.cd5 cd4 8.de6 dc3 9.ed7 
¤d7 10.¥f4 cb2 11.£b2 ¦b8 12.¥b8 ¤b8 
13.¦d1 £a5 14.£d2 £a4 15.£d8# 1–0

Мартин Петров – Петър-Делян 
Шентов
1.e4 ¤f6 2.e5 ¤d5 3.d4 d6 4.c4 ¤b6 5.ed6 
cd6 6.¤c3 g6 7.¥e3 ¥g7 8.¦c1 0–0 9.b3 ¤c6 
10.d5 ¤e5 11.¥e2 f5 12.f4 ¤g4 13.¥g4 fg4 
14.¤ge2 e5 15.de6 ¥e6 16.0–0 ¦e8 17.¥d4 
¥d4 18.¤d4 £h4 19.£e1 £f6 20.£d2 a6 
21.¤e4 £e7 22.¦ce1 ¥c4 23.bc4 ¤c4 
24.£c3 b5 25.¤f5 gf5 26.¤f6 ¢f7 27.¦e7 
¦e7 28.¤d5 ¦e6 29.¤c7 ¦e3 30.£c2 ¦f8 
31.£f5 ¢e7 32.¤d5 1–0

Владимир Върбанов – Антони Васи-
лиядис
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cb5 a6 5.b6 £b6 
6.¤c3 d6 7.£c2 g6 8.g3 ¥g7 9.¥g2 0–0 
10.¤f3 ¥g4 11.¤d2 ¤bd7 12.h3 ¥h5 13.g4 
¥g4 14.hg4 ¤g4 15.¥f3 ¤de5 16.¥g4 ¤g4 
17.¤f3 ¦ab8 18.¦b1 h5 19.¤g5 c4 20.e3 
¤e5 21.¢e2 ¤d3 22.a3 £b7 23.e4 £d7 
24.f3 ¦b3 25.¤d1 £b5 26.¦h2 ¦c8 27.f4 c3 
28.a4 ¤c1 0–1

Девойки до 16 години

В групата на 16-годишните девойки 
първоначално се записаха 8 отбора, но в 

последния момент Кюстендил и Оряхово 
отказаха участие. За основен фаворит се 
смяташе ШК „Михаил Тал”, Ч. бряг. Пред-
вид факта, че се играеше на 3 дъски и 
почти всички отбори имаха резерва, бор-
бата се превърна по-скоро в тактическо 
надиграване между треньорите. Разбира 
се, от състезателките се очакваше да 
свършат своята работа. Още в 1 кръг 
жребият изправи един срещу друг бъде-
щите съперници за златото – „М. Тал” и 
„Етър”, В. Търново. За разлика от минала-
та година, великотърновки записаха равен 
резултат. Реми завърши и срещата меж-
ду Шумен и Свиленград, което подсказа, 
че силите са доста изравнени и борбата 
ще е непредсказуема. В следващите сре-
щи момичетата от Червен бряг уверено 
печелиха с максимален резултат, следвани 
по петите от етърки. Симонета Ивано-
ва игра отлично на 1-ва дъска, но другите 
състезателки от отбора й Доротея Нан-
чева и Мариам Първанова бяха колебливи в 
преките срещи. ШК „Етър” в състав: Ива 
Пенчева, Елена Дюлгерова, Мария Калбано-
ва и Румяна Цанова, играха много по-ста-
билно и сплотено. Кръг преди края двата 
отбора се бяха откъснали пред остана-
лите с по 7 мач-точки. Като изключим 
„Орловец 1997” (Габрово), които нямаха 
потенциал за нещо повече от почетното 
6-о място, всички останали имаха шанс за 
бронза. „Виктори”, Благоевград, имаха се-
риозна 1-ва дъска в лицето на Мария Васо-
ва, държавна шампионка до 14 г. Остана-
лите момичета от отбора обаче не бяха 
на ниво и бързо отпаднаха от борбата. 
Шуменки на практика разчитаха само на 
Боряна Петрова и Арзу Илиязова, но те 
дадоха максимума от себе си. В последния 
кръг именно те си извоюваха 1,5 точки 
срещу „М. Тал”, а с това и бронзовите 
медали. Великотърновки не срещнаха про-
блем с Габрово и след бърза победа се оки-
чиха с първите за „Етър” златни медали. 
Поздравления заслужават и девойките на 
Свиленград, които отбелязаха ръст в иг-
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рата си.

Крайно класиране:
1. „Етър” – 9 мач точки (11 сбор точ-
ки)
2. „Михаил Тал” - 8 мач точки (11,5 т.)
3. „Шумен” - 5 мач точки (7,5 т.)
4. „Свиленград 2004” -5 мач точки (6 т.)
5. „Виктори” – 3 мач точки (5,5 т.)
6. „Орловец 1997” – 0 мач точки (3,5 т.)

Победителки по дъски: 
1-ва дъска - Симонета Иванова (М. Тал) - 

4,5 т 
2-ра дъска - Боряна Петрова (Шумен) - 4,5 
3-та дъска - Елена Дюлгерова (Етър) - 4 от 

5
4-та - Мария Калбанова (Етър)-3 от 3

Ива Пенчева – Доротея Нанчева
 1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 ¥g7 4.e3 0–0 5.¤c3 
d6 6.¥d3 ¤bd7 7.0–0 e5 8.¦e1 ¦e8 9.¥c2 
¤b6 10.de5 de5 11.b3 ¥g4 12.e4 £e7 13.h3 
¦ad8 14.£e2 £b4 15.¥b2 ¥f3 16.£f3 ¦d2 
17.a3 £c5 18.¦e2 ¦e2 19.£e2 ¦d8 20.¦d1 
£e7 21.¦d8 £d8 22.£d3 £d3 23.¥d3 c6 
24.¤b1 ¤fd7 25.¥c2 ¤c5 ½

Симона Методиева – Мария Калба-
нова
 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¥c5 4.¥c4 d6 5.h3 
¤f6 6.d3 0–0 7.¥g5 ¥e6 8.¥d5 ¦b8 9.¥c6 bc6 
10.¦b1 ¥d4 11.a3 d5 12.¤d4 ed4 13.¤e2 h6 
14.¥h4 g5 15.¥g3 de4 16.de4 ¤e4 17.£d4 
¤g3 18.£d8 ¦fd8 19.¤g3 ¥a2 20.¦c1 ¦b2 
21.0–0 ¦d2 22.c3 ¥c4 23.¤e4 ¥f1 24.¤d2 ¦d2 
25.¢f1 ¦a2 26.¦b1 ¦a3 27.¦b7 ¦c3 28.¦a7 
¢g7 29.¦c7 ¢f6 30.¢e1 ¢e6 31.¢d2 ¦c5 
32.¢d3 h5 33.¢d4 ¦c1 34.f3 f5 35.g4 hg4 
36.hg4 fg4 37.fg4 ¢d6 38.¦g7 ¦d1 39.¢c3 ¦d5 
40.¦g6 ¢c5 41.¦f6 ¢b5 42.¦f5 ¢c5 43.¦d5 cd5 
44.¢d3 d4 45.¢d2 ¢d5 46.¢d3 ¢e5 47.¢c4 
¢e4 48.¢b3 d3 49.¢c3 ¢e3 0–1

Ивелина Анастасова – Арзу Илязо-
ва
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 ed4 4.¤d4 ¥c5 

5.¥e3 ¤d4 6.¥d4 ¥d4 7.£d4 £f6 8.£f6 ¤f6 
9.¥d3 0–0 10.¤c3 a6 11.0–0–0 d6 12.h3 ¦e8 
13.g4 b5 14.¦he1 b4 15.¤d5 ¤d5 16.ed5 
¥b7 17.¥c4 ¢f8 18.f4 ¦e1 19.¦e1 ¦e8 
20.¦e8 ¢e8 21.b3 ¢e7 22.¢d2 a5 23.¢e3 
¥c8 24.f5 h5 25.¢f4 hg4 26.hg4 f6 27.g5 fg5 
28.¢g5 ¢f7 29.¥d3 ¥d7 30.¥e4 a4 31.¥d3 
ab3 32.ab3 c6 33.¥e4 cd5 34.¥d5 ½

Мариам Първанова – Елена Дюлге-
рова
1.d4 g6 2.e4 ¥g7 3.¤f3 d6 4.¥f4 ¤f6 5.¤c3 
¥g4 6.¥e2 0–0 7.0–0 ¤bd7 8.h3 ¥f3 9.¥f3 ¦b8 
10.£d2 c6 11.¦fe1 ¤e8 12.¥h6 c5 13.d5 ¤e5 
14.¥g4 ¤f6 15.¥g7 ¢g7 16.¥d1 ¤c4 17.£c1 
£a5 18.¥e2 ¤e5 19.f4 ¤ed7 20.¥b5 ¤b6 
21.f5 a6 22.¥f1 ¤a4 23.¤a4 £a4 24.¥d3 £d4 
25.¢h1 c4 26.¥f1 ¤e4 27.fg6 ¤g3 28.¢h2 ¤f1 
29.¦f1 fg6 30.¦f8 ¦f8 31.b3 £d5 32.bc4 £c4 
33.£b2 ¢h6 34.£b7 £e2 35.¦c1 ¦f2 36.a3 
a5 37.c4 e5 38.£c6 e4 39.¦g1 £d3 40.c5 dc5 
41.£c5 £d2 42.£e7 £f4 43.¢h1 e3 44.£c5 a4 
45.£c3 ¦d2 46.£c1 £f2 47.£c5 £f4 48.¦e1 e2 
49.¢g1 ¦d1 50.£f2 £f2 51.¢f2 ¦e1 52.¢e1 
¢g5 53.¢e2 ¢f4 54.¢d3 ¢g3 55.¢c4 ¢g2 
56.¢b4 ¢h3 57.¢a4 g5 0–1

Симонета Иванова – Румяна Цано-
ва
1.¤f3 d5 2.c4 e6 3.g3 ¤f6 4.¥g2 g6 5.0–0 
¥g7 6.e3 b6 7.cd5 ¤d5 8.e4 ¤e7 9.d4 0–0 
10.¤c3 ¤d7 11.¥f4 c6 12.£d2 ¥b7 13.¥h6 
c5 14.¥g7 ¢g7 15.d5 ed5 16.ed5 ¤f6 17.d6 
¤f5 18.¦ad1 ¥c6 19.h3 ¦e8 20.g4 ¥f3 
21.¥f3 ¤h4 22.¥h1 ¦b8 23.£f4 h6 24.£g3 
g5 25.f4 ¤g6 26.fg5 hg5 27.¦f5 ¢h6 28.¦df1 
¦e6 29.£f3 ¢g7 30.¦g5 £d6 31.¤d5 ¢h6 
32.¤f6 ¤h4 33.¦h5 ¢g6 34.¦h4 £d4 35.£f2 
¦e2 36.£d4 cd4 37.¥e4 ¢g5 38.¦h5# 1–0

Юноши до 16 години
Едно от най-интересните бе първен-

ството на юношите до 16 години. Тук 10 
отбора си оспорваха титлата, като 5 от 
тях имаха по-реални шансове. Първо учас-
тие записаха момчетата от „Вихър 2002”, 
с. Вълчи дол, които нямаха опит, но показаха 

Äържавни първенства
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огромно желание, включително пристигай-
ки първи в ранни зори! Петкратните шам-
пиони от „Плевен 21” нямаха намерение да 
отстъпват лесно титлата. Силен състав 
имаха и „Виктори”, Благоевград, а минало-
годишните вицешампиони от „Ивис плюс” 
бяха способни да изненадат всеки, макар и 
разчитайки основно на 3 дъски. „Скрити-
ят коз” обаче бяха домакините от „Етър”, 
които имаха една единствена цел – отбор-
на купа. Те запазиха състава си от минала-
та година: Димитър Дюлгеров (държавен 
шампион до 16 г.), Даниел Ганев, Кристиан 
Йорданов, Виктор Атанасов и Ивайло Па-
влов. Извън отбора остана друг държавен 
шампион – Емил Стефанов, поради участие 
в Австрия по същото време. Основните 
фаворити стартираха с убедителни по-
беди. Във 2-ри кръг „Виктори” нанесе ми-
нимално поражение на бившите шампиони 
от „Плевен 21”, „Локомотив”, Сф, и „Ивис 
плюс” завършиха миролюбиво, а „Етър” раз-
громи „Спартак Плевен 21” с 4:0. Домаки-
ните запазиха лидерската си позиция и след 
двубоя с „Виктори”, завършил с минимална 
победа за „Етър”. Въпреки последвалото 
равенство с „Ивис”, великотърновци съхра-
ниха предимството си до края на турнира. 
Най-оспорвана и дългоочаквана бе срещата 
им с плевенчани. След взаимни пропуски, ма-
чът завърши с 4 борбени ремита! С това 
„Етър” почти си осигури титлата, водейки 
еднолично с 8 мач-точки кръг преди края. 
Все пак интригата се запази, тъй като в 
последния кръг изненадващо Виктор Атана-
сов („Етър”) загуби бързо срещу Християн 
Христов („М. Тал”) и даде надежда на оста-
налите отбори. „Ивис плюс” се изправиха в 
директен сблъсък с „Плевен 21”, като един 
щеше да отпадне от призовата тройка. 
Това се оказа „Ивис плюс”, които успяха  все 
пак да ремизират с плевенчани. „Виктори”, 
Бл, имаха по-лек противник – „Капабланка”, 
Дупница, които обаче им взеха важна точка, 
въпреки загубата. Това беше достатъчно за 
Даниел Ганев от „Етър”, който в спечелена 
позиция предложи реми и осигури титлата 

за отбора си. Така юношите на „Етър” 
дублираха златото на девойките и 
постигнаха най-големия успех в крат-
ката история на клуба! „Виктори”, Бла-
гоевград, взеха сребърните медали само на 
0,5 точка след шампионите, а плевенча-
ни този път трябваше да се задоволят с 
бронзовите медали. „Локомотив”, София, 
на практика не успя да се намеси в борбата 
въпреки отличната игра на Явор Тодоров.

Крайно класиране:
1. „Етър” - 9 мач точки (16 сбор точ-
ки)
2. „Виктори” - 9 мач точки (15,5т.)
3. „Плевен ХХI” - 8 мач точки (16 т.)
4. „Ивис плюс” – 8 мач-точки (14,5 т.)
5. „Локомотив”, Сф – 7 мач точки (16 т.)
6. „Спартак Плевен 21” - 7 мач точки (13,5 
т.)

 Победители по дъски :
1-ва дъска - Димитър Дюлгеров („Етър”) 

и Явор Тодоров („Локомотив”, Сф) – 5 т. 
от 6

2-ра дъска - Румен Николов („Ивис плюс”) 
– 6 от 6

3-та дъска - Кристиян Янков („Плевен 
21”)-5,5 от 6

4-та дъска - Виктор Атанасов („Етър”) и 
Цветелина Спасова („Ивис плюс”) – 4,5 от 
6

Кристиян Янков - Христо Хри-
стов
1.d4 c5 2.d5 e5 3.c4 d6 4.¤c3 ¥e7 5.e4 a6 

Зам-кметът на В. Търново Снежана Да-
нева нагаждава победителите до 16 г.
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6.¥d3 ¥g5 7.h3 ¥c1 8.£c1 ¤e7 9.¤ge2 
f5 10.f4 0–0 11.0–0 ¤g6 12.£e3 ef4 13.¤f4 
¤e5 14.¤e6 ¥e6 15.de6 fe4 16.£e4 ¦f1 
17.¦f1 ¤d3 18.e7 £e8 19.£e6 ¢h8 20.¦f8 
£f8 21.ef8¦# 1–0

Виктор Атанасов - Цветелина 
Спасова
1.d4 g6 2.e4 c5 3.d5 d6 4.c4 ¥g7 5.¤c3 
¤f6 6.f4 0–0 7.¤f3 ¥g4 8.¥d3 a6 9.a4 e6 
10.0–0 ed5 11.ed5 ¦e8 12.h3 ¥f3 13.£f3 
¤bd7 14.g4 £e7 15.¥d2 £f8 16.¢h1 
¦ab8 17.¦g1 ¢h8 18.¦g2 ¤g8 19.¦f1 
¦bd8 20.h4 ¤e7 21.¤e4 ¤f6 22.f5 ¤e4 
23.¥e4 f6 24.fg6 ¤g6 25.¦h2 £e7 26.¥c2 
¢g8 27.h5 ¤e5 28.£f5 ¥h8 29.g5 £d7 
30.gf6 £f5 31.¥f5 ¥f6 32.¥e6 ¦e6 33.de6 
¥e7 34.¦g2 ¢h8 35.¥h6 ¦g8 36.¦g8 ¢g8 
37.¦g1 1–0

Давид Цветанов- Християн Хри-
стов
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.¥f4 e6 4.e3 ¥d6 5.¥g3 
0–0 6.¤bd2 b6 7.¥d3 ¥b7 8.0–0 ¥g3 9.hg3 
¤bd7 10.c3 c5 11.¦c1 ¦c8 12.¤e5 £e7 
13.¤df3 ¤e5 14.¤e5 ¤d7 15.¤d7 £d7 
16.dc5 ¦c5 17.c4 dc4 18.¥h7 1–0

Ивайло Павлов- Гергана Димитро-
ва
1.e4 e6 2.d4 d5 3.ed5 ed5 4.¤f3 ¤c6 
5.¥b5 ¥d7 6.0–0 ¥d6 7.¦e1 ¤ge7 8.c3 0–0 
9.¤bd2 a6 10.¥d3 ¥f5 11.¤f1 ¥d3 12.£d3 
£d7 13.¤g3 ¦fe8 14.¤g5 ¤g6 15.¥d2 
h6 16.¤f3 ¤ce7 17.¦e2 ¥f4 18.¦ae1 
¥d2 19.£d2 ¤c6 20.¤h5 ¦e6 21.¦e6 
fe6 22.£h6 £f7 23.£e3 ¦e8 24.¤g5 
£f5 25.¤g3 £f6 26.¤f3 ¤f4 27.£d2 ¦f8 
28.¤e2 ¤g6 29.£g5 £f7 30.¤g3 ¤f4 
31.¦e3 ¤g6 32.£h5 £f6 33.£h3 ¤f4 
34.£g4 £f7 35.h4 ¢h8 36.¤g5 £g6 
37.¦f3 e5 38.¤h5 ¦e8 39.¤f4 ef4 40.£f4 
¢g8 41.£f7 £f7 42.¦f7 ¦e1 43.¢h2 ¦e2 
44.¦c7 ¦b2 45.¦c8 1–0

Димитър Дюлгеров - Дарио Дереш-
ки

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 a6 
5.¥g5 dc4 6.a4 ¤d5 7.e4 ¤c3 8.bc3 
b5 9.¥e2 ¥b7 10.0–0 ¤d7 11.£c2 £c7 
12.¤d2 e5 13.¢h1 ¥d6 14.¥e3 ed4 
15.cd4 ¥f4 16.e5 ¥e3 17.fe3 c5 18.¤e4 
¥e4 19.£e4 ¦d8 20.¦ab1 0–0 21.ab5 
ab5 22.¦b5 cd4 23.ed4 ¦b8 24.¦b8 
¦b8 25.e6 ¤f6 26.ef7 ¢f8 27.£c2 ¦c8 
28.¦c1 c3 29.£d3 ¢f7 30.¥f3 c2 31.h3 
£c3 32.£c3 ¦c3 33.¢g1 ¢e6 34.¢f2 
¢f5 35.d5 ¤e4 36.¥e4 ¢e4 37.d6 ¦c6 
38.d7 ¦d6 39.¦c2 ¦d7 ½

Цветелин Пантев – Явор Тодоров
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.¥f4 ¥g7 4.e3 d5 
5.h3 0–0 6.c3 c5 7.¤bd2 b6 8.¥e2 ¥b7 
9.0–0 ¤bd7 10.a4 ¤e4 11.¥h2 ¦e8 
12.£c2 ¤d2 13.£d2 f6 14.c4 e5 15.de5 
¤e5 16.¤e5 fe5 17.cd5 £d5 18.£d5 
¥d5 19.¦fd1 ¥b3 20.¦d3 c4 21.¦c3 e4 
22.¥c4 ¥c4 23.¦c4 ¥b2 24.¦d1 ¥f6 
25.¦c6 ¥e7 26.¦d7 ¦ad8 27.¦d8 ¥d8 
28.g4 ¢f7 29.¦d6 ¥f6 30.¢g2 ¦e6 
31.¦d7 ¦e7 32.¦d5 ¦b7 33.¦b5 ¦e7 
34.a5 ba5 35.¦a5 ¥c3 36.¦a6 ¥b4 
37.¥f4 ¥c5 38.¦a4 ½

Румен Николов – Михаил Николов
1.e4 c6 2.¤c3 d5 3.¤f3 ¥g4 4.h3 ¥f3 
5.£f3 ¤f6 6.d3 e6 7.¥d2 ¥b4 8.a3 ¥a5 
9.b4 ¥c7 10.¥e2 ¤bd7 11.g3 a5 12.0–0 
de4 13.¤e4 ¤e4 14.£e4 ¤f6 15.£c4 0–0 
16.b5 £d5 17.£d5 cd5 18.c4 ¥b6 19.¦ac1 
¦ac8 20.¥f3 dc4 21.dc4 ¦fd8 22.¥f4 ¦d7 
23.¦fd1 ¦d1 24.¦d1 ¦c4 25.¥e3 ¥c7 
26.b6 h6 27.¥e2 ¦c6 28.bc7 ¦c7 29.¥b6 
¦c3 30.¦d8 ¢h7 31.¥d3 g6 32.¥d4 ¦c1 
33.¢g2 ¢g7 34.a4 ¦c6 35.¥b5 ¦c7 36.¦d7 
¦c2 37.¦b7 ¦c8 38.¦a7 ¦d8 39.¥f6 ¢f6 
40.¦a5 1–0

Купите и медалите бяха осигурени от 
Българската федерация по шахмат. Офици-
ален гост на закриването бе зам.-кметът 
на Велико Търново Снежана Данева, която 
награди победителите и им пожела нови ус-
пехи.

Äържавни първенства
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Осмо европейско първенство по ускорен 
 шахмат и блиц в Баня Вручица

мс Димитър Илиев

От 14 до 19 юли в босненския курорт 
Баня Вручица се проведе Осмото евро-
пейско първенство по ускорен шахмат 
и блиц за деца във възрастови групи от 
8 до 18 години за момичета и момчета. 
Курортът домакин се намира на около 
90 км северно от Сараево и в момента е 
с около 7500 жители, населеният пункт 
се казва Теслич, а курортът към него е 
създаден преди 30 години. Хотелът, в 
който се игра, бе 4-звезден и предоста-
ви на участниците пълен набор от СПА 
процедури и прочутото сръбско госто-
приемство. Контролата за игра в шам-
пионатите по ускорен шахмат беше 15 
минути + 10 секунди, а в първенствата 
по блиц бе 3 минути + 2 секунди в 9-кръ-
говите надпревари. Организаторите на 
първенствата бяха: Сръбската федера-
ция по шахмат и Европейският шахма-
тен съюз. Участваха 134 момчета от 11 
страни, сред които бяха 12 българчета 
и 64 момичета от 9 страни, сред кои-
то и 6 българки. Между първенствата 
по ускорен шахмат и блиц се проведе и 
отборно смесено първенство във фор-
мат 3 момчета + 1 момиче с контрола 
за игра 15 минути + 10 секунди в седем 
кръговите надпревари. Участваха 32 от-
бора в 3 възрастови групи, сред които и 
2 български отбора.  

Ускорен шахмат 

8-годишни момчета 
Участваха 17 момчета от 9 федерации. 

Елин Бурназов от ШК “Пловдив” спечели 5 
партии, загуби 3 и завърши една партия с 
реми, което му отреди бронзов медал - ус-
пех, който се дължи на силната пловдивска 
шахматна гилдия и постоянната й регене-
рация. 

Крайно класиране

1 Budisavljevic Luka SRB 8,5

2 Mintau Andrei Catalin ROU 8

3 Burnazov Elin BUL 5,5

Общо 17 участници

10-годишни момчета 
Участваха 26 момчета от 9 федерации. 

От българчетата участваха 3-ма: Мартин 
Василев от ШК „Локомотив“ София; Иван 
Кочиев от ШК “Пловдив” и Илиян Иванов 
от ШК „Шах XXI“, София. Нашите бяха не-
прекъснато в челото, но загубиха директ-
ните срещи с бъдещите медалисти и логич-
но се класираха след тях. 

Крайно класиране

1 Chukavin Kirill 1871 EST 7,5

2 Psyk Radoslaw 1728 POL 7,5

3 Zarubitski Viachaslau 1741 BLR 7

5 Vasilev Martin 1596 BUL 6

8 Kochiev Ivan 1499 BUL 5

12 Ivanov Iliyan V BUL 4,5

Общо 26 участници

12-годишни момчета 
Участваха 26 момчета от 8 федерации. 

Тук в Босна бяха пристигнали представители 

Ìеждународни прояви
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от  ШК „Шах XXI“, София, и Столичния цен-
тър по шахмат. В тази възраст постигнахме 
най-големия успех в индивидуалните първен-
ства при момчетата – сребърен медал за 
12-годишния Мартин Петров от ШК 
„Шах XXI“, София. Марти води през целия 
турнир – спечели 5 партии и направи 4 реми-
та, но точно последното реми го направи ви-
цешампион по допълнителни показатели.

Крайно класиране

1 Ivannikau Maksim BLR 7

2 Petrov Martin 1901 BUL 7

3 Radzhabov Rodion 1867 RUS 6,5

8 Vasiliadis Antony 1640 BUL 5,5

12 Metodiev Ilian BUL 5

13 Dimitrov Georgi BUL 5

15 Donchev Teodor 1517 BUL 4

17 Bozhinov Kristiyan BUL 4

Общо 26 участници

14-годишни юноши 
Участваха 27 юноши от 9 федерации.

България имаше 3-ма представители: 13-го-
дишния Владимир Петров от ШК „Шах XXI“, 
София;  Калоян Христов и Стоян Стоянов 
от Столичния център по шахмат. Най-до-
бре се представи Владко, но, уви, и този 
път остана без медал.

Крайно класиране

1 Nastase Robert-Paul 2046 ROU 7,5

2 Dolana Andrei-Theodor 2106 ROU 6,5

3 Tica Sven 1887 CRO 6,5

4 Petrov Vladimir Sergeev 1991 BUL 6

7 Hristov Kaloyan 1680 BUL 5,5

24 Stoyanov Stoyan BUL 3

Общо 27 участници

16- и 18-годишни юноши 
Участваха 21 юноши при 16-годишните 

и 17 при 18-годишните, като тук имахме 
само един представител - 17-годишния 
Алекс Кафеджийски от Столичния център 
по шахмат, като за него участието бе на 
олимпийски принцип.

Крайно класиране /16 г./

1 Ladva Ottomar 2153 EST 7,5

2 Kessler Luca 2242 AUT 7

3 Matsenko Andrei 2163 RUS 6,5

Общо 21 участници

Крайно класиране /18 г./

1 Lapidus Mark 2129 EST 8,5

2 Kadric Denis 2420 BIH 8

3 Becskei Zoltan 2259 HUN 6

16 Kafedjiiski Alex BUL 2,5

Общо 17 участници
    
При момичетата имахме 6 представи-

телки в две възрастови групи.

10-годишни момичета 
   Участваха 12 момичета от 7 федера-

ции, като най-многобройна бе нашата гру-
па. Габриела Антова и Гергана Пейчева от 
ШК „Шах XXI“, София; Наталия Грабчева от 
ШК „Левски“, София; и Венцеслава Петкова 
от Столичния център по шахмат. Антова 
вече е утвърдено име и вицешампионската 
й титла може даже да се третира като 
частичен неуспех.

Крайно класиране

1 Badelka Olga 1621 BLR 8,5

2 Antova Gabriela 1673 BUL 8

3 Urh Zala 1468 SLO 6,5

4 Grabcheva Natalia BUL 6

7 Peycheva Gergana 1700 BUL 4,5

9 Petkova Ventseslava BUL 2,5

Общо 12 участнички
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12-годишни момичета 
   Участваха 17 момичета от 7 феде-

рации. Виктория Радева от ШК „Пловдив“ 
и Маргарита Балимезова от ШК „Асено-
вец-2006“, Асеновград, бяха нашите участ-
нички. Вики вече e име в тази възрастова 
група и тук добави още един медал към ко-
лекцията си.

Крайно класиране

1 WCM Marjanovics 
Annamaria

1881 HUN 8,5

2  Nastase Andreea-
Cristina

1658 ROU 7

3 WCM Radeva Viktoria 1767 BUL 6

13  Balimezova 

Margarita

1554 BUL 4

Общо 17 участници

Отборно първенство при 10-го-
дишните - ускорен шахмат

Участваха 6 отбора. Контролата за 
игра бе 15 минути + 10 секунди, а съста-
вите във формат 3 момчета + 1 моми-
че. Нашият отбор бе безапелационен и 
след 5 победи от 5 срещи заслужено се 
окичи със златните медали.

На първа дъска Мартин Василев спе-
чели 4 т. от 5 партии. На втора Иван 
Кочиев спечели първото място с 5 точ-
ки от 5 възможни. На трета игра Илиян 

Иванов също с чудесен резултат 4,5 от 
5, и на четвърта Габриела Антова също 
с 5 т. от 5 партии.

Отборно първенство при 12-го-
дишните - ускорен шахмат

Участваха 12 отбора. Тук нашите от-
бори бяха два. Първият отбор в състав: 
Владимир Петров, Мартин Петров, Кало-
ян Христов, Маргарита Балимезова и Гер-
гана Пейчева, макар и с най-много точки, 
остана със сребърните медали, защото 
1-вият показател бе мач точки.

Вторият ни отбор в състав: Стоян 
Стоянов, Теодор Дончев, Илиян Мето-
диев, Наталия Грабчева и Венцислава Пе-
ткова остана 8-ми.

Блиц
 8- 10-годишни момчета 

Участваха 38 момчета от 11 феде-
рации. Турнирът бе смесен, като резул-
татите се зачитаха за отделните въз-
растови групи. Най-добре се класираха 
Мартин Василев и Илиян Иванов с по 6 
т., съответно на 6-то 7-мо място.

12- 14-годишни момчета 
Участваха 46 момчета от 11 феде-

рации. Владимир Петров с 6 т. е на 7-мо 
място.

8- 10-годишни момичета 
Участваха 14 момичета от 7 феде-

рации. Габриела заслужаваше да бъде 
шампионка, но понякога съдбата не е 
благосклонна. Тя стигна до дележ на 1-2 
-ро място с 8.5 т., но остана втора по 
показател.
12- 14-годишни момичета 

Участваха 27 момичета от 10 феде-
рации. И двете наши представителки 
се представиха под възможностите си. 
Виктория Радева завърши с 5 т. на 9-то 
място, а Маргарита Балимезова с 4.5 т. 
е 16-та.
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Ìеждународни прояви

Горещият юни предостави много шахмат-
ни емоции в Добруджанския край. В рамките 
на Третата академия „Интелекти на света“ 
се състояха няколко интересни прояви. 

Фестивалът започна с Третия меж-
дународен отборен турнир в гр. Гене-
рал Тошево, в който участие взеха повече 
от 60 шахматисти на възраст до 14 години. 
Организатори на събитието бяха община Ге-
нерал Тошево, ШК „Спортист-21 век“ и Цен-
търът за работа с деца. Шест отбора по 10 
състезатели – два от Русия, един от Румъния 
(отборът на ШК „Калатис“ от съседния град 
Мангалия) и три от България (домакините 
от „Спортист-21 век“, „Енергия 21“, Добрич, 
и сборен отбор от Варна, София, Добрич и 
Благоевград под името „Интелекти“) играха 
по кръгова система. Турнирът бе много ос-
порван, всички участници показаха добрите 
си умения и желание за победа. Победител 
стана отборът на „Калатис“, Мангалия, с 5 
отборни победи. Втори се класира сборният 
отбор „Интелекти“, трети стана първият 
отбор на Русия,  на IV място остана отборът 
на домакините. Индивидуален победител на I 
дъска стана Владислав Морозович от Москва. 
Турнирът се проведе при отлични условия на 
сцената на читалището в гр. Генерал Тоше-

во. Присъстваха генералният консул на Русия 
във Варна Н. пр. Константин Куликов и пред-
седателят на Общинския съвет в гр. Генерал 
Тошево Недко Марчев. На закриването бе из-
несена художествена самодейна програма. Из-
общо в този град се работи много усърдно. 
Президентът на ШК „Спортист 21 век“ д-р 
Йордан Георгиев се ползва с голям авторитет 
в града. Изградил е отлична база, привлякъл е 
много ученици към системни занимания. Дори 
в центъра на града има поставени няколко 
шахматни маси, на които кипят битки. Това 
са все предпоставки за бъдещи успехи.

От 17 до 25 юни в КК „Албена“ се 
проведе и Международен шахматен 
турнир за шахматисти с Ело до 2200. 
Наградният фонд от 2500 лева бе така раз-
пределен, че стимулира участието на много 
млади състезатели. При участието на 36 
шахматисти победата спечели Тома Киряков 
(Добрич) – 6,5 т., пред Валери Рибаров (До-
брич) – 6,5 т., Владимир Вълков (Димитров-
град), Станислав Главчев (Ямбол), Александър 
Стамнов (Македония), Галин Костов (Шабла) 
и ветерана Петър Арнаудов (София) – по 6 
т. При 12-годишните момчета победите-
ли станаха Калоян Дичев (Добрич) и Лъчезар 
Йорданов (Варна), а при девойките – Габриела 
Великова (София) и Ана Вълева (Варна).

В почивния ден на основния турнир състеза-
телите се пренесоха в областния център До-
брич. Там при отлични условия в Университета 
по туризъм в центъра на града се състоя мач 
между младите надежди на България и 
Русия, участници в академията „Инте-
лекти“. Минимална победа в мача спечелиха 
гостите. Изигра се и блиц турнир. Той също 
премина с международно участие на общо 52-
ма състезатели от Русия, Румъния и Македония. 
Победител стана Александър Стамнов (Маке-
дония) пред Тома Киряков (Добрич). В между-
народната академия „Интелекти на света“, 
която тази година се проведе за трети път 
в КК „Албена“, участие взеха общо 112 млади 

Летни шахматни страсти в Добруджа
Николай Тодоров

Мачът между първия отбор на Русия 
и отбора от Румъния 
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шахматисти от Русия, Румъния и България, ко-
ито бяха разделени във времето на две смени 
от 15 дни. Под ръководството на лекторите 
Владимир Калибердин (Москва), Тодор Тодоров 
(Добрич) и Ангел Яначков (Шумен) те разглеж-
даха не само шахматни, но и много проблеми 
от областта на математиката и логиката. 
За участниците се грижеха аниматори, които 
организираха много забавления за пълноценен 
отдих на Българското черноморие. Състоя 

се и шахматен турнир „Интелекти“ за 
ученици до 14 години. Победители станаха 
Йордан Портокалски (Благоевград) и Габриела 
Великова (София). Академията „Интелекти на 
света“ вече трета година се провежда благода-
рение на неуморната дейност на майстора на 
спорта Тодор Тодоров, президент на шахма-
тен клуб „Енергия 21”, Добрич. Установените 
добри контакти и традицията дават гаранция, 
че шахматните страсти в „Албена” ще се раз-
гарят и занапред.

Отборите на „Енергия 21“,  Добрич,  и 
„Спортист 21 век“ (Ген. Тошево) 

Нови звезди изгряват край Варна

Международен турнир 
 “Надеждите на света”

мс Тихомир Янев

В началото на юли в Грандхотел „Варна” 
започна вече утвърденият шахматен фес-
тивал, който включваше деветото издание 
на европейското първенство за училищни 
шампиони “Надеждите на света” и шестия 
подред “Опен Варна”. Те се проведоха успо-
редно и това позволи на по-запалените деца 
да се състезават срещу именити майстори 
в открития турнир.

Организирани съвместно от Българска 
федерация по шахмат, шахматен клуб „Ве-

Детският шахматен турнир 
„Интелекти“
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селин Топалов” и община Варна, тази година 
първенството събра близо 100 участници 
от България, Русия, Беларус, Украйна и Румъ-
ния, които бяха разделени в 4 възрастови 
групи (до 8, 10, 12 и 16 години). Всички те 
се бориха в продължение на девет кръга при 
контрола за игра 90 минути + 30 секунди на 
изигран ход.

Преди да кажа по няколко думи за все-
ки от 4-те турнира, искам да отбележа, че 
още в началото си пролича сериозната раз-
лика в класите въпреки крехката възраст на 
участниците. Немалка част бяха дошли на 
почивка тук. На последните маси често се 
правеха неправилни ходове, някои научиха 
за правилото “ан-пасан” в хода на турнира. 
На първите 2 дъски (които се стараехме да 
излъчваме на живо в официалния сайт) пък 
станахме свидетели на няколко много гра-
мотни партии, които се решиха след пове-
че от 4 часа игра.

В групата до 8 години се съревнова-
ваха 23 деца, сред които само Ивайло Генов 
от ШК “Каиса”, Варна, имаше национално 
ело. На тази възраст това съвсем не е опре-
делящ критерий за силата на едно дете, но 
той игра уверено през почти целия турнир. 
Загуби в ключовите партии срещу лидерите, 
обаче му отредиха бронзов медал. Победи-
тел в тази група стана Yan Usef от Украйна, 
който ремизира единствено с подгласника 
си Zeno-Iulius Sarbu от Румъния. Двамата 
побеждаваха наред до 6-ия кръг, когато 
Zeno-Iulius загуби от малкия представител 
на Русия Denis Gabdullin и отстъпи първото 
място. Добри думи заслужават Вален-
тин Митев и Захари Иванов от “Пле-
вен XXI”, които разделиха 5-11-о мяс-
то с по 5 точки и имаха възможности да 
разместят класирането в челото.

До 10 години Pavel Ziaziulkin от Беларус 
нито за миг не изпусна водачеството и ло-
гично финишира с 7.5 от 9, на точка аванс 
пред сънародника си Kiryl Sluchak и Nikita 
Rychagov от Русия. В битката за среброто 
и бронза се включиха десетина деца. Доста-
тъчно е да отбележа, че въпреки дългата 

9-кръгова дистанция завършилите на 2-ро и 
3-то място не се срещнаха зад дъската. От 
българските представители заслужа-
ва да се отбележи представянето на 
Владимир Върбанов („Плевен XXI”) и 
Любомир Милчев („Енергия 21”). Два-
мата играха стабилно, но на моменти и 
плахо и завършиха с по 6 точки, което им 
отреди подялбата на 4-7-мо място.

До 12 години очаквахме доминация на 
нашите призьори в държавните първен-
ства, които бяха първите 10 по ело в стар-
товия списък. Златният медал обаче отиде 
при Fedor Poliakov от Русия с 7 от 9, който 
показа завидно зряла игра, единствен не за-
губи нито една партия и е само въпрос на 
време да получи международно ело. Тройка-
та допълват Костадин Джалев („Виктори”) 
и Лъчезар Йорданов (Варна) съответно с по 
6.5 и 6 точки. Следващите ги Калоян Дичев 
(Варна), Адриан-Даниел Йорданов („Абри-
тус”), Божидар Немски (Пловдив) и Цвето-
мир Борисов („Плевен XXI”) не бяха посто-
янни в изявите си и не разгърнаха целия си 
потенциал. Въпреки това изиграха важна 
роля за крайното класиране в тройката.

Малкото участници до 16 години 
бяха слети с долната група до 14. В обеди-
нения турнир имаше нетипично много ре-
мита. В тази предимно тактическа напре-
вара надделя Михаил Суботски от Русия, 
финиширайки с комфортен аванс от 1.5 
точки пред приятната изненада в тази ка-
тегория Веселин Методиев („Виктори”) и 
Дарио Дерешки („Плевен XXI”). Радостин 
Рафаилов (Шумен) показа видимо израства-
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не, но остана на крачка от медалите. Дени-
ца Драгиева („Локомотив”, София) игра под 
възможностите си и завърши турнира с 5 
ремита, които й отредиха петото място 
в крайното класиране. Шестицата допълва 
Боряна Петрова от ШК „Шумен”.

Предлагам ви по една партия на победи-
телите:

Yan Usef - Zeno-Iulius Sarbu 
Надеждите на света до 8 години

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 a6 5.¤c3 
£c7 6.¥e3 ¥b4 7.¥d2 ¤f6 8.f3 d5 9.ed5 
¥c3 10. ¥c3 ¤d5 11.¤e2 ¤c3 12.¤c3 
b5 13.a3 ¥b7 14.¥d3 ¤d7 15.O-O O-O 
16.¤e4 ¤e5 17. £e2 ¤d3 18.£d3 ¦fd8 
19.£e2 ¦ac8 20.c3 ¥d5 21.£c2 ¥e4 22.fe4 
¦d7 23.¦ad1 ¦cd8 24. ¦d7 £d7 25.£f2 f6 
26.h3 h6 27.£b6 £d6 28.£e3 ¦b8 29.¦e1 
£b6 30.£b6 ¦b6 31.¦d1 ¢h7 ½

Kiryl Sluchak - Pavel Ziaziulkin 
Надеждите на света до 10 години

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¤c3 ¤f6 4.d4 cd4 
5.¤d4 a6 6.¥g5 ¤bd7 7.¥d3 e6 8.h3 ¥e7 
9.¥f6 ¥f6 10.¤b3 b5 11.a3 ¥b7 12.£e2 
¦c8 13.¤d1 O-O 14.c3 ¤c5 15.¤c5 dc5 
16.¤e3 £c7 17.¤g4 ¥e7 18.h4 ¦fd8 19.h5 
¦d7 20.h6 g6 21.£f3 f5 22.¤h2 fe4 23.¥e4 
£e5 24.¤g4 £e4 25.£e4 ¥e4 0-1

Feodor Poliakov - Kostadin Dzalev 
Надеждите на света до 12 години

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 e6 
5.¥g5 ¥b4 6.e3 O-O 7.¥d3 h6 8.¥h4 
¤bd7 9.cd5 cd5 10.O-O a6 11. ¥c2 
¥c3 12.bc3 £c7 13.£d3 ¤e4 14.c4 ¦e8 
15.¤d2 f5 16.c5 ¦f8 17.¥g3 £d8 18.f3 
¤g3 19.hg3 £g5 20.¢f2 ¦f6 21.¦fe1 
h5 22.¦h1 ¦g6 23.¤f1 ¤f6 24.¥a4 
¥d7 25.¥d7 ¤d7 26.¦b1 ¦b8 27.¦b3 
b5 28.cb6 ¦b6 29.¦b6 ¤b6 30.f4 £d8 
31.£a6 ¦h6 32.¤d2 h4 33.¢f3 hg3 
34.¦h6 gh6 35.¢g3 ¢f7 36.a4 £c7 
37.a5 ¤c4 38.¤b3 ¤e3 39.¤c5 ¤f1 
40.£f1 1-0

Тази година за първи път се проведе 
атрактивен турнир по шах 960, извес-
тен още като “Фишеров шах”, кръстен 
на великия Робърт Фишер, където фигу-
рите на 1-вия и 8-мия хоризонтал се раз-
бъркват произволно всеки кръг с цел да 
се избегне теоретичната подготовка. 
Повечето деца не бяха запознати с пра-
вилата, които на няколко пъти дискути-
рахме с тях, включително за специалния 
ход рокада, за който ви съветвам да про-
четете в „Уикипедия”. В крайна сметка 
след 7 вълнуващи кръга, излъчени на живо 
в интернет, при контрола 20 минути + 
10 секунди на ход Mikhail Subbotsky, по-
беди всеки, който застана срещу него на 
първа маса и предреши битката за пър-
вото място.

В заключение искам да адмирирам уси-
лията на неуморимия варненски деятел и 
огранизатор Борис Христов, който пра-
ви всичко по силите си фестивалът да се 
утвърди като едно от водещите детски 
събития на континента. За голяма част 
от българските таланти условията на 
хотелите по Черноморието се оказват 
непосилно скъпи и това е основната при-
чина да не ги видим тук въпреки сериозния 
гарантиран награден фонд. Въпреки това 
съм сигурен, че фестивалът ще добие още 
по-голяма популярност през следващата 
година, за която вече започна подаването 
на заявки.
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Ìеждународни прояви

От 12 до 21 юни в гръцкия град Калитеа се 
проведе Третото европейско училищно първен-
ство за ученици във възрастови граници от 7 до 
17 години за момичета и момчета. Контролата 
за игра във всички възрастови групи бе 90 мину-
ти + 30 секунди за първите 40 хода плюс добавка 
от 30 минути след 40-ия ход и отново + 30 се-
кунди след всеки ход в 9-кръговата надпревара. 
Организатори на първенството бяха: Гръцката 
федерация по шахмат; G Hotels Group и Между-
народният училищен шахматен съюз. Участваха 
131 деца от 13 страни, сред които бяха 2 българ-
чета – световната вицешампионка до 10 г. Вик-
тория Радева и рапубликанският вицешампион 
до 10 г. – Мартин Василев. Преди да разкажа как 
премина борбата в различните възрастови гру-
пи, ми се ще да разкажа малко и за града домакин. 
Намира се на около 90 км от Солун и в момента 
е с около 500 жители, общността е създадена 
през 1922 г. с наплива на бежанци от Мала Азия. 
Калитеа е притегателен център за хиляди ту-
ристи, които идват да се насладят на прекрас-
ни плажове и големи археологически открития. 
Акцентите включват останки от дорийското 
светилище на Зевс, светилището на Дионис 
и нимфи, както и малък параклис на Агиос Пан-
телеймон с интересни стенописи. Една от най-
търсените дестинации на красивия полуостров 
Касандра (Халкидики), където борови дървета са 
комбинирани с уникална пясъчна ивица, Калитеа 
е модерен търговски и космополитен курорт, 
който се гордее с големи хотелски комплекси. 
Тъй като нашите представители бяха само в 2 
възрастови групи, ще разгледам само тях:

11-годишни момчета

Участваха 17 момчета от 6 федерации, 
като най-многобройна бе групата на русначе-
тата - 6. Мартин Василев от ШК “Локомотив” 
– София, спечели 4 партии, загуби 3 и завърши 
две партии с реми. Добави нови 16 точки към 
Елото си. Като цяло игра под своите възмож-

ности, но ползата от турнира е безценна. С 
някои от тези участници Марти ще играе на 
предстоящото европейско до 10 г., което се 
провежда през август в Прага, и това му даде 
възможност да види на живо тяхната игра.

Крайно класиране:

Ело FED Т.

1. Esipenko Andrey 2139 RUS 9

2. Karacan Can Berk 1688 TUR 6,5

3. Miszkielo Bartosz 1443 POL 6

4. Samsonov Nikita 1845 RUS 5,5

5. Saramedia Danni  RUS 5,5

6. Imanov Nariman  AZE 5

7. Vasilev Martin 1578 BUL 5

Общо 17 участници

11-годишни момичета

Участваха 13 момичета от 4 федерации, 
като най-многобройна бе групата на руски-
ните - 6. Нашата представителка - Викто-
рия Радева от ШК „Пловдив“, се класира на 
5-о място, макар че бе 1-ва по Ело и до пър-
венството в Прага ще има време да поиз-
чисти някои слабости в играта си. Победи 4 
партии, 2 загуби и 3 ремита. Полезен турнир 
за нейното израстване.  

Крайно класиране:

Eло FED Т.

1. Okuyaz Duru 1453 TUR 7

2. Arda Cagil Irmak 1584 TUR 6,5

3. Hereklioglu Sude 1602 TUR 6,5

4. Badzgaradze Elena 1618 RUS 5,5

5. Radeva Viktoria 1813 BUL 5,5

Общо 13 участнички

Трето европейско 
 ученическо първенство в Гърция

мс Димитър Илиев
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Îт живота на клубовете

Шахматен лагер на ЦСКА в Кранево
кмс Васил Илиев

От 9 до 19 юни в к.к. Кранево за трета 
поредна година шахматен клуб ЦСКА проведе 
шахматен лагер. Кранево се намира между голе-
мите български курорти „Златни пясъци” и „Ал-
бена”. Морето е плитко и позволява безопасно 
къпане на децата. Крайбрежната плажна ивица е 
обширна, със светъл пясък и слаб наклон на край-
брежното дъно. Именно поради тези причини 
Кранево е предпочитано място за организира-
нето на детски лагери в последните години. 

В шахматния лагер участие взеха близо 80 
деца от школите на клуба в София. Заниманията 
бяха разделени на две. Успоредно с шахматно-
то обучение се проведе и турнир по класически 
шах. Децата бяха разделени на групи съобразно 
с техните класове, като имаше и отделно кла-
сиране за момчета и момичета. След оспорвана 
борба в групата I клас шампиони станаха Георги 
Димитров и Белослава Дамянова. При второ-
класниците шампион е Еленос Махлузаридис, а 
в групата трети клас шампионка е Таня Илиева 
при момичетата и Рангел Плачков при момче-
тата. Проведоха се и редица лекции, които об-
хванаха редица теоретични въпроси: изучаване 
на дебюта, слабите полета ф2 и ф7, типични 
уловки и др. Анализът на партии включи преди 
всичко разглеждането на гамбити, които са 
от важно значение за усвояване от начинаещи-
те шахматисти. Особено внимание бе отде-
лено на Царски гамбит. Проведе се и конкурс 
по решаване на комбинации. Задачите бяха на 
няколко нива и включваха както сравнително 
лесни примери, така и със значително по-голяма 
трудност. В една от вечерите на мултимедия 
беше демонстрирана партията Накамура - Ан-
дрейкин от световното първенство по блиц. 
Шахматната програма завърши с изнасянето на 
сеанс от треньорите през последния ден. 

 Наред с шахматните занимания лагерът 
включи много спорт, игри на плажа, творчески 
изяви на децата. Вече стана традиция да бъдат 
определяни мистър и мисис лагер. Участниците 
имаха по три минути време да се представят и 

да изпълнят танц, стихотворение, песен. Тех-
ните изпълнения се оценяваха от журито, като 
минималната оценка беше 1, а максималната - 5. 
След оспорвана борба, включваща много танци 
/денс, хип-хоп, латино-ламбада/, стихотворения 
/, рецитали на немски мюзикъл и др. победители 
станаха Александър Чобанов и Изабела, които 
бяха обявени за Мистър и Мис Лагер, проведоха 
се още конкурси по рисуване на асфалт, за най-
красива плажна кърпа и др. През един от дните 
преди закуска се проведе поход до „Албена” по 
плажната ивица. 

Лагерът завърши, разбира се, както и подо-
бава на всеки лагер, с лагерен огън последната 
вечер и представлението „Излизането на цар 
Нептун от морето”, в което се включиха как-
то децата, така и голяма част от треньори-
те. 

В заключение искам да изкажа благодар-
ност на всички участници в шахматния лагер 
и да им пожелая успехи в бъдеще с шахматна-
та игра. На такъв лагер обикновено децата се 
занимават с шахмат по няколко часа на ден, 
време, което се равнява на няколкомесечно 
обучение в училищните школи в София /нор-
малното време за изучаване на шахмат в учи-
лище е два пъти седмично по един час/. Освен 
това се завързват нови приятелства, появя-
ва се отборен дух и стимул за по нататъшно 
шахматно усъвършенстване.
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Øах на открито

Мултижанровият фестивал „София 
диша“, провеждащ се в летните неделни 
следобеди, и тази година бе оцветен с шах-
матни събития. Затворените улици в цен-
тралните части на столицата бяха арена на 
оспорвани шахматни битки.

През първата неделя на август 
(05.08.2012 г.) организаторите предоста-
виха възможност на софиянци да опитат 
различни видове спорт в центъра на гра-
да. Официалният партньор на Столична 
община - Спортен клуб „Левски”, изгради 
атракционна зона за над 10 вида спорт на 
улица „Цар Иван Шишман”. Наред с шах-
матните маси имаше на разположение и 
огромен стрийт шах.

Включиха се много деца, сред които се 
открояваха 8-годишната шампионка на Бъл-
гария за момичета Магдалина Генова и дву-
кратният шампион на София при най-мал-

ките – Калоян Попвасилев. 
На 12-и август на улица „Ангел Кънчев“ 

авторът на тези редове (шампион за арти-
сти от световния турнир в Париж – юни 
тази година) изнесе сеанс срещу десет сил-
ни шахматни любители от България и Ма-
кедония. Между които бяха и ученическите 
шампионки от отборните първенства за 
2009 и 2010 г. на София Асения Димитрова 
и Мартина Георгиева.

Сеансът завърши при резултат: чети-
ри ремита и шест победи, като най-добре 
представилите се получиха книгата „Живи-
ят ум“ на д-р Владимир Бостанджиев. След 
края на партиите психологът изнесе кратка 
лекция за процеса за вземане на решения в 
шахмата.

Домакин на събитието бе издателска 
къща „Кибеа“.

“София диша”
кмс Симеон Стоичков

Решения на комбинациите от стр. 25
(1) Garcia Perez - van der Wiel Niederlande, 1980 
1.¦f5 ¦f5 2.£e5 ¦e5 3.¥f6# 1–0
(2) Lembeski – Fedorov Russia, 1976 1.£g7 ¢g7 
2.¥f6 ¢h6 3.¥g7 ¢h5 4.¥e2 ¢h4 5.¦g4 ¢h5 
6.¦f5 1–0
(3) Schaffart – Werner Biel, 1975 1...¦g4 2.¦g2 [2.fg4 
¥h2 3.¢h1 ¥g3] 2...£h2 3.¢f2 ¦g2 0–1
(4) Gurvic – Pampin Fernpartie, 1976 1.£d8 ¢d8 
2.0–0–0 ¢e7 3.¤b5 1–0
(5) Barsa – Brandics Hungary, 1976 1...£h4 2.¦fe1 

[2.gh4 ¦g6 3.¤g2 ¦g2 4.¢h1 ¦h2 5.¢g1 ¦h1#] 
2...£h2 3.¢f1 ¥g3 4.fg3 £d2 0–1
(6) From – Hoi Veilby, 1976 1.£h8 ¢e7 2.¤f5 gf5 
3.£d8 ¢d8 4.h6 1–0
(7) Gulko – Saidy Los Angeles, 1987 1.¦d5 [1.¥h6 
g6 2.£f3 ¦g8] 1...cd5 [1...ed5 2.¥f6 ¢g8 3.£g4 g6 
4.¥g6 fg6 5.£g6] 2.¥f6 ¢g8 3.£g4 g6 4.¥g6 fg6 
5.£g6 1–0
(8) Dimitrov – Ivanov Bulgaria, 1983 1...¦g2 2.¤g2 
[2.¢g2 £h3 3.¢h3 ¥f3#] 2...£h3 3.¢h3 ¥g4# 0–1
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Ñветовни шампиони

Борис Спаски
фм Христо Велчев

Борис Василиевич Спаски 
е деветият носител на тит-
лата световен шампион. 
Борис се ражда в Ленинград 
(днешен Санкт Петербург) 
на 30 януари 1937 година в 
размирна година, предхож-
даща предстоящата Вто-
ра световна война. Още на 
2-годишна възраст малкият 
Борис е отделен от родния 
си град поради войната. Во-
енните години прекарва със 
семейството си в Перм. 
Именно този период се оказ-
ва добра възможност за овладяване на първи-
те шахматни знания. Страстта към играта 
Борис придобива от по-големия си брат Геор-
ги, с когото играели ежедневно и ненаситно. 
След евакуацията в Перм семейството на 
Спаски се завръща в родния си град, където 
вече в мирна обстановка Борис може да се 
отдаде на интензивни шахматни тренировки. 
Първата му среща с професионален треньор 
по шахмат става в ленинградския Дворец на 
пионерите. Спаски има щастието там да 
се запознае със заслужилия треньор на СССР 
Владимир Зак, който бързо оценява огромния 
му талант и работи усърдно за неговото усъ-
вършенстване. Важен момент в шахматното 
бъдеще на Спаски е получаването на държав-
на стипендия, позволяваща му спокойно да се 
отдаде на любимата игра. Преди това Спаски 
живее в нищета, но благодарение на застъп-
ничеството на Зак и Левенфиш държавата му 
отпуска необходимата финансова подкрепа 
да се занимава с шахмат и да завърши учили-
ще, а по-късно и университет. Шахматни-
те успехи на младия талант започват да се 
редят един след друг, като той подобрява 
различни рекорди, ставайки най-младият пър-
воразрядник, а малко по-късно и най-младият 
кандидат майстор на страната. След като 
получава сериозния си първоначален тласък от 

Зак, през 1951 година Спаски 
започва да работи с гросмай-
стор Александър Толуш. От 
контактите си с двамата 
специалисти Борис получава 
трайни и разнородни знания. 

Първият му крупен успех 
идва през 1952 година, кога-
то спечелва второ място 
на шампионата на Ленинград, 
като пред него е единстве-
но легендата Марк Тайма-
нов. Изключително успешна 
година за Спаски е 1955-а. 
Тогава той играе за първи 

път на финал на СССР, където разделя 3-6-о 
място и си спечелва възможността да играе 
на междузонален турнир, също така печели 
студентската олимпиада с отбора на СССР, 
става юношески световен шампион и на ме-
ждузоналния турнир в Гьотеборг си извоюва 
правото да играе на претендентския турнир. 
В следващите години Спаски постига завид-
ни успехи на редица престижни турнири. Се-
риозна победа с впечатляващ резултат (11,5 
от 13) постига на турнира в Рига през 1959 
г. Година по-късно на състезанието в Мар дел 
Плата се осъществява първата историческа 
среща между най-младите гросмайстори и бъ-
дещи непримирими противници Спаски (23 го-
дини) и Фишер (17 години). Двамата разделят 
първото място, но в личната среща надделя-
ва Спаски. През 1961 година Спаски започва 
ползотворна съвместна работа с третия си 
треньор Бондаревски.

Големият възход към върха в шахматния 
свят на Спаски започва през 1963 година. То-
гава той разделя първо място на шампионата 
СССР, класирайки се за зоналния турнир в Мос-
ква година по-късно, който той впоследствие 
печели и преминава на следващия етап – меж-
дузонален турнир. По това време системата 
за определяне на световния шампион е трудна 
и продължителна, един цикъл трае цели три 
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Ñветовни шампиони
години?! На междузоналния турнир Спаски иг-
рае успешно и разделя 1-4-о място със Сми-
слов, Ларсен и Тал, осигурявайки си участие в 
претендентските мачове. През 1965 година 
побеждава последователно в претендентски 
двубои Керес, Гелер и Тал и достига до послед-
ното стъпало – мач със световния шампион 
Тигран Петросян.

На следващата, 1966 година, в московския 
Театър на естрадата се провежда мачът от 
24 (!) партии за световната корона по шах-
мат между шампиона Тигран Петросян и пре-
тендента Борис Спаски. След напрегната и 
съдържателна игра, в която се срещат 14 (!) 
различни дебюта, „железният Тигран” запазва 
титлата си с резултат 12,5-11,5. 

Скоро след загубата, приета спокойно от 
Спаски, той участва в силния турнир в Санта 
Моника, САЩ, където играят всички водещи 
световни шахматисти. В компанията на Пе-
тросян, Фишер, Портиш, Ларсен, Найдорф и 
др. Спаски печели убедително, без да загуби 
нито една партия. Успехите му продължават 
и през следващите 2 години и той успява да 
триумфира в нови престижни турнири и да 
победи отново в претендентските мачове 
последователно Ларсен, Гелер и Корчной, ко-
ето довежда до нов мач за световната тит-
ла. 

През 1969 година на познатото място 
в московския Театър на естрадата започ-
ва вторият мач между Петросян и Спаски. 
Три години след първия двубой Спаски е по-
подготвен не само в спортно-технически 
аспект, но и в психологически, което му поз-
волява да вземе надмощие още от самото 
начало на мача и да удържи крайната победа 
с 12,5-10,5 и така да се нареди до плеядата на 
най-великите, ставайки десетият световен 
шампион по шахмат. 

В периода 1969 до 1972 година Спаски е 
абсолютен доминант на световната шах-
матна сцена, като печели с аванс от 1,5 точ-
ки големия турнир с Сан Хуан, Пуерто Рико, 
на т. нар „мач на века”, игран в Белград. Той 
естествено оглавява отбора на СССР, а на 
олимпиадата в Зиген през 1970 г. печели злат-
ния медал на първа дъска.

Така се стига до 1972 година, когато на 
пътя му се изпречва американският шах-
матен феномен Боби Фишер. До този мо-
мент резултатът между двамата е 3 по-
беди за Спаски при три ремита. Рейкявик, 
Исландия, става арена на един от най-зна-
менитите мачове за световната корона в 
цялата шахматна история - между Спаски 
и Фишер. Развихрилите се редица скандали 
от спортен и дипломатически характер, 
предизвикани главно от Фишер, довеждат 
до немислим шахматен бум. Партиите про-
тичат при изключителен зрителски инте-
рес по цял свят. Хора, никога неиграли шах, 
следят развоя със затаен дъх. След много 
перипетии мачът завършва с резултат 12,5-
8,5 в полза на вече единадесетия световен 
шампион Фишер.

Спаски приема философски загубата, де-
монстрира изключителен характер и само 
няколко месеца след това продължава да по-
казва много високи резултати на турнирите, 
в които участва. Дори на следващия шампио-
нат на СССР през 1973-а е победител в супер 
конкуренция. Още десетилетие той е сред 
най-добрите шахматисти, играе на най-висо-
ко ниво, но до нов мач за титлата не успява 
да се пребори. Постепенно идва времето на 
големи политически промени, а в шахмата - 
това на Карпов. Спаски се премества да жи-
вее във Франция, играе повече на отборни 
състазания. Той има 7 участия на шахматни 
олимпиади за СССР и три пъти е първа дъска 
на Франция. 

 Но през 1992 година се случва нещо не-
очаквано, достойно за роман на Александър 
Дюма. Двадесет години след паметния мач 
в Рейкявик се провежда нов мач - реванш 
между Фишер и Спаски. Едната половина 
е в Белград, а втората - на адриатическия 
остров Свети Стефан в Черна гора. На-
градният фонд е рекорден в историята, 
ненадминат и до днес – 5 милиона долара, 
осигурени от един югославски милионер, за 
двамата велики шампиони. Фишер, завърнал 
се от доброволното си двадесетгодишно 
отшелничество, удържа втора победа над 
Спаски с резултат 10 - 5.
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В момента Спаски е най-възрастният 
от световните шампиони. Велик и едно-
временно обикновен, той е изключително 
уважаван в цял свят не само заради блес-
тящото му шахматно наследство, но и за-
ради човешките му качества, затова че е 
истински шахматен джентълмен. Подобно 
е отношението към него и у нас, в Бълга-
рия, където Спаски е идвал много пъти. Тук 
за пръв път през 1962 г. той дебютира в 
олимпийския отбор на страната си на олим-
пиадата в „Златни пясъци”. Преди няколко 
години Борис Василиевич бе за пореден път 
в България като почетен гост на супер тур-
нира „М-Тел Мастърс”.

Принос и характерни особености
Многостранен и едновременно ориги-

нален шахматист е десетият световен 
шампион Борис Спаски. Стратегическа 
дързост, богат арсенал от позиционни и 
тактически средства в съчетание с тънък 
психологически подход. Спаски се отличава 
главно с универсалния си стил, изразяващ се 
в това, че може да избираш такива схеми и 
развой, които са най-неудобни за конкрет-
ния съперник. 

Тук ще цитираме „патриарха” на съ-
ветския шахмат Михаил Ботвиник: “На 
трона сега ще се възкачи най-реалистични-
ят шахматист от времето на д-р Ласкер. 
Той няма определени шахматни вкусове. За 
Спаски е все едно как ще играе, ще напада 
ли, или ще се защитава. Той играе всякакви 
позиции, уместно лавира, добре изчислява 
вариантите. Спаски е многостранен и раз-
ностранен.”

В творчеството на Спаски има всичко – 
дебютни откровения, съкрушителни атаки, 
фини реализации на преимуществото, инту-
итивни жертви, виртуозни защити. Наричат 
го шахматния Пушкин, защото играта му е 
елегантна, логична и лека.

Сега на вашето внимание предлагаме една 
от най-важните партии в кариерата на Спа-
ски. Това е четвъртата партия, играна по 
време на втория мач с Петросян. До този 
момент Петросян води с 2-1 и изхода от 

този двубой е от ключово значение за край-
ния изход на мача.

Петросян – Спаски
1.c4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 c5 4.cd5 ed5 5.¤f3 

¤c6 6.g3 ¤f6 7.¥g2 ¥e7 8. 0-0 0-0 9.¥g5 
cd4 Разиграна е защита Тараш, като Петро-
сян избира най-актуалния план. Белите се 
стремят да упражнят контрол над изолира-
ната пешка, а пък черните да изградят хубава 
фигурна игра.  10.¤d4 h6 11.¥e3 ¥g4 12.¤b3 
¥e6 13.¦c1 ¦e8 14.¦e1 £d7 15.¥c5 ¦ac8 
Хармоничното развитие на черните фигури 
напълно компенсира слабостта на изолирната 
пешка на d5 16.¥e7 £e7 17.e3 ¦ed8 18.£e2 
¥g4 19.f3 Белите прогонват дръзкия офицер 
и надеждно защитават пункта е4. Пешката 
на е3 е леко защитима, а офицерът от g2 лес-
но може да влезе в игра. Все пак трябва да се 
отбележи, че ходът f3 променя характера на 
позицията към доста по-динамична. 19...¥f5 
20.¦cd1 ¤e5 Белите формално все още 
имат леко приимущество, но постепенно се 
оформят и слабости, към който белите се 
съсредоточават. 21.¤d4 ¥g6 22.¥h3 ¦c4! 
Спаски максимално изостря борбата 23.g4!? 
Петросян също е на висота и намира най-сил-
ния ход за борба за инициатива. 23...¦b4!? 
24.b3 ¤c6 25.£d2 ¦b6 26.¤ce2?! Тук бели-
те  започват да изпускат нишката на играта. 
26...¥h7 27.¥g2?! Настъпва сериозна промя-
на в хода на борбата. Инициативата на бели-
те на царския фланг угасва, а последиците от 
агресивните ходове водят до поява на сла-
бости и безсперспективен офицер.  27...¦e8 
28.¤g3 ¤d4 29.ed4 ¦e6 30.¦e6 £e6 31.¦c1 
¥g6 32.¥f1 ¤h7 33.£f4 ¤f8 34.¦c5 ¥b1 35. 
a4 ¤g6 36.£d2 £f6 37.¢f2 ¤f4 В позицията 
на белите останаха много слабости, докато 
фигурите на черните са като „озверели” и по-
степенно заемат практически идеалните си 
полета. 38.a5?! ¥d3! Води към моментална 
развръзка на партията. Прекъсва защитата 
на пешката на „д4”. Болеславски коментира, 
че подобни ходове рядко се срещат в мачове 
за световната титла 39.¤f5 £g5 40.¤e3 
£h4 41.¢g1 ¥f1 (Ако 42. .¢f1 £h3 или 42. 
¤f1 ¦e2) 0-1.



24 ШАХ в училище

Øахматна лекция

Типова позиция със силна пешка на “е5”
мс Христинка Илиева

Ще разгледаме още една характерна пешеч-
на структура и свързаната с нея атака. Почти 
във всеки дебют основната цел е завладяване 
на централни полета. Силните централни пеш-
ки отнемат пространството на противника, 
а с това и свободата за маневриране. Да се ор-
ганизира защита в стеснена позиция е трудно. 
Затова планът с атака на чуждия цар има всич-
ки шансове на успех. 

Да предположим, че се е създала пешечна 
структура, изобразена на диаграмата:

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+pzp-0
9-+-+p+-zp0
9+-+-zP-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-zPPzP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Наличието на силна пешка на е5 обикнове-
но е предпоставка за успешна матова атака, 
защото:

1. Белите разполагат с полетата е3 и е4 за 
прехвърляне на топовете на царския фланг.

2. Белите могат да заемат със своите 
фигури полетата h5 и g4, откъдето трудно 
биха били изгонени.

3. Пешката на е6 прикрива диагонала на 
офицера от c8 и пречи на маневрите на чер-
ните тежки фигури по 6-ия хоризонтал.

XIIIIIIIIY
9r+lwqr+k+0
9zpp+nvlpzp-0
9-+p+p+-zp0
9+-+-zP-+-0
9-+LzP-+-+0
9+-sN-+N+-0
9PzP-+QzPPzP0
9+-+R+RmK-0
xiiiiiiiiy

В позицията на диаграмата полето е4 се явя-
ва идеален трамплин за прехвърляне на белите 

фигури на атакуващи позиции. 1.£e4 £c7 2.¦f1 
¤f8 3.£g4 b6 4.£h5 ¥b7 5.¦e4 ¥b4 Черните 
се стремят да унищожат един от враговете си 
- коня на c3, който също е готов да се включи в 
атаката през полето e4. 6.¦g4 ¥c3 7.bc3 ¢h8 
8.¤g5 ¦e7 9.¤e4 Трета фигура използва пунк-
та е4! 9...¦d8 10.¦d3 c5 11.¤f6 Заплашва мат 
в два хода (12.£h6!) 11...¤g6 12.¦h3 Черните 
се предали. От заплахата 13.£g5 с последващо 
¦h6 няма защита.

Котов - Уинцикер, Стокхолм 1952 г.
XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9zp-+-+pzpp0
9nzp-+-sn-+0
9+-zpp+-+-0
9-+-zP-+-+0
9zP-zP-zPP+-0
9-+-+N+PzP0
9tR-vLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy

Белите възнамеряват придвижване на цен-
тралната си пешка е3-е4-е5, след което да дви-
жат напред и пешка f, стеснявайки черните, и 
да организират атака срещу техния цар.

1...¤b8 2.£d3 ¦e8 3.¤g3 ¤c6 4.¥b2 ¦c8 
Борбата за и срещу е3-е4 продължава. 5.¦ae1 
h6 Oтслабване, което влече след себе си теж-
ки последствия.

6.e4 cd4 7.cd4 de4 8.fe4 ¤e5 9.£d1 ¤c4 
10.¥c1 ¤h7 11.e5 Белите отнемат полетата 
d6 и f6 и освобождават полето е4 за своите 
фигури.

11...¦e6 12.¦e4 ¤f8 13.¤f5 ¢h8 14.£h5 
Това поле е прекрасно за бялата дама! ¦c7 
15.¦h4 ¤h7 16.¤g7! ¢g7 17.¥h6 ¢g8 
18.¦g4 ¦g6 19.e6! Черните се предали.

Ролята на централната пешка е5 в атаката 
на царския фланг - тези моменти ясно се от-
крояват в примерите. Но не следва да се прие-
ма, че успехът на атаките се определя само от 
пешечната структура. Главното условие беше 
отсъствието на контраигра у противника, 
черните фигури заемаха пасивни позиции.
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Ðешете комбинациите
(1) Garcia Perez - van der Wiel 

XIIIIIIIIY
9-+l+-tr-mk0
9zp-+-+-+p0
9-+-+p+psN0
9+-+ptRpvL-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-zP-0
9Ptr-+QzP-zP0
9wq-+-+LmK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят 

(2) Lembeski – Fedorov 
XIIIIIIIIY
9-+-tr-trk+0
9zp-+-vlpzpp0
9-wq-+-+-wQ0
9+-zp-zp-vL-0
9-+L+n+-+0
9+-+-+-tR-0
9P+-+-+PzP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят 

(3) Schaffart – Werner 
XIIIIIIIIY
9-mK-sN-+R+0
9zP-tR-+QzPP0
9q+P+P+-+0
9+-trPzpP+-0
9-+-vl-+-+0
9+p+-zpp+-0
9p+-+-+pzp0
9mk-tr-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

 (4) Gurvic – Pampin 
XIIIIIIIIY
9-+-trk+ntr0
9zpPzp-+-zpp0
9-+-+-zp-+0
9+q+-+-vL-0
9-vl-+p+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-+QmK-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) Barsa – Brandics 
XIIIIIIIIY
9-mKR+-tR-+0
9zP-zP-sN-zPP0
9-zP-sNP+-wQ0
9+-+-+-+-0
9-+p+-+-+0
9tr-+-+l+-0
9pzp-+-vl-zp0
9+k+-wq-tr-0
xiiiiiiiiy

 Черните печелят

(6) From – Hoi 
XIIIIIIIIY
9-+-wq-mk-+0
9+-+-+p+-0
9p+-+-+psN0
9+l+-wQ-+P0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-zPPmK0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(7) Gulko – Saidy 
XIIIIIIIIY
9r+-+-tr-mk0
9+lwq-+pzp-0
9-+p+p+-zp0
9+pzPnzP-vLQ0
9-+-+L+-zP0
9+p+-+-zP-0
9P+-+-zP-+0
9+-+RtR-mK-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(8) Dimitrov – Ivanov 
XIIIIIIIIY
9-+-sN-+RtR0
9mKPzPQ+-zP-0
9P+L+-zP-+0
9wq-zp-+-+P0
9l+pvl-+p+0
9tr-+-zp-+p0
9p+-+-+-+0
9mkr+-+-+-0
xiiiiiiiiy

 Черните печелят
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Çа най-малките

Тринадесет 6-годишни “чучулиги” на турнир в 
 СКШ "Плевен 21"

мс Христинка Илиева

Десет години продължава успешното съ-
трудничество между Целодневна детска гради-
на "Чучулига" и шахматен клуб "Плевен 21". Това 
е едно от малкото детски заведения в стра-
ната, където на малчуганите от предучилищна 
група се предлагат безплатни занимания по шах. 
Всеки вторник и четвъртък директорският 
кабинет на Венета Лукова се превръща в шах-
матна зала, в която децата усвояват начални 
правила. В края на учебната година най-малките 
привърженици на шахматната игра, ръководе-
ни от своята първа треньорка, играят турнир 
пред погледите на своите родители. Традици-
онната за града надпревара се провежда на буле-
вард "Скобелев", в клуба на "Плевен 21". 

На 7-ми юни, седмица след като пяха, тан-
цуваха, рецитираха и се маскираха на сцената 
на плевенския театър "Иван Радоев", с което 
отбелязаха 40-ия рожден ден на своята градина, 
децата от предучилищната група демонстри-
раха и своите шахматните умения. Общо 13 
бяха 6-годишните момичета и момчета, които 
се впуснаха в благородна надпревара помежду 
си. Въпреки че са свикнали да местят фигури 
в детската градина, те не се смутиха от не-
познатата обстановка, нито пък от съдиите 

– 8-годишните Валентин Митев и София Въл-
чева, бивши възпитаници на Венета Лукова, сега 
вече състезатели на "Плевен 21". Малките шах-
матисти играха близо два часа, поглеждайки с 
любопитство към витрината с клубните купи. 
Две от момичетата - Ева Русева и Василена 
Кръстева, постигнаха победи и в трите партии 
от състезанието. Въпреки вечерния час, децата 
бяха съсредоточени и използваха всичките си 
познания, за да победят. В края на състезанието 
ръководителката им бе категорична, че за да 
спечелят купи като тези от витрината на клу-
ба, трябва упорито да се трудят, да са посто-
янни и да овладеят тайните на любимата игра. 
Тя пожела на своите възпитаници да постигнат 
и надминат успехите на Симонета Иванова и 
Михаил Николов, многократни държавни шам-
пиони и участници на няколко световни и евро-
пейски първенства, с чиито постижения много 
се гордее.

По традиция тържеството приключи с 
връчването на завети, в които директорка-
та насърчава децата да продължат обучение-
то си при професионален треньор в лятното 
училище на ШК "Плевен 21". Всички участници 
в проявата получиха специално изработени гра-
моти и химикалки на клуба. Подарък имаше и за 
директорката Венета Лукова - чаша с колаж от 
образите на най-успелите шахматисти на клу-
ба, направили първи стъпки в шахматната игра 
именно под нейно ръководство.





Финален турнир на черноморските 
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