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Îткрити турнири

33 години “Морско конче”
фм Светла Йорданова

За поредна година детският турнир 
Купа на България “Морско конче” се проведе 
от 14 до 30 август – този път в курортен 
комплекс “Златни пясъци”. Участваха 178 
състезатели до 16-годишна възраст от 
32 клуба! Поради съвпадение на турнира с 
националния лагер-сбор в Приморско от-
състваха някои от най-добрите ни деца, 
но въпреки това борбата във всички групи 
беше безкомпромисна. И е съвсем естест-
вено при награден фонд от 2200 лева, купи, 
медали и много дипломи. И през тази година 
“Морско конче” бе с международно, макар и 
скромно, но качествено участие. 

В групата на 8-годишните момче-
та играха 25 деца. Както обикновено, по-
вечето приключваха бързо своите партии и 
бързаха към басейна на хотел “Дана палас” 
или към морския бряг. След първите 4 кръга 
временното класиране с пълен актив огла-
ви малкият симпатяга Калоян Дичев от ШК 
“Варна”. След това обаче той не издържа на 
темпото, наложено от Искрен Банински 
(“Локомотив”, Мездра) и Михаил Котор (Бе-
ларус). Прекият двубой между последните 
двама завърши след цайтнот с победа за Ко-
тор, който съхрани лидерството докрай, и 
с 8 точки (загуба само от Дичев) заслужено 
се окичи със златния медал. От 2-ро да 4-о 
място се наредиха трима състезатели с по 

6,5 точки. По-добрите показатели отреди-
ха среброто за Искрен Банински, а бронза 
за Петър-Делян Шентов (ЦСКА). За Красен 
Димитров (“Тунджа”, Ямбол) остана утеха-
та, че е победил в последния кръг сребърния 
медалист. 

Момчетата до 10 години бяха 32, 
като тук отсъстваха медалистите от 
Смолян. Трудно беше да се предположи кой 
ще стане шампион, тъй като водачите 
често се сменяха. След петия кръг Сте-
фан Донев (“Царевец”, В. Търново) и Марсел 
Коловски (ЦСКА) поведоха с по 4,5 точки. 
Донев пропусна шанса си срещу Калоян Хри-
стов (СЦШ), а Марсел и Денис Мартинов 
(64 Ст. Загора) завършиха реми. В борбата 
за медалите след седмия кръг се намесиха 
и Калин Тодоров (“Каиса”, Варна) и Веселин 
Методиев (“Виктори”, Благоевград). По-
следният кръг донесе неочаквани обрати и... 
много сълзи. За някои - от щастие, за други... 
Единият от двамата водачи - К. Христов, 
ремизира не без перипетии срещу Кирил Гер-
джиков (ВШК “Г. Даскалов”) и когато всички 
очакваха Марсел Коловски да грабне злато-
то... той загуби от В. Методиев и остана 
без медал! Костадин Вачев (“Михаил Тал”, Ч. 
бряг) не успя да реализира спечелената си 
позиция срещу К. Тодоров и класирането 
доби следният вид:

1. Калоян Христов (СЦШ) 7 т.

2. Веселин Методиев (“Виктори”) 7

3. Денис Мартинов (64) 6,5

4. Марсел Коловски (ЦСКА) 6,5

5. Калин Тодоров (“Каиса”) 6

6. Кирил Герджиков (ВШК“ Г. Даскалов”) 6

7. Костадин Вачев (“Михаил Тал”) 6

Групата на 12-годишните момче-
та (24 участници) беше една от най-
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интересните. В отсъствието на дър-
жавния шампион Алексадър Монев, Киприян 
Бербатов, европейския шампион (месец 
по-късно) и още от най-изявените деца в 
тази възраст, за медалите имаше доста 
кандидати. В стартовия списък номер едно 
беше... Доротея Нанчева (“Плевен XXI”), 
която отново реши да мери сили с мом-
четата. В тази група, където силите бяха 
изравнени, се доказа максимата, че печели 
този, който повече го иска. Нанчева загуби 
още в първия кръг от Христиан Христов 
(“Михаил Тал”) след тежък цайтнот. До-
бре стартираха Атанас Атанасов (“Енер-
гия 21”, Добрич), Камен Симеонов (ВШК “Г. 
Даскалов”), Владимир Петров (“Ивис”, Со-
фия), Деян Чолаков (“Орловец-1997”, Габро-
во), Емил Георгиев (“Бадев”, София) и Емил 
Тодоров (“Енергия 21”). Емил Георгиев нади-
гра в топовен ендшпил Владимир Петров 
в 5-ия кръг и поведе еднолично. Това не 
попречи на 9-годишния Владко да го следва 
по петите до края на турнира. Всичко за 
първото място изглеждаше предрешено, 
когато малко изненадващо Румен Николов 
(ЦСКА) с черните надигра Ем. Георгиев и 
върна интригата. Интересно е да се отбе-
лежи, че Румен бе включен в турнира след 
2-рия кръг с 0 точки поради ангажименти 
в телевизията! В 8 кръг на първа маса той 
ремизира срещу Вл. Петров. По същия на-
чин завърши партията на 2 маса между два-
мата Емиловци - Тодоров и Георгиев. По-
следният ден бе драматичен и тук. Никола 
Христов получи леко спечелен ендшпил с 
офицер повече срещу Вл. Петров. Това оз-
начаваше сигурен медал за него. Но, както 
се казва, късметът помага на силните. Ни-
кола взе проходна пешка на черните на а2 
с топа си, мислейки, че го пази с офицера 
си от...h7! Шокиран от невероятната зри-
телна измама, на която се бе поддал, той 
моментално се предаде, без да осмисли, че 
позицията е теоретично реми! Този случай 
отново ни напомня, че никога не е късно да 
се предадеш. Така крайното класиране в че-
лото доби следният вид:

1. Владимир Петров 7 т.

2. Емил Георгиев 6,5

3. Румен Николов 6,5

4. Христиан Христов 6

5. Никола Христов 5,5

6. Камен Симеонов 5,5

7. Доротея Нанчева 5,5

8. Деян Чолаков 5,5

9. Ататас Атанасов 5,5

При юношите до 14 години (28 със-
тезатели) “големият отсъстващ” бе без-
апелационният победител от ДИП и “Тър-
новската царица” – Сашо Андреев. Сред 
състезателите имаше само 5 градирани (!??), 
като под номер едно отново бе момиче – Да-
рена Сиркова, а трети по коефициент бе 11-
годишният Димитър Даскалов – и двамата 
от ЦСКА. Този факт е доста тревожен за 
юношите до 14... След третия кръг поведоха 
Даскалов и бързо прогресиращият напоследък 
Тодор Василковски (“Прогрес”, Ловеч), след 
като Сиркова и Велизар Софранов (“Ивис”) 
направиха ремита с по-неизвестни състеза-
тели. В следващия кръг в остър цайтнот Ва-
силковски надигра Даскалов, а Дарена се спра-
ви успешно със Софранов. След нови победи 
над Василковски и Тито Титов (“Енергия 21”) 
тя оглави класирането, докато конкуренти-
те й изостанаха. Последва неочаквана, поне 
за мен, загуба с бели от Д. Даскалов. И докато 
Сиркова се съвзе бързо и до края бе повече 
от убедителна, останалите играеха на прили-
ви и отливи. Съвсем заслужено младата 
надежда на ЦСКА спечели златото със 
7,5 точки. Втори остана Василковски с 
6,5, а с бронз се окичи Даскалов с 6 точ-
ки. В класирането следват Велизар Софранов, 
Никола Ганев (СЦШ), Иван Георгиев (“Бадев”), 
също с 6 точки.

До 16 години на старт застанаха 22 
юноши, като конкуренцията бе доста сериоз-
на. Липсваха само държавният шампион Стоян 
Иванов и мм Радослав Димитров, който от-
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давна не се състезава с връстници. Поставе-
ният под номер едно Боян Ангелов (“Шумен 
2005”) стартира с реми срещу Георги Крумов 
(ВШК“ Г. Даскалов”), а номер 3 Даян Нинов 
(“Локомотив”, Мездра) дори загуби. Най-убеди-
телно започна турнира Павел Янев (“Каиса”) – 
3 от 3 т. Успешно бе и “завръщането” в шаха 
на Тихомир Очков и Данаил Пенев след годи-
на отсъствие. В шестия кръг се случи нещо 
крайно неприятно. На масата на лидерите 
Данаил Пенев и Павел Янев разиграха за 5 ми-
нути следната партия: 1. f3 e5 2. g4 Qg5 реми. 
Главният съдия мм Коста Ангелов присъди слу-
жебна загуба и на двамата съгласно чл. 12 от 
Правилника на шахматната игра – за уронване 
престижа на шахмата. Въпреки това двамата 
съхраниха лидерството си и, по ирония на съд-
бата, жребият отново ги противопостави в 
следващия кръг и пак на първа маса! Този път 
ремито помежду им бе зафиксирано след дъл-
га игра. Превъзходството на Павел над 
останалите не будеше съмнение. Той с 
лекота стана шампион, спечелвайки и 
купата при юношите. Крайното класиране 
тук е следното:

1. Павел Янев (“Каиса”) 7 т.

2. Александър Иванов (СЦШ) 6

3. Росен Тодоров (“Абритус”, Разград) 6

4. Данаил Пенев (“Каиса”) 5,5

5. Боян Ангелов (Шумен 2005) 5,5

6. Тихомир Очков (Казанлък) 5,5

7. Васил Кръстев (“Плевен XXI”) 5,5

Момичетата до 8 и 10 години бяха 
малко и бе решено да бъдат включени в общ 
турнир с отделни класирания. Само тук при 
момичетата се игра по швейцарска систе-
ма в 9 кръга. Осемгодишните бяха 8, а 10-
годишните - 12. Борбата при най-малките 
се водеше основно между Златина Любоми-
рова (“Михаил Ботвиник”, София), Ана Въ-
лева (ВШК “Г. Даскалов”) и Надежда Петко-
ва (“Варна”). В известна степен точките 
им зависеха от случайностите при жребия. 
Безспорно разликата между тях и най-до-
брите до 10 все още е огромна. Въпреки 
това те се бореха с желание и упоритост, 
често партиите им продължаваха по-дълго, 
отколкото при каките и батковците. Ето 
и класирането при 8 годишните:

1. Надежда Петкова 5 т.

2. Ана Вълева 5

3. Златина Любомирова 4,5

4. Кристина Павлова 4

5. Радилена Бурева 3,5

6. Маргарита Балимезова 3

7. Маргарита Георгиева 1,5

8. Илина Тошева 1

До 10 години липсваше шампионката 
на България Мария Васова. Борбата за зла-
тото, както се очакваше, се очерта да се 

Îткрити турнири
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води между шуменките Боряна Петрова и 
Джулиана Колева, Николета Господинова 
от ВШК “Г. Даскалов” и Доника Шивачева 
от “Тунджа”, Ямбол. Джулиана надигра Ни-
колета в третия кръг, но в петия загуби 
от съотборничката си Боряна. В следващия 
кръг Николета с белите надигра Боряна и 
двете поведоха с по 5 точки. Останалите 
явно не успяха да ги конкурират, защото и 
двете завършиха с впечатляващите 8 от 9!  
Класиране при 10 годишните:

1. Боряна Петрова 8 т.

2. Николета Господинова 8

3. Джулиана Колева 7,5

4. Доника Шивачева 6

5. Мария Каравасилева 5

6. Теодора Кътова 5

12-годишните момичета бяха 
едва осем и играха по кръгова система. 
И тук отсъстваха медалистки и шампи-
онки – Симонета Иванова и Ева Милева. 
За медалите се бореха Деница Драгиева 
(ЦСКА), Ива Пенчева (ВШК “Г. Даска-
лов”) и Зорница Пулева (“Виктори”, Бла-
гоевград). Във втория кръг Деница има-
ше тежка позиция и малко време срещу 
Симона Евстатиева (СЦШ), но опитът 
си каза думата. Ива пък победи Зорница 
в дълбок ендшпил. Съдбата на златото 
бе решена в петия кръг, когато Драгие-
ва победи Пенчева. В седващия кръг тя 
реши да не рискува и ремизира спечелена 
позиция срещу Пулева. До края нямаше 
изненади, за разлика от останалите гру-
пи. Класиране:

1. Деница Драгиева 6,5 т.

2. Ива Пенчева 6

3. Зорница Пулева 5,5

4. Мина Попова (СЦШ) 4

5. Елайза Христова (“Орловец-1997”) 2,5

6. Ванелина Тенева (ВШК “Г. Даскалов”) 2

При 14-годишните момичета турни-
рът се разви доста интересно. Те бяха 
10 и също играха всяка срещу всяка. Тук 
шампионка стана Мария Миланова (“Шу-
мен 2005”) с впечатляващ стопроцентов 
резултат. Въпреки отличната статистика 
играта й не бе на ниво – имаше няколко без-
надеждни, напълно загубени позиции, но ловко 
се измъкна не без помощта на противнички-
те. Но победителите не ги съдят! Втора 
остана шампионката на България Ани 
Крумова (ВШК “Г. Даскалов”) със 7,5 
т. Тя очевидно не бе в най-добрата си 
форма. Бронзът стана притежание 
на Марина Георгиева (“Виктори”) със 
7 точки. Силвена Митева (“Бадев”) остана 
четвърта с 6 т. 

Най-големите момичета бяха 9 (5 
от тях градирани). Тук погледите бяха насо-
чени към най-малката – 11-годишната Симо-
нета Иванова (“Дракон”, Плевен), дръзнала да 
мери сили с каките. Тя даде заявка за медал в 
третия кръг, като се наложи над Десислава 
Градевска  (“Виктори”). В същото време Ка-
лина Тодорова (“Каиса”) и Асения Димитрова 
(ЦСКА) бяха стопроцентови. Явно всичко 
щеше да се реши в края. В шестия кръг Йоана 
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Йорданова (“Шумен 2005”) надигра С. Ивано-
ва, а А. Димитрова – К. Тодорова. В следващия 
обаче Симонета победи Асения и интригата 
се запази. Решаваща бе партията между Кали-
на и Симонета в осмия кръг. Калина получи ма-
териално преимущество, но в цайтнота игра 
слабо и мина всякакви граници. Така Симоне-
та спечели партията, турнира и купа-
та. Постижението й е впечатляващо! 
Втора е Асения Димитрова също със 7 
точки, а трета остана Калина Тодоро-
ва с 6 точки. 

Както всяка година, турнирът имаше и 
съпътстващи прояви. В конкурса за ре-
шаване на задачи се включиха 9 души. 
Те трябваше да се справят с 9 позиции за 70 
минути. С равен брой точки – 9,5 от 12, за-
вършиха Димитър Даскалов и Ани Крумова, 
но Митко бе предал решенията си по-рано. 
Трета е Дарена Сиркова с 8 точки. Победи-
телите получиха шахматна литература. 

С най-голямо вълнение се очакваше 
турнирът по комбиниран шах. Вклю-
чиха се 18 отбора, в чиито състави личаха 
имената на почти всички лидери в различ-
ните възрастови групи. Победи тандемът 
Даян Нинов и Васил Кръстев. Второ остана 
дамското дуо Сиркова-Митева, а на трето 

място изненадващо се промъкнаха малките 
Ива Пенчева и Камен Симеонов. Всички те 
получиха парични награди. 

За втора поредна година бе организиран 
блиц турнир за треньори и придружава-
щи лица. Включиха се 14 състезатели. Трима 
финишираха с еднакъв брой точки – по 10,5. 
Допълниелните показатели ги подредиха 
така: 1. Коста Ангелов, 2. Тома Киряков, 3. 
Светла Йорданова.

Турнирът завърши, залата опустя. Три-
десет и третото издание на Международ-
ния детски турнир “Морско конче” е вече 
история. Този чудесен празник на шахмата 
нямаше да бъде възможен без традицион-
ната подкрепа на Община Варна, любезно-
то домакинство на хотелите “Дана палас” 
и “Дана палас парк”, енергичните и винаги 
готови да помогнат туроператори от 
“Елей”. Турнирът бе отлично отразен в ин-
тернет от Тихомир Янев, който за поредна 
година направи специален сайт. Разделяйки 
се с морския бряг, ние знаем, че 34-ото изда-
ние ще ни събере отново тук – по същото 
време, на същото място. Защото обичаме 
шахмата.

Дарена Сиркова – Димитър 
Даскалов 
1.b3 e5 2.¥b2 f6 3.c4 ¤c6 4.e3 b6?! 5.d4?! 
¥b4+ 6.¤c3 ¤h6 7.¤f3 exd4 8.exd4 0–0 9.¥e2 
¢h8 10.0–0 ¥a6 11.d5 ¥xc3 12.¥xc3± ¤e7 
13.¥d3 ¦e8 14.£c2 b5 15.¥a5 bxc4 16.¥xc4? 
£c8 17.¦fe1 £b7 18.£d3 ¥xc4 19.bxc4 ¤g6 
20.¦ab1 £a6 21.¥xc7 £xa2 22.¦a1= [22.¦xe8+ 
¦xe8 23.¤d2±] 22...¦xe1+ 23.¦xe1 ¦c8 24.d6 
¤f4 25.£e4 ¤e6 26.£b7 ¦g8 27.£b5 ¤g4 
28.¦f1 ¤f4 29.¤d4?? ¤xf2 30.£b3 ¤2h3+ 0–1

Росен Тодоров – Павел Янев
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 
5.¤c3 e6 6.¥g5 ¥b4 7.¤db5 h6 8.¥xf6 
£xf6 9.a3 ¥c5 10.£d2 0–0 11.¤d6 £e5 
[11...¤e5 ] 12.0–0–0 b5? 13.f4 £d4 14.£xd4 
¥xd4 15.¤cxb5 ¥e3+ 16.¢b1 ¥xf4 17.¤xc8 
¦axc8 18.¦xd7 ¤e5 19.¦d1 ¤g4 20.¦d3 ¤f2 
21.¦f3 ¤xh1 22.¦xf4 f5 23.exf5 ¦xf5 24.¦xf5 
exf5 25.¤xa7 ¦e8 26.¥c4+ ¢f8 27.b4 g5?± 
28.¤c6 ¤f2 29.b5 ¤e4 30.¢b2 ¤d6 31.¥d3 

Îткрити турнири
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Решения на комбинациите от стр. 26
(1) Schulten, John William - Kieser-
itzky, Lionel, Paris, 1844
1...£h3 2.¢h3 [2.¢g1 ¤f3#] 2...¤e3 
3.¢h4 ¤f3 [3...g5 4.¢h5 ¥g4 5.¢h6 
¥f8#] 4.¢h5 ¥g4# 0–1
(2) N.N. – Steinitz, USA, 1890
1...£h3!! 2.¢h3 [2.¢g1 ¦f2–+] 2...¤e3 
3.¢h4 ¤g2 4.¢g5 ¦f5 5.¢g4 h5 6.¢h3 
¦f2# 0–1
(3) Schiffers - Chigorin, Mikhail, m St 
Petersburg (13), 1897
1...¦h1  2.¤h1 ¥h2 3.¢h2 ¦h8 4.¢g3 
¤f5 5.¢f4 ¦h4#
(4) Ahues – Schories, Drezden, 1907
1.¥a3! ¦b1 2.£h6!! ¢h6 [2...¢f7 3.£f8#] 

3.¥f8 ¢h5 4.¥e2 ¢g5 5.h4# 1–0
(5) Von Holzhausen – Tarrasch, Frank-
furt, 1912
1.¥f7!! ¢f7 2.¤e6 ¢e6 3.£d5 ¢f6 
4.£f5# 1–0
(6) Emmrich - Moritz, B, Bad Oyen-
hausen, 1922
1...£h2! 2.¢h2 ¤g4 3.¢g1 ¤h3 4.¢f1 
¤h2# 0–1
(7) Rellstab – Ulrich, Berlin, 1929
1.¤g6! fg6 2.¦h7! ¢h7 3.£h3 ¤h6 4.fg6 
1–0
(8) Seitz – Rellstab, Deutschland (ch), 
1933
1...£h1! 2.¢h1 ¥f3 3.¢g1 ¦d1 0–1

f4 32.¤d4 h5 33.a4 g4 34.a5 h4 35.a6 ¤c8 
36.¥f5 h3 37.gxh3 f3 38.hxg4 f2 39.¥d3 ¦e3 
40.¥f1 ¦e1 41.¥c4?? [41.¥h3+-] 41...¤b6 
42.¥d3 ¦d1 43.¤e6+ ¢e7 44.¥e2 ¢xe6 
45.g5 f1£ 46.¥xf1 ¦xf1 47.¢c3 ¢d5 48.h4 
¦f3+ 49.¢b4 ¦f4+ 50.c4+ ¦xc4+ 0–1

Владимир Петров – Емил Тодоров
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 g6 
5.¤c3 ¤f6 6.¥e3 ¥g7 7.¥c4 0–0 8.f3 e6 9.¥b3 
d5 10.£d2 dxe4 11.¤xc6 £xd2+ 12.¥xd2 
bxc6 13.fxe4 ¥b7 14.0–0–0 ¦ae8 15.¥e3 
a6 16.¦he1 ¤g4 17.¥g1 ¥f6 18.¤a4 ¦d8 
19.¢b1 ¦xd1+ 20.¦xd1 ¦d8 21.¦xd8+ ¥xd8 
22.h3 ¤f6 23.¤c5 ¥c8 24.¥a4 ¥b6 25.¥xc6 
¢f8 26.¤xe6+! ¥xe6 27.¥xb6 ¥c8 28.e5 ¤h5 
29.¥c5+ ¢g7 30.¥e3 ¤g3 31.c4 ¤f5 32.¥g5 
¥e6 33.¥d5 ¥c8 34.c5 ¤d4 35.c6 ¢f8 1–0

Калин Тодоров – Калоян Христов
 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 
¥c5 5.¤xc6 £f6 6.£e2 dxc6 7.¤c3 ¥d4 
8.¥d2 ¤e7 9.f3 b5 10.a3 ¤g6 11.g3 ¤e5 
12.f4 ¤c4 13.e5 £e7 14.¦b1 0–0 15.£g2 
¤xd2 16.£xd2 ¦d8 17.¥d3 ¥h3 18.¤e2 
¥b6 19.¢d1 ¥g2 20.¦e1 ¥f2 21.¤c3 ¥xe1 
22.¢xe1 ¥d5 23.¦d1 ¥c4 24.£e3 ¥xd3 
25.¦xd3 ¦xd3 26.£xd3 ¦d8 27.£e3 £d7 
28.¢f1 £d2 29.£xa7 £c1+ 0–1

Николета Господинова – Боряна 
Петрова
 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥e7 4.c3 ¤f6 

5.£e2 d6 6.d4 exd4 7.cxd4 ¥g4 8.d5 ¤e5 
9.¤bd2 0–0 10.b4 c6 11.¥b2 £b6 12.¥xe5 
dxe5 13.a3 ¥d6 14.0–0 ¤d7 15.¦ab1 f5 
16.dxc6+ ¢h8 17.cxd7 £d8 18.¥e6 £f6 
19.¥xf5 ¥xf5 20.exf5 £xf5 21.¦fe1 ¦ad8 
22.¤c4 ¦xd7 23.¤xd6 ¦xd6 24.£xe5 
£xe5 25.¦xe5 g6 26.h3 ¢g7 27.¦e7+ ¦f7 
28.¦xf7+ ¢xf7 29.¦c1 ¦c6 30.¤e5+ 1–0

Симонета Иванова – Десислава 
Градевска
 1.d4 ¤f6 2.¤f3 c5 3.d5 d6 4.c4 g6 5.¤c3 
¥g7 6.g3 0–0 7.¥g2 a6 8.0–0 ¤bd7 9.¦e1 
¦b8 10.a4 ¤b6 11.¤d2 e5 12.£c2 ¤h5 
13.e4 f5 14.b3 f4 15.¥a3 ¤d7 16.b4 cxb4 
17.¥xb4 ¤c5 18.¥xc5 dxc5 19.¦ab1 g5 
20.£b2 ¦f6 21.£a3 £e7 22.a5 fxg3 23.hxg3 
£f7 24.£xc5 ¤f4 25.gxf4 gxf4 26.¦b6 £g6 
27.¦xf6 ¥xf6 28.¢f1 ¥g4 29.f3 ¥h5 30.£f2 
¢h8 31.¢e2 ¦g8 32.¦g1 ¥d8 33.¤b3 ¥e7 
34.¢d3 £g7 35.¤e2 ¥g6 36.¥h3 ¦f8 37.¥f5 
¥b4 38.£b6 ¦xf5 39.£xb4 1–0

Мина Попова – Деница Драгиева
 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.0–0 ¤f6 
5.¤c3 d6 6.h3 h6 7.d3 ¥e6 8.¥b3 £d7 
9.¤d5 ¥xd5 10.¥xd5 ¤xd5 11.exd5 ¤e7 
12.c4 f5 13.d4 exd4 14.¤xd4 0–0–0 15.¤e6 
¦dg8 16.b3 g5 17.¥b2 ¦h7 18.¦e1 g4 19.h4 
g3 20.¥d4 gxf2+ 21.¥xf2 ¥xf2+ 22.¢xf2 
¤g6 23.£d4 ¢b8 24.¢g1 ¤e5 25.¤f4 
¤f3+ 0–1
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Äържавни първенства

Момчета и момичета до 12 
години - 1-5 август, Плевен

От 1 до 5 август в хотел “Балкан” – 
Плевен, се проведоха държавните отборни 
първенства за момчета и момичета до 12 
години. Участваха рекорден брой отбори 
при момчетата – 16, докато при момиче-
тата се явиха само 6 отбора.

Домакините от ШК ”Плевен 21” осигу-
риха отлични условия за игра и настаняване 
на всички отбори.

При момчетата се игра швейцарска сис-
тема в 7 кръга, а при момичетата - кръгова 
система.

Фаворити при момчетата бяха 
отборите на ШК ”Плевен - 21” и ШК 
”Бургас”, а основен претендент за тре-
тото място беше отборът на ЦСКА. 

Предварителните прогнози се оправда-
ха напълно, след като двата отбора побе-
диха състава на ЦСКА и остана да решат 
спора за първото място в директен двубой. 
Срещата завърши 2:2 и всичко зависеше от 
допълнителните показатели. Отборът на 
“Плевен 21” загуби повече точки в остана-
лите си срещи и трябваше да се задоволи 
с второто място и сребърните медали. 
Напълно заслужено титлата спече-
лиха момчетата от Бургас. Съставът 
на ЦСКА бе с класа над съперниците си в 
спора за бронзовите медали и не им оста-

ви никакви надежди с добра игра. Направи 
впечатление голямата разлика в класата на 
отборите - първите два, третия и всички 
останали, за което говорят и 13-те резул-
тата от 4:0 в тези седем кръга.

Съставът на победителите - Валентин 
Вълев, Даниел Нинчев, Виктор Атанасов и Пе-
тър Тодоров. Победители на дъски станаха: 

На първа дъска Валентин Вълев от 
ШК ”Бургас” с 6,5 т. от 7 възможни. 

На втора дъска Михаил Николов от 
ШК ”Плевен 21” с 6,5 т. от 7.

На трета дъска  Виктор Атанасов 
от ШК ”Бургас” – с 7 т. от 7.

На четвърта дъска напълно заслу-
жено победи талантливата Деница 
Драгиева от ЦСКА с 6 т. от 7.

При момичетата битката се водеше 
между 3 отбора – ШК ”Шумен 2005”, ШК ”Г. 
Даскалов“, Варна, и ШК ”Плевен 21”. Развръз-
ката дойде след 2-рия кръг, в който състеза-
телките от Варна спечелиха срещу домаки-
ните с 3:0. В третия кръг обаче те загубиха 
от ШК ”Шумен 2005” с 1:2 и така дадоха шанс 
на конкурентките си да завършат наравно в 
последния кръг след оспорвана борба 1.5:1.5 с 
ШК ”Плевен - 21”. Това направи отбора от 
Шумен победителки, следвани от ШК ”Георги 
Даскалов и ШК ”Плевен 21”.

Шампионките играха в състав – 
Преслава Пенчева, Джулияна Колева 
и Боряна Петрова. Отборът им беше 
облагодетелстван от новата система 
за класиране, която беше мач – точки. Те 
станаха първи, но не убедиха всички, че са 
най-добрите. Показателно е, че вторият 
отбор завърши сумарно с повече точки от 
шампионките - 12 срещу 11.5 т. Естест-
вено, че треньорите се бяха съобразили с 
новата система и търсеха победа във всеки 
мач, като подреждаха отборите си не по 
сила, а да търсят отборната победа. Ето и 
крайното класиране:

Държавни отборни първенства
фм Йордан Стойнов
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Победителки по дъски станаха:
Василена Христова от ШК ”Дебют”- 

Оряхово – с 4.5 т. от 5 на първа дъска.
Джулияна Колева от ШК ”Шумен 2005” 

с 4.5 от 5 на втора дъска.
Боряна Петрова от ШК ”Шумен 2005” 

с 5 т. от 5 на трета дъска.
Крайните класирания:
 

МОМЧЕТА

Клуб
Мач 
точки

Точки

1 ШК “Бургас” 13 24

2 ШК “Плевен 21” 13 21,5

3 ШК ЦСКА 10 20

4 ШК “Виктори”, Благоевград 8 14

5 ШК “Спартак Плевен 21” 8 14

6 ШК “Г. Даскалов”, Варна 8 13,5

7 ШК “Михаил Тал”, Ч. бряг 7 14,5

8 ВТШК, В. Търново 7 14

9 ШК “Царевец”, В. Търново 7

10 ШК “Бадев” 7 11,5

11 ШК “Капабланка”, Дупница 6 14

12 ШК “Прогрес”, Ловеч 6 13,5

13 ШК “Алехин”, Казанлък 4 12,5

14 ШК “Енергия 21”, Добрич 4 9

15 ШК “Орловец”, Габрово 3 11

16 ШК “Марек”, Дупница 1 5

МОМИЧЕТА 

Клуб
Мач 
точки

Точки

1 ШК «Шумен 2005» 9 11,5

2 ШК «Г. Даскалов», Варна 8 12

3 ШК «Плевен 21» 7 9,5

4 ШК «Дебют», Оряхово 4 7,5

5 ШК «Енергия 21», Добрич 2 2,5

6 ШК «Михаил Тал», Ч. бряг 0 2

Ето и някои избрани партии.
Деница Драгиева – Зорница Пулева 

[C44]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 ed4 4.¥c4 ¥c5 5.0–0 
¤ge7 6.c3 dc3 7.¤c3 0–0 8.¥f4 d6 9.h3 ¥e6 
10.¥e6 fe6 11.¥g3 £d7 12.£e2 ¤d4 13.¤d4 
¥d4 14.¦fd1 ¥c3 15.bc3 £c6 16.¦ac1 ¤g6 
17.e5 de5 18.¥e5 ¤e5 19.£e5 ¦f5 20.£e3 a6 
21.¦c2 ¦af8 22.¦cd2 ¦d5 23.¦d5 ed5 24.£d3 
¦d8 25.c4 £a4 26.¦d2 c6 27.cd5 ¦d5 28.£e3 
¢f7 29.¦e2 ¢g6 30.£e6 1–0

Боряна Петрова – Кристина Цве-
ткова [B28]
1.e4 c5 2.¤f3 a6 3.c3 d6 4.d4 cd4 5.cd4 ¤f6 
6.¤c3 £c7 7.¥e3 ¤c6 8.d5 ¤b4 9.a3 ¤c6 
10.dc6 £c6 11.¥d3 d5 12.¦c1 e6 13.¤d5 
£d6 14.¤c7 ¢e7 15.¥c5 £c5 16.¦c5 1–0

Румен Николов – Кирил Герджиков 
[C30]
1.e4 e5 2.f4 £h4 3.g3 £e7 4.f5 ¤f6 5.¤c3 c6 
6.¥c4 ¤e4 7.¤e4 d5 8.¥d3 de4 9.¥e4 £c7 
10.¤f3 ¥c5 11.£e2 0–0 12.d3 ¤d7 13.¥g5 
h6 14.h4 ¤b6 15.0–0–0 ¤d5 16.¥d2 ¤f6 
17.h5 ¤g4 18.¦h4 ¤f2 19.¦f1 ¥d7 20.¦f2 ¥f2 
21.£f2 f6 22.¦h2 £c8 23.¤h4 ¥e8 24.¤g6 
¥g6 25.hg6 £d7 26.¦h4 £d4 27.¥e3 £a4 
28.¥d5 cd5 29.¦a4 1–0

Николай Христов – Камен Симеонов 
[D36]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 ¥b4 5.¥g5 
c6 6.e3 ¤bd7 7.cd5 ed5 8.¥d3 h6 9.¥h4 0–0 
10.0–0 ¦e8 11.£c2 ¥e7 12.¦fe1 a6 13.¦ac1 
c5 14.b3 £c7 15.¥g3 ¥d6 16.¥d6 £d6 
17.¤a4 cd4 18.ed4 ¦e1 19.¦e1 b5 20.¤c5 
¤c5 21.dc5 £c7 22.¤d4 £a5 23.£e2 ¥d7 
24.c6 ¦e8 25.cd7 ¦e2 26.¦e2 ¤d7 27.¤c6 
£a3 28.¦e8 ¤f8 29.¤e7 £e7 30.¦e7 1–0

Валентин Вълев – Кристиян Йорда-
нов [B23]
1.e4 c5 2.f4 g6 3.¤f3 ¥g7 4.¤c3 d6 5.¥b5 
¥d7 6.¥d7 ¤d7 7.d3 e6 8.0–0 ¤e7 9.¢h1 0–0 
10.¥d2 f5 11.¤g5 ¦f6 12.£e2 e5 13.ef5 gf5 
14.£f3 h6 15.¤h3 ¦b8 16.¤d5 ¤d5 17.£d5 
¢h7 18.fe5 de5 19.¦f5 ¦f5 20.£e4 £f6 
21.g4 ¦f8 22.¦f1 £h4 23.¦f5 ¦f5 24.£f5 ¢h8 
25.¢g2 £e7 26.g5 £d6 27.gh6 ¥h6 28.¥h6 
£h6 29.£d7 £d2 30.¤f2 e4 31.£e8 1–0

Äържавни първенства
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Юноши и девойки до 16 години 
- 1-12 август, Боровец

От 8 до 12 август в хотел “Мура” – Бо-
ровец, се проведоха държавните отборни 
първенства за юноши и девойки до 16 години. 
Участваха рекорден брой отбори – при девой-
ките 10, а при юношите - 14.

При девойките титлата заслужено 
бе спечелена от отбора на ШК “ЦСКА” 
в състав: Дарена Сиркова, Асения Ди-
митрова, Деница Драгиева и Станими-
ра Драгиева, с треньор Петко Петков. 
Втори останаха девойките на ШК “Виктори”, 
а трети - на ШК “Плевен 21“.

Поздравления за ШК “ЦСКА”, който донесе 
трета отборна шампионска титла за София 
в последните 4 години. 

Победителки по дъски в първенството 
при девойките са:
Ани Крумова - ШК “Г. Даскалов” – 7 т. от 7 
на първа дъска 100% !
Йоана Костурска - ШК “Ивис - 6.5 т от 7 на 
втора дъска.
Яна Цакова - ШК “Спартак Плевен 21“ - 6 т. 
от 7 на трета дъска. 
Доротея Нанчева  - ШК “Плевен 21 “ - 2.5 
от 3 сред резервите.

При юношите отборът на ШК 
“Плевен 21 “ в състав: Иван Гарнизов, 
Анатоли Атанасов, Васил Кръстев, 
Михаил Николов и Велислав Маринов, с 
треньор Христинка Илиева не остави 
никакви надежди на конкурентите си 
и убедително спечели първото място. 
Поздравления за ШК “Плевен 21” за  шампион-
ската титла! Останалите медалисти станаха 
известни след завършването на последната 
партия, която изпрати на второто място 
отбора на ШК ”Енергия-21”, а на трето от-
бора на ШК “Г. Даскалов”. Отборът на ШК 
”Ивис”- миналогодишен шампион, раздели тре-
тото място, но по допълнителни показатели 
остана четвърти. 

Най-добри резултати по дъски сред юно-
шите показаха:
Стоян Иванов - ШК “Г. Даскалов“ - 7 т. от 7 

на първа дъска!
Александър Иванов - Столичен център - 7 
т. от 7 на втора дъска.
Стефан Фотев - ШК “Виктори” - 6.5 от 7 
на трета дъска.
Михаил Николов - ШК “Плевен - 21” - 5.5 от 
7 на четвърта дъска.
Владимир Петров  - ШК “Ивис”  - 6 т. от 7 
сред резервите.

Като съпътстващи мероприятия по вре-
ме на първенството се проведоха курс за шах-
матни съдии с 16 участници и блиц турнир за 
треньори и придружители, спечелен от мм 
Калин Каракехайов.

На фона на коректното поведение на 
всички треньори и състезатели, неприятен 
привкус остави неявяването на отбора на ШК 
“Шумен 2005“ на закриването. След като бяха 
отхвърлени като неоснователни от турнир-
ния комитет подадените от техния треньор 
контестации. 

Ето и пълното класиране:

МОМЧЕТА

Клуб
Мач 
точки

Точки

1 ШК “Плевен 21” 13 21

2 ШК “Енергия 21”, Добрич 10 15

3 ШК “Г. Даскалов”, Варна 9 17

4 ШК “ИВИС”, София 9 16

5 ШК “Шумен 2005” 8 16

6 ШК “Каиса”, Варна 8 15,5

7 ШК “Виктори”, Благоевград 7 15

8 СЦШ, София 7 15

9 ШК “Спартак Плевен 21” 7 14

10 ШК “Михаил Тал”, Ч. бряг 6 13,5

11 ШК “Прогрес”, Ловеч 6 12

12 ШК “Локомотив”, Мездра 4 13

13 ШК “Казанлък” 4 12,5

14 ШК “Марек”, Дупница 0 0,5
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МОМИЧЕТА

Клуб
Мач 
точки

Точки

1 ШК ЦСКА 12 14,5

2 ШК “Виктори”, Благоевград 11 14,5

3 ШК “Плевен 21” 10 13,5

4 ШК “Г. Даскалов”, Варна 8 14

5 ШК “Бадев”, София 8 13

6 ШК “Спартак Плевен 21” 8 12

7 ШК “ИВИС”, София 7 11,5

8 ШК “Михаил Тал”, Ч. бряг 4 8

9 ШК “Осогово”, Кюстендил 2 3

10 ШК “Марек”, Дупница 0 1

Ето и избрани партии на победителите 
по дъски при юношите и девойките.

Ани Крумова – Дарена Сиркова 
[D05]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.e3 e6 4.¥d3 c5 5.c3 b6 
6.¤bd2 ¥b7 7.0–0 ¤bd7 8.£e2 ¤e4 9.¤e1 ¥d6 
10.f3 ¥h2 11.¢h2 £h4 12.¢g1 ¤g3 13.£d1 0–0 
14.¥b5 ¦ad8 15.¤d3 ¤f1 16.¤f1 cd4 17.cd4 
a6 18.¥a4 f5 19.¥d2 g5 20.¦c1 g4 21.¦c7 b5 
22.¦b7 ba4 23.¥e1 £g5 24.f4 £h6 25.¥a5 1–0

Яна Цакова – Марина Георгиева 
[A31]
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.¤f3 cd4 4.¤d4 ¤c6 5.¥f4 
g6 6.¤c3 d6 7.¥g5 ¥g7 8.e3 0–0 9.¥e2 ¥d7 

10.0–0 £b6 11.¦b1 a6 12.b4 ¤d4 13.ed4 ¥f5 
14.¦b3 £c7 15.¥f6 ef6 16.¤d5 £d8 17.¥f3 
¥d7 18.¦e3 ¥e6 19.¦fe1 ¦c8 20.c5 dc5 
21.dc5 ¦b8 22.a4 £d7 23.¤b6 £c7 24.¥d5 
¦fd8 25.£b3 ¥d5 26.¤d5 £d7 27.¤b6 £c6 
28.¦e7 ¦f8 29.¤d7 ¦bd8 30.¤f8 ¦f8 31.¦d1 
f5 32.¦dd7 £f6 33.g3 g5 34.¦b7 h5 35.£d5 
h4 36.gh4 gh4 37.h3 £g6 38.¢h2 ¥f6 39.¦e1 
¢h8 40.¦g1 £h5 41.¦b6 ¦d8 42.£g2 ¥e5 
43.¢h1 £h7 44.£g5 ¥g7 45.£d8 1–0

Александър Иванов – Радостин Ра-
фаилов [D35]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥f4 c6 5.e3 ¥e7 
6.¤f3 ¤bd7 7.cd5 ed5 8.¥d3 0–0 9.0–0 ¤h5 
10.¤g5 ¤f4 11.¥h7 ¢h8 12.ef4 ¥g5 13.fg5 
¢h7 14.£h5 ¢g8 15.f4 £e7 16.¦ae1 £d6 
17.f5 ¤f6 18.gf6 £f6 19.¦f4 £h6 20.£f3 £f6 
21.£h3 ¥d7 22.¦ef1 ¦fe8 23.¦h4 g6 24.¦h7 
£d4 25.¢h1 ¥f5 26.£h6 ¦e6 27.g4 ¥g4 
28.¦hf7 1–0

Владимир Петров – Атанас Атана-
сов [B78]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4 d6 5.¤c3 
¤f6 6.¥e3 g6 7.¥c4 ¥g7 8.f3 0–0 9.£d2 ¥d7 
10.0–0–0 a6 11.h4 b5 12.¥b3 h5 13.¦dg1 ¤d4 
14.¥d4 a5 15.a4 b4 16.¤d5 ¥c6 17.¤f6 ef6 
18.g4 ¢h7 19.gh5 gh5 20.¦g7 ¢g7 21.£g5 
¢h7 22.£h5 1–0

Стоян Л. Иванов – Иван Гарнизов 
[B12]

DOP boys16 Borovets (4.1), 10.08.2008
 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.¤f3 e6 5.¥e2 
¤d7 6.0–0 ¤e7 7.¤bd2 c5 8.c4 cd4 9.¤d4 
¤e5 10.cd5 £d5 11.£a4 ¤5c6 12.¤2b3 a6 
13.¦d1 ¦d8 14.¥e3 ¤c8 15.¤c6 £c6 16.¦d8 
¢d8 17.£a5 £c7 18.¦d1 1–0

Стефан Фотев – Станислав 
Петров [A40]
1.d4 e6 2.c4 b6 3.¤c3 f5 4.¥f4 ¤f6 5.e3 
¥b7 6.a3 ¥e7 7.¤f3 d6 8.¥e2 0–0 9.0–0 
¤bd7 10.¤g5 £c8 11.¤e6 ¦e8 12.d5 
¤f8 13.¤f8 ¥f8 14.£c2 g6 15.¦ad1 ¥g7 
16.¥d3 a5 17.¦fe1 £d8 18.e4 fe4 19.¤e4 
¥c8 20.¤f6 ¥f6 21.¥g6 ¦e1 22.¦e1 
¥d7 23.¥h7 ¢h8 24.£g6 ¥g7 25.£h5 
a4 26.¥g6 ¢g8 27.£h7 ¢f8 28.¥h6 £f6 
29.£h8# 1–0

Шампионките от ШК “ЦСКА“
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Херцег Нови е щастлив град за 
Киприян Бербатов. През 2005 година 
в красивия адриатически курорт той 
раздели първото място в групата до 
10 години, но турнирният коефици-
ент му обърна гръб. Бронзовият ме-
дал за 9-годишния тогава талант ни-
как не бе зле.

Три години по-късно Кипи бе над 
всички. Вече в по-горната възрастова 
група до 12 години той отиде като 
номер 1 и защити блестящо очаква-
нията. С резултат 7,5 точки от 9 
партии отново раздели първото мяс-
то и шахматната богиня Каиса въз-
станови справедливостта. Киприян 
взе купата и златото!

Успехът на Бербатов не е случаен. 
Той е най-прогресиращият български 
шахматист през 2008 година по от-
ношение на международния рейтинг, 
текущ 2348! Голям възход, започнал 
от европейското първенство за 

мъже в Пловдив. Вече покри три бала 
за международен майстор и очакваме 
на конгреса на ФИДЕ в Дрезден по 
време на предстоящата шахматна 
олимпиада да бъде удостоен с почет-
ното звание. Така той става най-мла-
дият международен майстор за мъже 
в историята на българския шах.

Трябва да отдадем заслуженото и 
на треньорите му – мм Йордан Ива-
нов, който го придружава постоянно 
по турнирите, и гм Петър Великов, 
който му помагаше на това европей-
ско първенство. Поздравления и за 
благоевградската шахматна школа, 
открила и развила таланта му.

Успешно бе представянето на ця-
лата ни делегация в Херцег Нови, но 
за това подробности в следващия 
брой.

Киприян Бербатов – 
 европейски шампион!
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Многократно съм имал възможността да 
се запозная с екранизираните „Особености на 
руския национален лов и риболов”. В началото 
на август за щастие сбъднах една своя изконна 
мечта – докоснах се до особеностите на ру-
ския национален шах, и то „на живо”!

Но първо малко предистория. По време 
на Европейското училищно първенство във 
Варна това лято се запознах с Павел Другов, 
който по-късно стана мой голям „друг”. Та Па-
вел, симпатичен и приятно закръглен 150-ки-
лограмов млад мъж, ни покани в Петербург на 
традиционния шахматен фестивал „Петров-
ская ладья” (Петровски топ). Бащата на моя 
малък възпитаник Марин веднага „прегърна” 
идеята и решихме да съчетаем полезното с 
приятното, а именно: много шах, придружен с 
разходки и посещения на най-различни уникални 
забележителности.

Мога да напиша роман за премеждията ни 
на варненското летище и цялата драма по за-
минаването и връщането ни. Това обаче не е 
тема на нашата статия. По-скоро искам да ви 
представя една действителност такава, ка-
квато я видях аз. Най-вече от шахматна глед-
на точка, но и с много хумористични елемен-
ти. Нали все пак говорим за „Особеностите 
на руския национален...!?”

Пристигаме в Санкт Петербург или по-

точно в Петерхоф – нещо като квартал, 
предградие на Петербург. Жителите на това 
малко населено място обаче са видни патри-
оти и си го възприемат като отделен град. 
Нещо като Бургас и „Меден рудник”, Шумен и 
„Дивдядово” или Пловдив и Марково. И за да не 
обидим софиянци - като София и „Драгалевци” 
примерно. 

Настаниха ни в един старинен дворец, кой-
то е превърнат в хотел. Цените им са дос-
та дебелички. За подобен „лукс” в България не 
искат повече от 15-20 лв. на легло в зависи-
мост от населеното място. И понеже сме 
единствените чужденци,  много ни “глезеха”, 
обръщаха ни много внимание и  ни развеждаха 
навсякъде. Не можем да се оплачем. Дори закъс-
няваме за първия кръг и ни писаха служебни ре-
зултати, естествено нагласени. Доста българ-
ски съдии се притесняват да правят подобни 
неща, понеже после всичко отива във ФИДЕ 
и се гледа под лупа. Руснаците обаче явно не 
им пука. Намираме сградата за игра. Както раз-
брах по-късно, нещо като младежки център и 
дом за деца, лишени от родителски грижи, в 
комбинация с нещо като нашите ТВУ-та (тру-
дово-възпитателни училища) навремето. Въ-
тре всичко е като в санаториум – старо, по-
изкъртено, напомнящо време „оно”. Вън една 
голяма писта и разни площадки за най-различни 
спортове – нещо като нашите спортни учи-
лища едно време.

Та, да се върнем към чисто шахматната 
част. Пуснахме малкия Марин да играе в най-
силния им детски турнир, този за шахматисти 
1-ви разряд. Нашият юнак, разбира се, е далеч 
от нивото на руския 1-ви разряд, но по-добре 
да изиграе един силен турнир, отколкото да 
се бори с тия, дето сега се учат да местят 
фигурите, не могат да записват и играят без 
часовници.

Първото ми голямо разочарование дойде 

Едно пътешествие с шахматни      
 разочарования и болезнени истини

Деян Димитров

Ìеждународни прояви
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от залите им за игра – класни стаи, като на 
някое селско училище, което има общо около 
20 деца и е пред закриване. Ако ние се оплаква-
ме, че децата ни играят при лоши условия и в 
неподходящи помещения, то това, което ни 
предложиха в Петерхоф, надмина и най-лоши-
те ми кошмари... Прогнили чинове, на които 
се нареждат по 2-3 шаха, а няма и място за 1 
дете първолак. А фестивалът им е престижен, 
традиционен и играят деца от цяла Русия. Но 
нито на родители, нито на организатори из-
глежда не им прави впечатление и ни най-мал-
ко не им пука. Аз, понеже съм единственият 
гост чужденец, пускат ме да гледам, когато си 
искам. На другите не им дават. Колкото ми е 
готино, толкова ми е и тъпо и някак си неу-
добно.

Второто ми голямо разочарование дойде 
от съдийството и уж „тишината”, която 
трябваше да се пази. Ако нашите детски тур-
нири са лудница, то техните са... трудно ми 
е да намеря думата. Нито на организатори, 
нито на съдии обаче не им прави впечатление, 
че всичко прилича на малък ад. И пълна анархия. 
Докато децата играят, съдиите си говорят на 
висок глас, анализират си там нещо на главата 
на малчуганите, а от време на време един на-
пълно луд влиза и започва да крещи. Никой не му 
обръща внимание. Явно са му свикнали. Марин 
обаче ме гледа с поглед тип „Какво става тук.” 
Той много добре знае какви са организацията и 
тишината по време на турнирите в Шумен.

Третото ми голямо разочарование дой-
де от учудващото непознаване на правилни-
ка и регламента от руските „шпикери”. Тук, 
може би е време да вметна, че и аз играх на 
един от откритите турнири, част от целия 
им фестивал. Имаше поне 6-7 шахматисти с 
рейтинг около 2400 при обидно ниски награди 
и убийствено високи такси. И ако речете да се 
оплачете от нашите съдии за нещо, отидете 
в Петерхоф и тогава жална ви майка. Почти 
всяка партия им правех рекламация за това, че 
противниците ми не записват или записват 
поредица от 5-6 хода, ако успеят въобще да 
ги възстановят. Или, че ми предлагат реми на 
всеки втори ход. Аз играя последна партия в 

турнира, около мен си анализират, и то ожес-
точено и на висок глас. Само дето бира не 
пиеха и не мезеха кебапчета, щото в България 
и в подобни сценарии съм влизал. А жребия го 
правеха с една много странна компютърна 
програма, която никога не съм виждал.

Казвам го най-отговорно – през последна-
та година организацията както на детските, 
така и на всички останали турнири у нас над-
хвърля с пъти по класа това, което видях в 
Петерхоф.

Съдиите им, едни отнесени и беззъби, все 
едно ги вадиш от „Теория на запоя”. Веднага 
направих асоциацията с култовия руски филм, 
когато видях 2-ма - 3-ма от техните „екзем-
пляри”. И съвсем скоро предположението ми 
се оказа вярно. В сградата, където играхме, 
имаше бюфет. Съдържателката му – около 
60-годишна „млада дама”, предлагаше кафе или 
чай с бързовар и изпечени от нея предната ве-
чер бисквити. Готина бабка, душица! На нея, на 
организаторите и на останалите служители 
от сградата подарихме една двулитровка ра-
кия. Когато всеки ден ходех за кафе и курабий-
ки по 2, 3 пъти на ден, бабата винаги вдигаше 
тост за „българските мъже!” Защо ли въобще 
не се изненадах...

Малкият Марин яде много бой. Ние това си 
и очаквахме. На неговото ниво е цяло чудо, че 
успя да даде мат на един от техните първо-
разрядници, а можеше да спечели и срещу още 
2-ма - 3-ма. Тогава забелязах, че техните роди-
тели и треньори са наистина адски крайни и 
непоклатими. Карат се, наказват, викат. На-
шите свръхамбициозни родители и треньори 
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Светозар Цеков спечели първия „Морски дракон”
Деян Димитров

просто са бледа сянка на това, което видях. 
Грозната истина обаче е, че така се прави го-
лям играч. А треньорите им по никакъв начин 
не позволяват на родителите да се месят в 
работата им. Изолация, лагери и шах, шах, шах 
преди всичко. Нашите деца са прекалено раз-
глезени. През пет минути се обаждат на ро-
дителите си за щяло и не щяло. С оплаквания, 
рев, сополи и пр. Така играч не се става. Замис-
лете се дали Борис Спаски се е обаждал някога 
на някого, за да се оплаче от нещо. Не. Нямало 
е на кого, защото е бил сирак, горкият. А може 
би именно това му е помогнало...

Върнах се от Русия със смесени чувства. 
Може би супертурнирите им наистина са на 
ниво, но останалите им състезания са под вся-
каква критика. Много неща, отнасящи се до 

шахматната им дисциплина и организация, ме 
разочароваха. Методиката им на работа обаче 
все още си е като в миналото. Затова имат и 
резултати.

Следях с интерес Европейското за деца 
и юноши в Херцег Нови. Някои от младите 
шахматисти на Русия, които играха там, ми 
бяха познати от престоя ми в Петерхоф. 
Много от нашите деца играят и се развиват 
при по-добри условия за тренировки и игра, 
повярвайте ми. Адски талантлива нация сме. 
Проблемът ни обаче е, че ние сме хиляди, а те 
милиони... 

* Искам да изразя специални благодарности на 
г-н Петър Петров – баща на малкия Марин, без 
чиято финансова помощ това пътуване нямаше 
да бъде възможно!

Детският турнир с най-висок награден фонд в България събра 
89 участници в дебюта си

В края на поредното горещо шахматно 
лято СКШ „Шумен 2005” даде своя същест-
вен принос в организацията и провеждане-
то на детските турнири у нас. На морския 
шахматен небосклон се появи нова перла 
– „Морски дракон”. И още при дебютното 
издание успяхме да родим три прецедента. 
Първо, интересния факт, че сухопътен 
клуб, какъвто е нашият, организира турнир 

на морето. Второ, това е единственото 
състезание освен държавните първенства, 
което събира всички възрастови групи от 
8 до 20 години и, трето – осигурихме най-
високия награден фонд на детски турнир 
в България! Само за купи и медали дадохме 
около 950 лв. 

Идеята за „Дракона” се роди през есен-
та на 2007 г. и бе продиктувана от естест-
веното ни желание да помогнем за разви-
тието на детско-юношеския шах, който е 
основен приоритет на нашия клуб. Органи-
зацията на турнира започна още през януа-
ри, когато вече имахме сключен договор с 
туроператорска фирма, в който бяха уточ-
нени всички детайли около състезанието. 
Според мен подобен начин на работа тряб-
ва да се превърне в задължителна практика 
при провеждането на всякакви турнири.

Ìеждународни прояви

Îткрити турнири
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„Морски дракон” беше анонсиран още в 
началото на годината и съчетан със спорт-
ния календар на федерацията. Но целият ни 
проект щеше да остане само една хубава 
идея без помощта на основния виновник за 
появата на този прекрасен турнир. Името 
му е Владимир Павлов – шахматен любител, 
бизнесмен и човек, който осигури 4000 лв. 
награден фонд!

Първият „Дракон” се проведе от 4 до 8 
септември в хотел „Хелиос” в Приморско. 
Непосредствената близост до морето, 
ниските цени (22 лв. пълен пансион на ден) 
и хубавите награди привлякоха 89 състеза-
тели и много родители. Една никак нелоша 
бройка за дебютно издание на турнир.

Шахматистите бяха разделени на 2 гру-
пи – до 12 години и над 12 години. При мал-
ките участваха 54 деца, а при големите - 35. 
Момчета и момичета играха заедно, като 
случаите, в които по-малките взеха награ-
дите на по-големите, не бяха рядкост.

Много родители ми споделиха, че отдав-
на не са виждали толкова уютна, просторна 
и прохладна зала за игра. Всички деца имаха 
табелки с имената, клуба и коефициента си. 
Мисля, че не е лошо това да се превърне в 
практика, понеже особено на децата дава 
увереност и самочувствие. 

Победител в турнира до 20 г. стана 
Светозар Цеков от Плевен. Той има-
ше тежката задача да се пребори с Алек-
сандър Димитров, Димитър Киров, Стелян 
Георгиев, Пламен Василев, Сашо Андреев, 
Боян Ангелов, Александър Монев и др. Още 
в първия кръг бъдещият шампион изпита 
сериозни затруднения в партията си срещу 
Мария Миланова, но успя да се измъкне и да 
спечели. В четвъртия кръг дербито между 
Цеков и Стелян Георгиев завърши реми, ко-
ето позволи на Александър Димитров да из-
лезе начело след победа над Сашо Андреев. 
Предпоследния кръг Александър Димитров 
и Светозар Цеков си поделиха точката 
след една оспорвана и интересна партия. 
На финала Александър, който водеше с 0.5 

точка, загуби с белите от Димитър Киров, 
а Цеков победи Дарена Сиркова и спечели 
турнира с 6 от 7 т. Втори със същия резул-
тат остана Димитър Киров, а Александър 
Димитров завърши трети с 5.5 точки. При 
момичетата победителка стана Да-
рена Сиркова с 4.5 точки.

Крайно класиране

№ Име / Фамилия ЕЛО Точки

1 Светозар Цеков 2285 6

2 Димитър Киров 2155 6

3 Александър С. Димитров 2157 5,5

4 Сашо Андреев 2182 5,5

5 Даян Нинов 2009 5

6 Пламен Василев 2198 5

7 Стелян Георгиев 2168 4,5

8 Дарена Сиркова 2055 4,5

9 Боян Ангелов 2105 4

10 Силвена Митева 1764 4

11 Георги Кирков 1847 4

12 Йорданка Найденова 1952 4

13 Вероника Василева 1699 4

14 Димитър Тодоров 1762 4

15 Ивайло Петров 1862 4

16 Александър Монев 2063 3,5

17 Йоана Йорданова 1852 3,5

18 Иван Георгиев 2005 3,5

19 Борислав Янакиев 1786 3,5

20 Гергана Иванова  3,5

Общо 35 участници

При малките също беше много инте-
ресно. В сблъсък за призовите мес-
та се изправиха Николай Христов, 
Румен Николов, Явор Тодоров, Крис-
тиян Янков и бургаската школа в 
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цялата си мощ. В петия кръг дербито 
между Даниел Нинчев и Николай Хри-
стов завърши с победа на Ники. До края 
обаче малкият сладур от ЦСКА направи 
две ремита, което позволи на Нинчев с 
две победи да го задмине по показател. 
Трети с 5.5 от 7 завърши Емил Георги-
ев. При момичетата победителка 
стана Джулиана Колевa.

Крайно класиране

№ Име / Фамилия ЕЛО Точки

1 Даниел Нинчев 1847 6

2 Николай Христов 1848 6

3 Емил Георгиев 1829 5,5

4 Петър Тодоров 1792 5,5

5 Илиян Иванов  5

6 Румен Николов 1823 5

7 Явор Тодоров 1855 5

8 Радостин Рафаилов 1752 5

9 Димитър Мирчев 1799 5

10 Виктор Атанасов 1821 4,5

11 Джулияна Колева 1731 4,5

12 Георги Нанов  4,5

13 Валери Стоянов  4,5

14 Кристиян Янков 1787 4,5

15 Иво Димитров  4,5

Общо 54 участници

Проведе се и общ блиц турнир, 
който бе спечелен от Светозар 
Цеков с 7 от 7 т. Втори и трети 
с по 6 точки станаха Сашо Андреев и 
Александър Димитров.

Първите трима във всички възра-
сти получиха парични награди, медали, 
грамоти, а за победителите имаше и 
купи. Ето и шампионите по възраст.

МОМИЧЕТА:
до 8 г. - Златина Любомирова
до 10 г. - Боряна Петрова
до 12 г. - Дарена Сиркова
до 14 г. - Мария Миланова
до 16 г. - Вероника Василева
до 18 г. - Силвена Митева
до 20 г. - Джулияна Колева
МОМЧЕТА:
до 8 г. –Божидар Цонев
до 10 г. - Николай Христов 
до 12 г. - Даниел Нинчев
до 14 г. - Георги Кирков
до 16 г. - Сашо Андреев
до 18 г. - Александър С. Димитров
до 20 г. - Светозар Цеков

Спонсорът на турнира Владимир 
Павлов остана много доволен от ат-
мосферата и добрите отзиви и обеща 
следващата година да увеличи наград-
ния фонд.
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Изненадващи ходове
мс Христинка Илиева

Изненадата играе голяма роля в 
шахматната борба. Да очакваш “един-
ствен, задължителен“ отговор, а 
вместо това да попаднеш под удара на 
непредвиден ход е неприятност, коя-
то твърде често има фатални после-
дици. Неочакваните ходове объркват, 
смущават и намаляват силно съпро-
тивителната сила на играещите. В 
широк смисъл на думата изненадващ е 
всеки ход, който не е бил предвиден. 
Съществуват три вида ходове, които 
обикновено се изплъзват от внимани-
ето на шахматистите. Тези ходове са 
промеждутъчните, тихите и контра-
ударите.

Да разгледаме най-напред що за хо-
дове са промеждутъчните. Това е ак-
тивно нападение с двойна заплаха и в 
зависимост от неговата сила на въз-
действие може да бъде отнесен как-
то към ходовете с нападение, така и 
като защитен ход.

Боголюбов – Хасон, 1939 г.
XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zplzpqvlpzpp0
9-zp-+-+-+0
9+-snpzPN+-0
9-+-+-+-+0
9+-zPL+-+-0
9PzP-+QzPPzP0
9tR-vL-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Черните решили да разменят 
опасния офицер и изиграли 1...¤d3, 
очаквайки естествения отговор  
2.£d3.  Последвало обаче  2.£g4!!  с 
двойната заплаха 3.£g7 мат и 3.¤h6 
шах шех.

Енгерт – Ван Нюс, 1934 г.
XIIIIIIIIY
9-+r+-+-+0
9+r+-+-+-0
9-+-+psNpmk0
9+-+pzPqz+p0
9-+-+-+-+0
9+-zP-wQP+-0
9-+-+-zPK+0
9tR-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните имат качество в повече и ре-
шили, че се открива изгодна възможност 
за смяна на дамите. Изиграли  1...£g5??  
Вместо очаквания “задължителен отго-
вор “   2.£g5  обаче последвал непред-
виденият промеждутъчен ход 2.¤g4!!. 
Черните били принудени да влязат във 
варианта 2...hg4   3.¦h1 и след като загу-
били дамата си, се предали.

Флешман – Блуме , 1947 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+Qzpk0
9p+-+p+-zp0
9+p+-+-+-0
9-+-trP+-+0
9+-+q+-+-0
9-+-+-+LzP0
9+-+-+-tRK0
xiiiiiiiiy

В позицията на диаграмата черни-
те с фигура по-малко “открили“ спаси-
телната комбинация 1...¦e4 2.¥e4 £e4 
3.¦g2  £e1 и реми с вечен шах. Поради 
това те смело играли 1...¦e4. Оказало 
се , че белите не са задължени да прием-
ат жертвата, а разполагат с промежду-
тъчния ход 2.£g6!! , който след 2...¢g6 
3.¥e4 приключва веднага борбата в тя-
хна полза.

Øахматна лекция
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Èнтернет двубой

В началото на годината Българската 
шахматна мрежа предизвика цяла България 
на онлайн двубой, в който се включиха сто-
тици и наблюдаваха няколко хиляди. Ходо-
вете на България се избираха с гласуване на 
посетителите на големия българския шах-
матен сайт www.chessbgnet.org. 

Големият интерес към партията стана по-
вод тя да се повтори в много по-голям мащаб. В 
момента на специално създадения за целта сайт 
www.igraite.net се играе отново, като отборът 
на страната е съветван при избора на всеки ход 
от звезди на детския шах като Валентин Вълев, 
Симонета Иванова, Цвета Галунова, Сашо Ан-
дреев,  Дарена Сиркова, а капитани на съветни-
ците са Тихомир Янев и шампионката на ългария 
по блиц за жени Ива Виденова. Всички читатели 
на списанието са поканени да участват! В пър-
вата партия борбата между българите и нашия 
екип беше изключително интересна и скоро 
материалното равновесие се наруши. България 
получи много фигури за дама, но активността 
на черните взе връх. За мрежата с черни играха 
мм Калин Каракехайов и Тихомир Янев. 

Бели: България – 
Черни: Българска шахматна мрежа

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 
5.0-0 ¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 0-0 8.c3 d5 Бъл-
гария избра Испанска партия, а Българската 
шахматна мрежа отговори с атака Маршал 
9.exd5 ¤xd5 10.¤xe5 ¤xe5 11.¦xe5 c6 

12.d4 Това е основният ход, въ-
преки че много силни играчи предпо-
читат 12.d3, което води до много 
сложни позиции 12...¥d6 13.¦e1 £h4 
14.g3 £h3 15.¥e3 ¥g4 16.£d3 ¦ae8 
17.¤d2 ¦e6 18.a4 £h5 

Това е модерният ход. Едно време 
са предпочитали 18...f5, което може 
да доведе до огромни и почти неиз-
следвани усложнения след 19.axb5 f4. 
19.axb5 axb5 черните се стремят 
към реми с преследване на бялата 
дама по белите полета. За бели са из-
пробвани 5-6 хода, без някой да е по-
казал път към превес. 20.¥xd5 £xd5 
21.£f1 ¦fe8 22.£g2 £h5 23.¦a6!? 
¥h3 24.£f3 ¥g4 25.£g2 

 

25...f5!? Българската шахматна 
мрежа се отказва от реми и започ-
ва пряка атака 26.¦xc6? Трябваше 
26.d5!, на флангова атака контра удар 
в центъра. Пешкоядството довеж-
да белите до трудна ситуация пора-
ди слабите бели полета и първа линия 
26...f4 27.gxf4 ¦g6 В тази трудна по-
зиция България намира единствен ход 
28.¦xd6! ¥e6?!

 Простият следващ ход на белите, 
който компютърът намира за части 
от секундата, просто се изплъзна от 
нашето внимание. След най-силното 
[28...¦xd6! 29.¤f1 ¦g6 30.¤g3 ¥f3 

Национална онлайн партия
мм Калин Каракехайов
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31.£f1 черните контролират белите 
полета по убийствен начин] 29.£g3! 
¦xg3+ 30.fxg3 ¥h3! 

Въпреки многото фигури за дама-
та, които белите получиха, инициа-
тивата по белите полета продължава 
да е много неприятна 31.¢f2!  Един-
ственият спасяващ "уплътняващ" ход 
31...£f5!  Предстои дамата да развие 
максимална активност 32.¤f3 £c2+ 
33.¦e2 

33...£b1 черните заплашват мат и 
печелят пешката на b2. Смяната на 
един топ, която белите получават 
като компенсация, им облекчава за-
щитата, но позицията още е труд-
на. Българската шахматна мрежа има 
явен превес. 
34.¦e1 £xb2+ 35.¥d2 ¦xe1 36.¢xe1 
£b1+ Тихият ход 36...h6 също щеше 
да постави пред белите неразрешими 
проблеми. 37.¢f2 £f1+ 38.¢e3 ¥g4

 Черните се прицелват към кошмарно-
то за белия цар поле е2. 39.¦d8+ ¢f7 

40.¤e5+ ¢e7 41.¤c6+  Спасителен 
шах! 41...¢f6 42.¦f8+ ¢g6! 43.¤e5+ 
¢h5 44.¤xg4 ¢xg4

 Черният цар обиколи дъската и 
замести офицера в атака. Матова-
та заплаха принуждава белите да се 
простят с още материал. 45.d5 £f3+ 
46.¢d4 £e2! 47.¥e3 ¢f3! 

Белият офицер, който пречеше на 
собствените си фигури през цялата 
партия, става и причина за загубата. 
Горката фигура - няма как да избяга по-
ради шах топ в 2 хода. 48.¢c5 £xe3+ 
49.¢xb5 £xc3 50.d6 

 

Може би напредналата пешка ще 
спаси белите? 50...¢e4! Не и днес! 
Черният цар с решаващ ефект се за-
връща в игра. 51.d7 £d3+ 52.¢c6 
£d5+ 53.¢c7 £c5+ 54.¢b7 £xf8 

След като се справи геройски с 
цялата бяла армия, дамата на черни-
те няма да има проблем срещу оста-
налата пешка. Шахматната мрежа 
спечели! 0-1
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Êомпютърните шахматни програми  

Научихте ли се вече да рабо-
тите с Chessbase? Най-вероят-
но не, затова продължаваме с по-
редните полезни съвети, които 
се надяваме да ви помогнат да 
усвоите задължителната за сери-
озния играч програма. Днес ще раз-
берем как да работим с отделните партии 
– как да ги въвеждаме, записваме, трием, мес-
тим, анализираме и коментираме. Напомняме, 
че за да ви е по-лесно, операциите в прозореца 
на базите се означават с (Database window), 
тези в списъка с партии с (List), а тези при раз-
глеждането на партията – с (Board window).

Операции с партиите в базата:
- Разглеждане на партии от базата 

(Board window) - отваряме една партия (List) и 
я гледаме със стрелките. С ecs се излиза и пак 
сме в списъка с партии (List). Ако не искаме да 
излизаме всеки път, а да гледаме партиите по-
дред, с F10 се минава на следващата партия, а 
с Ctrl-F10 можем да се върнем на предишната 
(особено удобно ако сме пуснали анализатор 
и не искаме да го спираме и пускаме на всяка 
партия).

- Добавяне на партии в базата:
1) добавяне на цяла база - хващаме я с миш-

ката и я завличаме там, където трябва да се 
добави. (Database window);

2) добавяне на отделни партии - избираме 
ги в някоя база (List) (с използването на стан-
дартните методи от Windows - Shift, Ctrl, 
Ctrl-A и т. н.), копираме ги с Ctrl-C, влизаме, 
където искаме да се копират (List) и с Ctrl-V 
се paste-ват. 

И при двете такива операции ни пита за 
потвърждение за всеки случай. 

При копиране в големи бази, примерно об-
новяване на Mega 2008 с TWIC база, трябва 
да се изчака малко, защото процесът отнема 
време. 

Ако копираме партии в База-Дърво, те се 
пренареждат по позиции, както са и остана-
лите в Дърво, което отнема много време, 

ако партиите са повече. При питането за 
потвърждение можем да зададем дължина-

та на партиите, като най-добре е мак-
сималната от 100 полухода (това са 50 
хода). Човката на include variations значи 

да включим вариантите и оценките от 
коментираните партии в Дървото - също 

го препоръчвам. 
- Триене на партии от базата – 

(List) 
Тази проста операция се оказва сложна по-

ради компресирания и идеално подреден фор-
мат на (CBH) базата. Изтриването даже на 
една-единствена партия трябва да доведе до 
пренареждане на всички индекси, а те както 
видяхме са много... Затова триенето е разде-
лено на 2 етапа - първо партиите се марки-
рат като изтрити с едно червено кръсте или 
с del, при което ги показва по ясен задраскан 
начин като изтрити (List). Те обаче продъл-
жават да съществуват, попадат в търсения 
и всичко останало. Ако искаме да ги махнем 
завинаги, с десен бутон на базата и от Tools/
Remove deleted games (Database window), при 
което трябва да изчакаме да се пренаредят 
файловете. 

Понеже в Дърво нямаме достъп до отдел-
ните партии, партии от Дърво не могат да 
се трият. 

Разглеждане, въвеждане, променяне, 
анализиране, коментиране на партии 
(Board window) 

Вляво е дъската, която можем при жела-
ние да обърнем откъм другите фигури с Ctrl-F. 
Партия се разглежда със стрелките, с които 
се разхождаме по нотацията. В Дърво също 
се работи само със стрелките – ход се играе 
със стрeлка напред, а не с Enter. 

Вдясно е текстът на партията, над кой-
то има следните табове:

- Notation – основният таб с текста на 
партията. 

- Table – нотацията в табличен вид – няма 
особена полза от това. 
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- необходим помощник

- Training – с този таб се крие текстът 
на нотацията, за да можем да се тренираме 
да познаваме ходовете сами. Много ценно при 
решаване не тренировъчни примери!

- Score sheet – нещо като изглед на блан-
ката, няма полза от него. 

- Openings book – много важно! Тук за-
реждаме най-голямото Дърво, което имаме, 
и разглеждайки или въвеждайки каквато и да 
е партия, можем да я сравняваме с партиите 
в него. Всички варианти, които си разгледаме 
в Дърво, се запазват в текста на партията и 
можем да ги разгледаме в Notation. 

- Reference – това търси в партии с тази 
позиция в голямата база. Появяват се, както 
и статистики за ходовете в нея (нещо като 
временно Дърво). 

Как да въведем нова партия? 
Навсякъде в Chessbase с Ctrl-N можем да 

отворим нов прозорец с дъска в начална по-
зиция. Оттам си въвеждаме партията. Ако 
искаме да не започва от началната, ами от 
някаква друга позиция, ръчно позиция се реди, 
като натиснем S в (Database window) или 
(Board window). Ако някой още има право на 
рокада, не забравяйте да сложите необходи-
мите отметки. 

След като сме готови, трябва да я запа-
зим. Може да се запази и само една наредена 
позиция без никакви ходове. 

Как да запазим току-що въведена 
партия? (Board window) 

Партия може да се запази само в база, ко-
ято трябва да е CBH или PGN. Като дадем 
File/Save game as и можем да си изберем база, в 
която да я запазим. 

Ако отворим от някоя база партия и я 
променим, примерно добавим коментари, мо-
жем да я запазим на същото място в новия й 
вид от File/Replace. 

Как да търсим партии в базата? 
Освен от индексите и ключовете има и 

други начини да се търсят партии в базата: 
Независимо дали сме избрали някоя база 

(Database window), или сме вътре в нея (List), 
можем с Ctrl-F да търсим в нея по каквито и 
колкото искаме признаци. 

Как да намерим партии, в които се е сре-
щала позицията на дъската? (Board window) - 
С Shift+F7 или като кликнем на Reference. 

Разклонения, варианти, ходове, знаци, 
оценки, коментари – (Board window) 

Партията освен основния си вариант 
може да има и странични. Те разглеждат други 
възможности за играчите по време на парти-
ята и са в скоби. В тях също може да има раз-
клонения и така... Когато разглеждаме партия 
и стигнем до разклонение, излиза едно малко 
прозорче, където ни пита по кое разклонение 
да тръгнем. 

Ако въвеждаме или разглеждаме партия и 
въведем ход, където досега има само други хо-
дове, ни пита в един прозорец: 

- New variation – прави новия ход вари-
ант. 

- New main line – прави новия ход основна 
линия, а досешашната основна линия вариант. 

- Overwrite – изтрива всички досегашни 
варианти и остава като единствена линия на 
тяхно място. 

- Insert – вмъква хода на мястото на пре-
дишния, като запазва следващите без промя-
на, докато е възможно – много удобно, ако 
при въвеждане на партия сме сбъркали един 
ход – сменяме само него, а другото си остава 
същото.

- Cancel – отменя въвеждането на новия 
ход. 

Триенето на отделни ходове, на цели ва-
рианти и повишаването им (promote) в по-
главни линии става с десен бутон върху ход. 
В случай че искаме да позволим тренировъчни 
въпроси в партията, трябва да дадем Fold/
Enable training. Можем да въвеждаме тексто-
ви коментари с Text before move и Text after 
move. Може да сложим знак за силата или сла-
бостта на ход или да оценим позицията в пол-
за на някоя страна в различен размер или като 
равна. Има и още много хубави възможности 
за добавяне на различни коментари.

В следвашия брой ще се учим да работим 
с анализатори и ще разберете как може да 
анализирате с програма, която би разгромила 
всеки шахматист в света. Доскоро!
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Ðешете комбинациите
(1) Schulten - Kieseritzky, Paris, 1844

XIIIIIIIIY
9N+lmk-+-tr0
9zp-+-+-zpp0
9-+-vl-zp-+0
9+-+L+-+-0
9-+-snP+nwq0
9+-+P+-+N0
9PzPP+-+KzP0
9tR-vL-wQ-+R0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(2) N.N. – Steinitz USA, 1890
XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9zp-zpl+-zpp0
9-+p+-+-+0
9+-+p+-+q0
9-+P+-+n+0
9+Q+-+-vLN0
9PzP-sNp+KzP0
9tR-+-tR-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(3) Schiffers - Chigorin, 1897
XIIIIIIIIY
9-+ktr-+-tr0
9wQpzp-sn-zp-0
9-+l+-zpp+0
9+-+-vl-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-sN-0
9PzPP+-zP-+0
9tR-vL-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(4) Ahues – Schories  1907
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+q+l+-mkp0
9-+-+p+p+0
9+-+pzPp+-0
9-tr-zPn+-+0
9+-+-+-zP-0
9-vL-+-+KzP0
9+RwQ-+L+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) Von Holzhausen – Tarrasch, 1912
XIIIIIIIIY
9r+lwqr+k+0
9zppzpnvlpzpp0
9-+nzp-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+LsNP+-+0
9+-sN-+-+P0
9PzPP+-zPP+0
9tR-vLQtR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Emmrich - Moritz, 1922
XIIIIIIIIY
9-+k+-+-+0
9zppzp-+-zpp0
9-+-+-+-+0
9sNQ+-sn-+q0
9-+Pzp-sn-+0
9tR-+-+lzP-0
9-zP-+-zP-zP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(7) Rellstab – Ulrich 
XIIIIIIIIY
9-+rsnrvlnmk0
9+-+q+pzpp0
9p+p+-+-+0
9+-+p+P+-0
9-zp-zPPsN-+0
9+-+-vLQ+R0
9PzP-sN-+PzP0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(8) Seitz – Rellstab, 1933
XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9+p+-tR-zp-0
9p+q+-zpQzp0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+P+-+-zP-0
9PvL-+-zP-zP0
9+-+l+-mK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят
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