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Îткрити турнири

35-и турнир „Морско конче” – Варна
мм Коста Ангелов

Както винаги, последната седмица на 
август принадлежи на най-масовия детски 
турнир у нас – „Морско конче”. За измина-
лите 35 години само няколко пъти датите 
на турнира 24-30 август са променяни. Тра-
дицията помага на желанието на деца, ро-
дители и треньори да предпочетат този 
турнир пред някои, други провеждани по 
същото време. Да не забравяме, че „Мор-
ско конче” е единственият открит детски 
турнир по класически шах у нас. В него през 
годините са взели участие всички елитни 
шахматисти на България. В това число са 
и гм Антоанета Стефанова, и гм Веселин 
Топалов, както и останалите състезатели 
от националните отбори, жени и мъже, иг-
рали на току-що приключилата шахматна 
олимпиада.

В продължение на една седмица в хотел 
„Дана Палас Парк” – кк „Златни пясъци” край 
Варна, младите шахматисти съчетаваха се-
риозни партии с лудуване край морето или 
басейна. Сред участващите 205 деца от 
над 40 клуба (рекорд в последните години) 
бяха повече от половината медалисти от 
държавните индивидуалнитe първенства 
(ДИП). И щяха да са още повече, ако не 
беше съвпадението с тренировъчния лагер 
– сбор на националните състезатели в кк 
„Слънчев бряг”.

Всички турнири се проведоха отделно за 
всички възрастови групи момчета и моми-
чета, с отделни класирания и награди.

Момичета до 8 г.
Участничките бяха 10, като с изключе-

ние на една всички бяха играли на ДИП (Дър-
жавни индивидуални първенства). Шампион-
ката от Пловдив – Нургюл Салимова (ВШК 
„Г.Даскалов” – Варна), игра при 10-годишни-
те и затова тук борбата за първото мяс-
то беше между Гергана Пейчева (СЦШ – Со-
фия), и Габриела Антова „Шах 21” – София. 

Системата на провеждане при тях беше 
кръгова и те се срещнаха още във втория 
кръг. Гергана спечели и въпреки че до края на-
прави 2 ремита, изпревари Габриела по кое-
фициент. Трета остана Виктория Петрова 
(ВШК „Г.Даскалов” - Варна).

1. Г. Пейчева (СЦШ – София) – 8 т.
2. Г. Антова (ШК „Шах 21” – София) – 

8 т.
3. В. Петрова (ВШК „Г. Даскалов” – Ва-

рна) – 7 т.

Момичета до 10 г.
17-те участнички играха в 7 кръга. Тук 

борбата беше най-оспорвана. Участваха 
първите 8 от ДИП, а към тях се присъе-
диниха и шампионката до 8 г. – Нургюл Са-
лимова.

Бъдещата победителка Н. Салимова 
(ВШК „Г. Даскалов”, Варна), и Виктория Ра-
дева (ШК „Пловдив”), се срещнаха в третия 
кръг. В спокойна партия, с бързо преминава-
не в ендшпил Нургюл използва грешките на 
съперничката си и спечели. Още в 4-и кръг 
обаче тя бе надиграна в ендшпила от Мар-
гарита Балимезова (ШК ”Шах 21”, София). 
До края Салимова и Радева не сгрешиха и 
завършиха с равен брой точки. С по-добър 
коефициент Салимова стана победителка.

Очевиден и учудващ е стремежът на 
8-годишната Нургюл към прости ендшпил-
ни позиции. Явно подходът към нея с израза 
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„С младите в ендшпил” ще бъде погрешен, 
защото почти всичките си партии тя спе-
чели в тази иначе трудна за децата фаза.

1. Н. Салимова – ШК „Г. Даскалов”, 
Варна – 6 т.

2. В. Радева – ШК „Пловдив”, Пловдив 
– 6 т.

3. М. Балимезова – ШК „Шах 21”, Со-
фия – 5 т.

Момичета до 12 г.
И тук 20-те момичета играха по швей-

царска система в 7 кръга. За разлика от 
предната група обаче, интрига не се получи. 
Николета Господинова (ВШК ”Г. Даскалов”, 
Варна), започна с 5 точки от 5 партии. Ре-
мита в предпоследния кръг с Александрина 
Колева (ШК „М. Ботвиник”, София), почти 
й гарантира първото място. Казвам почти, 
защото в последния кръг Никол Илиева – 
(ШК „Плевен 21”), отказа реми, но впослед-
ствие направи груба грешка, загуби и остана 
на трето място.

1. Н. Господинова – ВШК „Г. Даска-
лов”, Варна – 6,5 т.

2. Василена Трайкова – ШК „Дебют”, 
Оряхово – 5,5 т.

3. Н. Илиева – ШК „Плевен 21”, Плевен 
– 4,5 т.

Девойки до 14 г.
Осемте състезателки играха всяка сре-

щу всяка. Трите медалистки от ДИП – Бо-
ряна Петрова и Джулиана Колева (ШК „Шу-
мен 2005”) – до 12 г., и Ива Пенчева (ВШК 
„Г.Даскалов”, Варна) – до 14 г., ярко се от-
крояваха от останалите и беше очевидно, 
че борбата ще се води между тях. Така и 
стана! Ива спечели срещу Боряна във вто-
рия кръг, Боряна спечели срещу Джулиана в 
четвъртия кръг, а в последния кръг Джули-
ана спечели срещу Ива! Партията  между 
Джулиана и Ива се проведе в две фази. По-
ради решителния й характер в първата фаза 
двете се „надлъгваха”, като правеха мане-
ври с конете (понякога съмнителни). Тази 
фаза бе „спечелена” от Джулиана, която от 

първите 20 хода 10 направи с конете. Ива 
направи „само” 7.

Втората фаза бе динамична и нереши-
телността на Ива в цайтнота я погуби. 
Трите завършиха с по 6 т. И „фотофини-
шът” – чак 5-ия показател ги подреди така:

1. Дж.  Колева – ШК „Шумен 2005” – 6 т.
2. Б. Петрова – ШК „Шумен 2005” – 6 т.
3. Ива Пенчева – ВШК „Г. Даскалов”, Ва-

рна – 6 т.

Девойки до 16 г.
И тук момичетата бяха 8 и играха по 

кръгова система. Участието на  шампионка-
та от ДИП – Ани Крумова (ВШК „Г. Даска-
лов”, Варна), Мария Миланова (ШК „Шумен 
2005”), Шумен, Марина Георгиева (ШК „Вик-
тори”, Благоевград), Силвена Митева (ВШК 
„Г. Даскалов”, Варна), обещаваше интересна 
борба. Преди последния кръг Мария имаше 
5,5 т., Ани – 5. Партията помежду им оп-
ределяше победителката. След оспорвана 
игра тя завърши наравно и Мария остана 
първа.

1. М. Миланова – ШК „Шумен 
2005” – 6 т.

2. А. Крумова – ВШК „Г.Даскалов”, Ва-
рна – 5,5 т.

3. С. Митева – ВШК „Г.Даскалов”, Ва-
рна - 5 т.

Момчета до 8 г.
Участваха 21 момчета, като много от 

тях бяха играли на ДИП. След първите 3 
кръга имаше трима с по 3 т. – Радостин 
Нейков (ШК „Пристис”, Русе), Христо Ган-
чев (ШК „Варна”), и Мартин  Василев (ШК 
ЦСКА). В четвъртия кръг Василев спечели 
срещу Нейков, а Ганчев срещу К. Попваси-
лев. В 5 кръг лидерите се срещнаха и победа-
та бе за Христо. Но още в следващия кръг 
той на свой ред загуби от Радостин. Преди 
последния кръг и тримата: Ганчев, Нейков 
и Василев, имаха по 5 т., а сред тях имаше 
група от 5-има състезатели с по 4 т., като 
се има предвид, че лидерите играха с „пре-
следвачи”, теоретично в крайното класира-
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не можеше да има 7 победители с по 5 т. 
Нейков и Ганчев спечелиха, а М. Василев загу-
би. Така се оформи и крайното класиране:

1. Р.  Нейков – ШК „Пристис”, Русе – 
6 т.

2. Хр. Ганчев – ШК „Варна” – 6 т.
3. М. Василев – ШК „ЦСКА” – 5 т.

Момчета до 10 г.
Както винаги, това беше най-много-

бройната, най-буйната и най-трудната за 
прогнози група. Присъствието на голяма 
част от призьорите от ДИП беше гаран-
ция за това.

54-те състезатели играха по швейцар-
ска система в 9 кръга. И тук след 3 кръг 
имаше 3-ма състезатели с по 3 т. – Петър-
Делян Шентов (ШК “ЦСКА”, София); Исма-
ил Тамер (ШК “Свиленград-2004”), и Стефан 
Райков (ШК “ЦСКА”). Тамер и Шентов на-
правиха реми помежду си, Райков ремизира 
с Николай Бошнаков (ШК “Локомотив”, Со-
фия), а Иван Николов (ШК “ЦСКА”), и Давид 
Цветанов (ШК “Плевен 21”), които имаха 
по 2.5 т., спечелиха съответно срещу Иван 
Г. Иванов (ШК “Пловдив”), и Ал. Миранджев 
(ШК “Шах 21”, София).

И така – 5-има състезатели с по 3.5 т. и 
8 с по 3 т.! Следващите 2 кръга не внесоха 
яснота: Д. Цветанов и Петър-Делян Шен-
тов с по 4.5 т. и още 6 души с по 4. След 7 
кръг изненадващо напред с 6 т. излезе Крис-
тиян Василев (ШК “Шах 21”, София), след-
ван от 3 души с по 5.5. т. и 6-има с по 5 т.

Преди последния кръг ситуацията се за-

плете още повече – Шентов и Кр. Василев с 
по 6.5 т., 4-има по 6 и 2-ма по 5.5. Последният 
9 кръг се оказа рядко “кръвопролитие”. От 
всички партии само 3 завършиха наравно! Два-
мата лидери претърпяха поражение и крайно-
то класиране придоби следният вид:

1. И. Николов – ШК “ЦСКА”, Со-
фия – 7 т.

2. Д. Цветанов – ШК “Плевен” – 7 т.
3. Н. Бошнаков – ШК “Локомотив”, 

София – 7 т.
Следват 4-има с по 6.5 т.  и т. н.

Момчета до 12 години
И тук швейцарска система в 9 кръга, но 

29-имата състезатели бяха силно обезку-
ражени от мощния старт на Веселин Ме-
тодиев (ШК “Виктори”, Благоевград) – 7 
от 7! За тях остана утехата да се борят 
за останалите призови места. Чест прави 
на Методиев, че вече осигурил си първото 
място, завърши последните 2 партии не с 
бързи и безлични ремита, а с реми, но с дълга 
игра. Второто място зае Валери Стоянов 
(ШК “М. Тал”, Червен бряг), а третото - Ки-
рил Герджиков (ВШК “Г. Даскалов”, Варна), 
които победиха съответно Делян Дочев 
(ШК “ЦСКА”, София), и Калоян Христов 
СЦШ – София.

1. В. Методиев – ШК “Виктори” – 
Благоевград

2. В. Стоянов – ШК “М ТАЛ” – Червен 
бряг

3. К. Герджиков – ШК “Г. Даскалов” – Ва-
рна.

Юноши до 14 г.
Бъдещият победител Радостин Рафа-

илов (ШК “Шумен 2005”), започна уверено 
турнира с 3 победи, но в четвъртия кръг бе 
“препънат” от Румен Николов (ШК “ЦСКА”, 
София). Той заедно с Дарио Дерешки (ШК 
“Плевен 21”) оглавиха временното класира-
не след четвъртия кръг с по 3.5 т., следва-
ни от Кристиян Янков (ШК “Плевен 21”), Р. 
Рафаилов и Георги Цонев (ШК “Енергия 21” 
– Добрич), с по 3 т. В петия кръг Дерешки 

Îткрити турнири
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спечели срещу Цонев, а Янков и Николов на-
правиха реми помежду си. Това позволи на 
Дерешки еднолично да оглави класирането с 
4.5 т. Решителните последни 2 кръга доне-
соха успех на Рафаилов, като важна бе побе-
дата му над Дарио. 

Крайно класиране:
1. Р. Рафаилов – ШК “Шумен 2005” 

– 6 т.
2. Д. Дерешки – ШК “Плевен 21” – 5.5 

т.
3. Р. Николов – ШК “ЦСКА”, София – 5 

т.

Юноши до 16 г.
Сред 19-те участници с най-високо Ело 

бяха Георги Малуряну (Румъния) и редовни-
ят участник в “Морско конче” Константин 
Савенков (Русия). Макар и само на 11 години, 
той бе с второ Ело и двамата “диктуваха” 
до края разпределението на местата в кла-
сирането. Срещата между тях бе в 4 кръг 
– и двамата имаха по 3 от 3 точки. По-оп-
итният Малуряну спечели и след това нама-
ли темпото, завършвайки с 3 ремита. До-
бри думи заслужават състезателите Иван 
Георгиев (ШК “Бадев”, София), Тито Титов 
(“Енергия 21” – Добрич), Теодор Зашев (ВШК 
“Г. Даскалов”, Варна), Михаил Николов (ШК 
“Плевен 21”), и Никола Ганев (СЦШ, София), 
които преди последния кръг имаха по 4 от 
6 и претендираха за 2-ро и 3-о място. Ни-
колов и Титов спечелиха, като коефициен-
тът на Николов се оказа по-добър.

Победителите в групите до 16 г. юноши 
и девойки получиха купи, а победителите 

във всички възрастови групи – златни, сре-
бърни и бронзови медали. Всички класирали 
се в шестицата получиха и паметни дипло-
ми. Бе раздаден общ награден фонд в размер 
на 2220 лв.

Най-малките участници - Надя Методи-
ева и Йордан Портчекалски (ШК “Виктори”, 
Благоевград), както и най-големите - Мария 
Миланова (ШК “Шумен 2005”) и Георги Ве-
линов (СЦШ, София), получиха специални 
статуетки, а всички, които отбелязваха 
рожден ден по време на турнира – сувенир 
– морско конче.

Освен основните турнири по класически 
шах бяха проведени и два други, които при-
влякоха вниманието на всички участници и 
треньори с емоционалността си.

В турнира по комбиниран шах се включи-
ха 19 отбора. Победител стана двойката 
Д. Дерешки – Кр. Янков със 7 т., следвани 
от Г. Малуряну – И. Георгиев – 6 т., и Р. Ни-
колов – Г. Пеев – 5 т.

Проведе се и отборен блиц турнир, като 
отборите бяха съставени от треньор (ро-
дител) и състезател от един и същи клуб. 
И тук участваха 19 отбора. Миналогодиш-
ните победители Коста Ангелов и Ани 
Крумова (ВШК “Г. Даскалов”, Варна), отново 
станаха първи с 13 т. След тях се класираха 
Минко Шишков и Георги Андонов (ШК “Ва-
рна”) – 10 т., и Тома Киряков и Тито Титов 
(ШК “Енергия 21”, Добрич) – 9 т.

И така 35-ият турнир “Морско конче” вече 
е история. Въпреки старанието ни всичко да 
бъде на ниво, все още има какво да се желае. 
Традиционното (за съжаление) закъснение на 
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старта на всички турнири в България и ние не 
можахме да избегнем. Въпреки обявения час за 
регистрация, след него идваха групи състеза-
тели... Какво да направим?! Да не ги включим!? 
Това е най-лесното и може би трябва веднъж 
да се направи, за да стане ясно, че заради 20 
души страдат 200. Големият брой състеза-
тели и придружители, дошли без заявка, също 
пречи осезателно на организацията.

Горещото лято и липсата на климатици 
нажежиха обстановката и в залата. Топли-
ната вероятно е причина някои от учас-
тниците да не се представят добре.

От името на организаторите изразя-
вам съжаление за това и се надявам след-
ващата година да предоставим по-добри 
условия.

И накрая искам да благодаря на всички 
участници, треньори и родители, които 
бяха наши гости, за добрата дисциплина и 
разбиране на проблемите, които имахме за 
разрешаване.

Довиждане до следващата година.
Избрани партии на победителите:

Габриела Великова – Гергана Пейче-
ва [A02]
1.f4 d6 2.¤f3 ¤f6 3.e3 g6 4.b3 ¥g7 5.¥b2 0–0 
6.¤c3 b6 7.£e2 ¥b7 8.0–0–0 c5 9.d4 ¤bd7 
10.dc5 ¤c5 11.h3 ¦c8 12.¤g5 h6 13.¤f3 £c7 
14.¤b5 ¥a6 15.¤c7 ¥e2 16.¥e2 ¦c7 17.¥f6 
¥f6 18.¦d5 e6 19.¦d6 ¤e4 20.¦d3 ¤f2 
21.¦hd1 ¤d1 22.¦d1 ¦fc8 23.¥c4 b5 24.¥d3 
a5 25.g4 a4 26.b4 ¥e7 27.a3 ¦c3 28.¢b2 ¥f6 
29.¢a2 ¦d8 30.¦c1 ¦dd3 31.cd3 ¦c1 32.g5 
¦a1# 0–1

Нургюл Салимова – Виктория Раде-
ва [D02]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.¥f4 g6 4.e3 ¥g7 5.¥e2 
0–0 6.0–0 ¤bd7 7.c4 c6 8.¤c3 b6 9.¤e5 ¥b7 
10.cd5 cd5 11.¦c1 ¦c8 12.¥f3 ¦e8 13.£b3 
e6 14.¦fd1 ¤e4 15.¥e4 de4 16.¤d7 £d7 
17.h3 ¥d5 18.¤d5 ed5 19.¦c2 ¦c2 20.£c2 
¦c8 21.£d2 £a4 22.¦c1 £d7 23.¦c3 ¦c6 
24.£c2 ¦c3 25.£c3 a6 26.b3 a5 27.£c7 
£e6 28.¥d6 ¥f8 29.¥f8 ¢f8 

XIIIIIIIIY
9-+-+-mk-+0
9+-wQ-+p+p0
9-zp-+q+p+0
9zp-+p+-+-0
9-+-zPp+-+0
9+P+-zP-+P0
9P+-+-zPP+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

30.¢f1 ¢g7 31.a4 ¢g8 32.¢e2 ¢g7 33.£e5 
£e5 34.de5 f6 35.ef6 ¢f6 36.¢d2 ¢e6 37.¢c3 
¢d6 38.f3 ¢c5 39.f4 b5 40.ab5 ¢b5 41.g4 ¢c5 
42.f5 gf5 43.gf5 ¢d6 44.¢d4 h6 45.f6 ¢e6 
46.f7 ¢f7 47.¢d5 ¢g6 48.¢e4 ¢g5 49.¢d5 
¢h4 50.e4 ¢h3 51.e5 ¢g2 52.e6 h5 53.e7 h4 
54.e8£ h3 55.£e4 ¢g3 56.£h1 1–0

Николета Господинова – Василена 
Трайкова [C01]
1.e4 e6 2.d4 b6 3.g3 ¥b7 4.¥g2 f5 5.¤c3 
¥b4 6.d5 fe4 7.de6 ¥c3 8.bc3 d6 9.£g4 £f6 
10.¤e2 £g6 11.£h3 ¤e7 12.0–0 0–0 13.¤d4 
¥d5 14.£h4 ¤f5 15.¤f5 £f5 

XIIIIIIIIY
9rsn-+-trk+0
9zp-zp-+-zpp0
9-zp-zpP+-+0
9+-+l+q+-0
9-+-+p+-wQ0
9+-zP-+-zP-0
9P+P+-zPLzP0
9tR-vL-+RmK-0
xiiiiiiiiy

16.c4 ¥c6 17.¥h3 £f3 18.¥g4 £c3 19.e7 ¦e8 
20.¥e6 ¢h8 21.¥f5 h6 22.¥h6 ¢g8 23.¥e6 1–0

Джулиана Колева – Ива Пенчева 
[B15]
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 c6 4.¥e3 d5 5.e5 h5 
6.¥d3 ¤h6 7.f3 ¤f5 8.¥f2 £b6 9.¤a4 £c7 
10.c3 e6 11.¤c5 ¤d7 12.¤b3 ¤b6 13.¤d2 ¥d7 
14.¤e2 ¥c8 15.¤g3 ¤d7 16.f4 ¤f8 17.¤gf1 
¥d7 18.¤e3 £b6 19.¤b3 £c7 20.£e2 ¤e3 

Îткрити турнири
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21.¥e3 £d8 22.0–0–0 £c7 23.h3 0–0–0 24.g4 
¢b8 25.¤d2 ¥c8 26.¤f3 ¤d7 27.¤g5 ¤b6 
28.¦df1 ¢a8 29.¦h2 hg4 30.hg4 ¦h2 31.£h2 
¦h8 32.£e2 £e7 33.¢b1 ¥d7 34.£g2 £e8 
35.f5 ef5 36.gf5 gf5 37.¥f5 ¥f5 38.¦f5 ¥h6 
39.¤f7 ¥e3 40.¤h8 £h8 41.£f3 £h7 42.a3 a6 
43.¢a2 ¢a7 44.¦f7 £d3 45.e6 £d2 

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9mkp+-+R+-0
9psnp+P+-+0
9+-+p+-+-0
9-+-zP-+-+0
9zP-zP-vlQ+-0
9KzP-wq-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

46.¦b7 ¢b7 47.£f7 ¤d7 48.ed7 1–0

Елица Атанасова – Мария Миланова 
[D35]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.cd5 ed5 5.¥g5 
¥e7 6.e3 ¤bd7 7.¥d3 0–0 8.¤f3 ¦e8 9.h3 
¤f8 10.¥f4 c6 11.0–0 ¤e6 12.¥h2 g6 13.a3 a5 
14.¦b1 ¤g7 15.b4 ab4 16.ab4 ¥f5 17.¤e5 ¤e4 
18.£c2 f6 19.¤f3 ¥d6 20.¥d6 £d6 21.¤h4 ¤c3 
22.¤f5 ¤f5 23.£c3 ¤h4 24.b5 ¦a3 25.£c2 ¦c8 

26.¦fc1 £d7 27.¥f1 ¤f5 28.£b2 ¦a7 29.£b3 
¢g7 30.b6 ¦a5 31.¦c5 ¦c5 32.dc5 £e7 33.£c3 
¦a8 34.¥d3 ¤h6 35.¦e1 ¦a4 36.f3 ¤f7 37.e4 
d4 38.£c2 ¦a5 39.¦c1 ¤e5 40.f4 ¤d3 41.£d3 
¦c5 42.¦d1 ¦b5 43.£d4 ¢f8 44.¦c1 ¦b4 
45.¦c4 ¦c4 46.£c4 £d8 47.£b4 ¢f7 48.¢f2 
£c8 49.£d6 £e8 50.£c7 £e7 51.£e7 ¢e7 
52.¢e3 c5 53.¢d3 ¢d6 54.¢c4 ¢c6 0–1

Николай Иванов – Радостин Ней-
ков [E17]
1.d4 d5 2.c4 ¤f6 3.¤c3 e6 4.¤f3 ¥e7 5.g3 b6 
6.¥g2 ¥b7 7.¤e5 ¤c6 8.cd5 ¤e5 9.de5 ¤d5 
10.0–0 0–0 11.¤d5 ¥d5 12.¥d5 £d5 13.£d5 
ed5 14.b3 c5 15.¦d1 ¦fd8 16.¥b2 d4 17.¦d3 
¦d5 18.f4 a5 19.g4 ¦dd8 20.a4 h6 21.f5 ¥g5 
22.¥c1 ¥c1 23.¦c1 ¦e8 ... 0–1

Петър-Делян Шентов – Иван Ни-
колов [E81]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.f3 c5 6.d5 
e6 7.¥e3 0–0 8.¥d3 ed5 9.cd5 ¤bd7 10.¤ge2 
£c7 11.0–0 ¤e5 12.¥c2 ¦e8 13.¦e1 a6 14.a4 
¥d7 15.¥f2 £c8 16.¤g3 ¥h6 17.¢h1 ¦b8 
18.a5 £c7 19.b3 ¦bc8 20.¤f1 ¥g5 21.¥g3 ¤h5 
22.¥e5 ¦e5 23.¤e3 ¥e3 24.¦e3 ¦ce8 25.¦e1 
f5 26.¦f1 £c8 27.£d2 f4 28.¤e2 ¥b5 29.¦fc1 
¥e2 30.£e2 £d8 31.£f2 £g5 32.¢g1 ¦c8 
33.¥d3 £d8 34.¦c2 ¦e7 35.£e2 ¦ec7 36.¦ac1 
£e7 37.¦c3 g5 38.£c2 ¤f6 39.b4 ¤d7 40.¥e2 
h6 41.¥f1 £d8 42.bc5 ¦c5 43.£b2 £a5 44.¦c5 
¦c5 45.¦c5 £c5 46.¢h1 b5 0–1

Веселин Методиев – Ивелин Илиев 
[D10]
1.d4 c6 2.c4 d5 3.¤c3 g6 4.¥f4 ¥g7 5.e3 a6 
6.¤f3 ¤h6 7.cd5 cd5 8.£b3 e6 9.¥b8 ¦b8 

XIIIIIIIIY
9-trlwqk+-tr0
9+p+-+pvlp0
9p+-+p+psn0
9+-+p+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+QsN-zPN+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-+-mKL+R0
xiiiiiiiiy
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10.¥a6 0–0 11.¥e2 ¥d7 12.0–0 £e7 
13.¦fc1 ¦fc8 14.¦c2 £e8 15.¦ac1 ¤f5 
16.¥b5 ¤d6 17.¥d7 £d7 18.¤d2 ¦c7 
19.¤a4 ¦c2 20.¦c2 ¤f5 21.¤b6 £d6 
22.¤f3 f6 23.£b5 ¤e7 24.a3 ¤c6 25.¤d2 
f5 26.¤b3 ¥f8 27.¤c5 ¤a7 28.£b3 ¤c6 
29.¤bd7 ¦d8 30.£b7 ¥e7 31.¤e5 ¦b8 
32.£c6 1–0

Кристиян Янков – Радостин Рафа-
илов [E95]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤f3 ¥g7 4.¤c3 0–0 5.e4 
d6 6.¥e2 ¤bd7 7.0–0 e5 8.¦e1 c6 9.¥f1 h6 
10.b4 ed4 11.¤d4 a5 12.ba5 £a5 13.¥b2 £e5 
14.¤f3 £c5 15.h3 ¦e8 16.£c2 ¤b6 17.¤d1 
¤fd7 18.¥g7 ¢g7 19.¤e3 ¤e5 20.¤d2 
¤a4 21.f4 ¤d7 22.¢h1 £d4 23.¦ac1 ¤dc5 
24.e5 £f4 25.¤b3 ¦e5 26.£d2 ¤e4 27.£d4 
c5 28.£a1 ¥e6 29.¦c2 £g3 30.¦ee2 ¢h7 
31.£e1 £f4 32.¢g1 ¤g3 0–1

Георге Малуряну – Константин Са-
венков [C18]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 c5 5.a3 
¥c3 6.bc3 ¤e7 7.£g4 0–0 8.¥g5 £c7 9.¥d3 
¤bc6 10.¤f3 ¤g6 11.h4 c4 12.¥g6 fg6 
13.h5 £f7 14.h6 £f5 15.£h4 gh6 16.£h6 
¦f7 17.0–0–0 ¦c7 18.¥f6 b5 19.¤h4 £h5 
20.£e3 a5 21.f3 g5 22.g4 £f7 23.£g5 ¢f8 

XIIIIIIIIY
9r+l+-mk-+0
9+-tr-+q+p0
9-+n+pvL-+0
9zpp+pzP-wQ-0
9-+pzP-+PsN0
9zP-zP-+P+-0
9-+P+-+-+0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy

24.¤g6 ¢e8 25.¤h8 1–0

На 14 и 15 август в сръбския град Блаце се 
проведе второто издание на Европейското 
първенство по ускорен шахмат за Югоизточна 
Европа. Контролата на игра бе 25 мин на състе-
зател за завършване на партията, а кръговете - 
9. Участваха общо 45 млади състезатели на въз-
раст от 8 до 18 г. в три турнира, съответно 
момчета до 12 и до 18 г. и момичета до 18 г. с 
отделни класирания във всяка възрастова група. 

Блаце е малко градче с традиции в шах-
мата. Директор на турнира бе Зоран Милу-
тинович, бивш мениджър на Анатолий Кар-
пов и секретар на община Блаце. Самият 
Карпов е изнасял сеанс през 2009 г. Три от 
българските деца - Матей Петков, Румен 
Николов и Георги Бърдаров, имаха персонал-
ни покани от Организационния комитет. 
Изключителното гостоприемство, уваже-
нието към гостите от чужбина и отлич-

ната организация направиха този турнир 
поредния празник на шахмата в града. За съ-
жаление т. нар. „кака Мими” от Столичен 
център за пореден път прояви конфликтния 
си характер, предизвиквайки скандал с орга-
низаторите, но благодарение на толерант-
ността и уважението към българските 
гости напрежението се потуши в името 
на древната игра и спокойствието на със-
тезателите.

Как се представиха нашите деца:
Матей Петков – до 8 г. 
Игра в общата групата до 12 г. Постиг-

на отличния резултат от 6.5 т., без нито 
една загуба, и първо място. Това е поредно-
то отлично представяне на малкия Матей 
след трите златни медала от републикан-
ското първенство в Пловдив и купата на 
България „Търновска царица”.

Европейското първенство по ускорен 
 шахмат

Георги Николов
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Румен Николов – до 14 г.
Игра в общата група до 18 г. Постигна 

резултат от 6 т. Започна колебливо в пър-
вия ден, но втория ден се мобилизира и по-
стигна четири поредни победи. Жребият го 
противопостави срещу другите двама бъл-
гарски участници в тази група. Неприятно 
е, когато в чужбина се срещаш с твои прия-
тели и съотборници, но борбата за първото 
място изисква професионализъм и понякога 
пренебрегване на личните чувства и емоции. 
Въртележка в последния кръг и неочакван ре-
зултат в партията на противниците му го 
остави на второ място по втори допълни-
телен показател.

Георги Бърдаров – до 14 г.
Игра в общата група до 18 г. Започна от-

лично турнира с голямо желание и амбиция за 
добро представяне. Показа много добра де-
бютна подготовка и отлична игра в ендшпи-
ла. Но през втория ден се почувстваха умора 
и отпадналост в играта му. Вероятно значе-
ние оказаха и изключително високите темпе-
ратури. Завърши на пето място, което може 
да се приеме като успех. 

Александър Йорданов – до 18 г.
Игра в общата група до 18 г. С 3.5 т. се 

класира на второ място в своята възрастова 
група. Загуба от Румен в четвъртия кръг и от 
победителя в последния кръг го лишиха от въз-
можността да триумфира с първото място.

Калоян Христов – до 12 г.
Игра в общата група до 12 г. Игра отлич-

но. Само той постигна победа срещу победи-
теля, но завърши на половин точка след него.

Дончо Филипов – до 8 г.
Игра в общата група до 12 г. Започна ко-

лебливо през първия ден, но след това се мо-
билизира и финишира добре. Само половин 
точка не му достигна за третото място.

Владислав Недялков, Светослав Пач-
ников, и Александър Рангелов - всички-
те до 10 г., играха в общата група до 12 г., 
като заеха съответно 5-о, 6-о и 8-о място. 
Макар и немного успешното класиране опи-
тът, който придобиха на такъв авторите-
тен форум, ще е от полза за бъдещото им 
шахматно развитие.
Момичета:

В тази група имаше ясно изразен фаворит 
– представителката на домакините Йована 
Милошевич. Тя допусна само една загуба в пър-
вия кръг. След това постигна осем поредни 
победи и завърши убедително на първо мяс-
то. Нашите състезателки се представиха:

Стефка Кръстева – 14 г. Завърши на 
второ място в своята възрастова група с 5.5 
т. 

Верка Маджарска – 12 г. Игра колебливо, 
постигна 4.5 т. и завърши на четвърто място.

Елена Семерджиева – 10 г. Завърши на 
четвърто място в своята възрастова група 
с 2.5 т. Половин точка не й достигна за брон-
зовия медал.

В заключение ще кажа, че първенството 
се превърна в пореден празник на шахмата в 
това малко сръбско градче. Както е извест-
но, балканските страни имат дългогодишни 
традиции в шахмата и големи успехи на мно-
го международни форуми. Може би някои от 
тези участници са бъдещите световни шам-
пиони. Българското участие бе повече от ус-
пешно и доказа силата на шахмата ни.
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От 3 до 16 август в курортното пол-
ско градче Чотова се проведоха световни-
те първенства до 20 години, съответно 
49-о за младежи и 28-о за девойки. Шампи-
онатите се играха традиционно в 13 кръга 
по швейцарска система, а общият награден 
фонд на проявата бе над 25 000 евро. При 
младежите участие взеха 122 участници, 
сред които 20 гросмайстори. Наши пред-
ставители бяха шампионът до 20 г. на 
България 17-годишният международен май-
стор Радослав Димитров от ШК „Булмекс” 
- Велико Търново, вицешампионът в същата 
възрастова група 18-годишният състеза-
тел на ШК „Георги Даскалов”, Варна - Сто-
ян Л. Иванов, и международният майстор 
Павел Димитров, който във вътрешния 
шампионат завърши на 4-о място, но игра 
като допълнителен състезател на свои 
разноски. Най-добре се представи Павел, 
но като качество на игра и ниво на проти-
вници – Радослав игра повече от блестящо 
и добави 8 точки към Елото си. До 9-ия 
кръг бе на „+2”, но непрекъснатата игра със 
състезатели, имащи по 150-200 точки Ело 
повече от него го умори и той завърши с 
0,5 от 4 партии. Брат му Павел се класира 
най-добре от българската група, но игра с 
по-слаби от него, противници и набраните 
от него 6,5 от 13 са твърде малко за въз-
можностите му. Третият ни участник бе 
Стоян Иванов, който също повиши Елото 
си и натрупа безценен опит.

При девойките, където играха 81 
участнички, от които имаше състезател-
ки, които вече са се утвърдили при жени-
те като Анна Музичук, Катерина Немцо-
ва, Олга Гурамишвили и др. Общо 48 от 
тях имаха титли! Така че нашите очаква-
ния за представянето на шампионката ни 
до 20 г. – 16 годишната, Ани Крумова бяха 
умерени, още повече че в стартовия спи-

сък тя бе едва 65-а. Ани спечели 3 победи, 
направи 4-ри ремита и претърпя 6 загуби, 
но се надявам, че успя да натрупа опит за 
по-нататъшното й израстване като шах-
матистка.

Прилагам крайните класирания в първен-
ствата и избрани партии на нашите пред-
ставители.

1. Muzychuk, Anna (SLO) 2527 11
2. Girya, Olga (RUS) 2376 10.5
3. Padmini, Rout (IND) 2275 10
70. Ани Крумова 1916 5
Общо 81 участнички

1. Andreikin, Dmitry (RUS) 2650 10
2. Sjugirov, Sanan (RUS) 2610 10
3. Swiercz, Dariusz (POL) 2492 9
64. Павел Димитров 2380 6
69. Радослав Димитров  2365 6,5
91. Стоян Л. Иванов 2223 ,5
Общо 121 участници

Dimitrov,Radoslav (2380) - Grandelius, 
N (2505) [C39]
1.e4 e5 2.f4 ef4 3.¤f3 g5 4.h4 g4 5.¤e5 
¤f6 6.¥c4 d5 7.ed5 ¥d6 8.d4 ¤h5 9.¥b5 
¢f8 10.0–0 £h4 11.¥f4 ¥e5 12.¥e5 g3 
13.¦f3 ¥g4 14.¤d2 f6 15.¤f1 ¦g8 16.£d3 
¥f3 17.£f3 a6 18.¥e2 ¤d7 19.¥c7 £d4 
20.£e3 £e3 21.¤e3 ¦g5 22.¥g4 ¤e5µ 
23.¥f5 ¤c4 24.¤c4 ¦f5 25.d6 ¦c5 26.¤b6 
¦e8?? 27.¤d7+- 1–0

Krumova, A. (1916) - Oliver, T. (1737) 
[B22]
1.e4 c5 2.c3 d5 3.ed5 £d5 4.d4 ¤f6 
5.¤f3 e6 6.¥d3 ¤c6 7.0–0 ¥e7 8.a3 9.cd4 
0–0N 10.¥e3 a6 11.¤c3 £d6 12.£e2 b5 
13.¦ad1 ¥b7 14.¦fe1 £c7 15.¥b1 ¤a7 
16.¥g5 ¤d517.£c2 g6 18.¤d5 £c2 
19.¤e7 ¢g7 20.¥c2 f6 21.¥f4 ¦ad8 
22.¦e6 ¢f7 23.¥b3 1–0

Световно първенство за младежи и девойки 
 до 20 години в Полша

мс Димитър Илиев
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Тазгодишното Европейско първен-
ство по класически шахмат бе органи-
зирано в Грузия - малка държава на из-
точния бряг на Черно море, на същата 
географска ширина като България. Скъ-
тана между могъщите Кавказки планини, 
които я защитават от северните сту-
дове, разбираме, че там растат няколко 
видиве палмови дървета. Приказна стра-
на, където всеки мъж е джигит, всяка 
жена – красавица, а всеки гост – бог. 

Състезанието започна на 20 септем-
ври в перлата на Грузинското черномо-
рие, курорта Батуми. Участниците бяха 
705, от тях 420 момчета и 285 моми-
чета. Прави впечатление масираното 
присъствие на състезатели от европей-
ската част на бившите съветски репу-
блики. Това са все школи с традиции, во-
дещи световни сили в шахмата с много 
опитни треньори. 

Българската делегация се състоеше 
от 12 участници, по един във всяка въз-
растова група, с изключение при 12-го-
дишните, където имахме 2 момичета. 
Тревожен сигнал обаче е, че нямахме 
представител в групата при девойки до 
18 години. Всички се чувстваха отлично, 
в боево настроение преди старта, го-
тови да защитят честта на Българска-
та шахматна школа.

Бързам да споделя впечатленията си 
от предварителната подготовка и най-
вече подготовката на състезателите 
по време на турнира. Децата тръгнаха 
добре подготвени, всеки старателно се 
бе готвил за този висок форум, желани-
ето за изява бе мотивирано и очаквахме 
отлични резултати. Считам, че имаше и 

други деца освен Габриела, които може-
ха да покажат по-добри резултати, ако 
клубовете и треньорите не разчитаха 
само на предварителната подготовка, а 
бяха положили повече усилия и по време 
на самото състезание. 

Като личен треньор на Габриела ще си 
позволя по-подробен коментар за това 
как се стигна до европейската титла!

Подходът на треньорския състав бе 
на професионално ниво. В подготовката 
преди всяка предстояща партия, макар 
и от разтояние, бяха включени трима 
треньори – Николай Николов, Антон 
Маджаров, Стефан Стойнов и Алексан-
дрина Николиева, на която бе поверена 
и нелеката задача да поддържа психиче-
ското равновесие на детето. От нея 
в импровизирания ни щаб научавахме и 
много важни за нас, на пръв поглед дреб-
ни детайли: от кой клуб в родината си 
е противникът, кои са придружителите 
му (родители или професионални шах-
матисти), дали прибързва или обмисля 
ходовете си и т. н. Естествено, че не 
познавахме силата на противника, тъй 
като предварителната ни информация 
бе оскъдна – разполагахме само с по ня-
колко партии на съперниците. Въпреки 
това детайлно се анализираха слабости-
те в играта на всеки един съперник и 
това бе решаващо за крайния избор на 
начин на игра. Казвам всичко това, като 
се надявам да е от помощ на моите ко-
леги в бъдеще. И така, ето хронология-
та на турнира:

I кръг
В групата при 8-годишните момиче-

Габриела Антова отново европейска
 шампионка!

Стефан Стойнов

Габи доказа превъзходството си в Европа с втора европейска 
титла през тази година
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та жребият избра грузинка за съперник 
на Габриела. Считахме, че сме фавори-
ти в срещата, но все пак – грузинската 
школа ни притесняваше. Знаехме мно-
го добре, че детската психика е мно-
го лесно ранима и евентуална загуба в 
първия кръг можеше да повлече след 
себе си непредвидими последици. Зало-
жихме на дебют, с който сведохме аг-
ресивната игра до минимум, разчитай-
ки на планомерно развитие и опита на 
нашата състезателка. Оказа се, че още 
на 4-ия ход противничката започна не-
обмислена атака 4.¤g5, загуби много 
темпа, след което и пешка. Партията 
бе спечелена с лекота и с нетърпение 
очаквахме следващия кръг. За радост 
на всички и останалите наши пред-
ставители побеждаваха. Единствено 
загуба от дванадесетте ни участници 
претърпя  Петър-Делян Шентов при 
10-годишните.

II кръг
Отново играем с грузинка, Сандра Ка-

панадзе. От проучванията, които бяхме 

направили, знаехме, че това е най-силна-
та представителка на домакините в гру-
пата. Треньорският състав позна първи-
те ходове и това беще удовлетворение 
за нас. Не че това има съществено зна-
чение при 8-годишни деца. Целта беше 
Габриела да попадне в предварително 
подготвена позиция, което най-вече да 
я успокои и да й вдъхне самочувствие. 
Така и стана, след 16-ия ход на дъската 
имаше следната позиция:

XIIIIIIIIY
9r+l+k+-tr0
9zp-+psn-zpp0
9-+pvL-zp-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+p+-+0
9+RzP-+-+-0
9P+P+LzPPzP0
9+R+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

С белите нашето момиче приключи 
партията в няколко хода: 

17.¦b8 ¦b8  18.¦b8 ¢f7 19.¥e7 ¢e7 
20.¥a6 ¥a6 21. ¦h8 и оттук нататък 
е лесно.

И вторият ден бе успешен за българ-
ската група. Победи още постигнаха Ма-
тей Петков (8 г.), Петър-Делян Шентов 
(10 г.), Димитър Даскалов (14 г.), Мария 
Васова (12 г.), Боряна Петрова (12 г.), 
Деница Драгиева (14 г.), Дарена Сиркова 
(16 г.)

III кръг
Третият кръг с черните фигури Габи 
среща представителка на Турция. Знаех-
ме, че това дете непрекъснато играе в 
турнири през последната година и има 
натрупан опит. Отново безсънна нощ 
за треньорите и отново позицията до 
8-ия ход се знаеше предварително и съ-
ответно бяхме подготвили и по-ната-
тъшното разположение на фигурите, и 
общ план за атака. Партията завърши 
реми по предложение на противничката 
в следната позиция:
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XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-+-+-0
9-+pvL-zp-zp0
9+-zP-+Pzp-0
9-+-+-+P+0
9+pmK-+-+P0
9l+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Суде Хереклиоглу - Габриела Антова

Черните са значително по-добре и при-
емането на ремито обективно не е пра-
вилно поради лошо разположените пешки 
на белите на царския фланг. Решението 
очевидно е повлияно от разноцветните 
офицери и невъзможност за съставяне на 
дългосрочен план в ендшпила (ще трябва 
усилено да се поработи върху това!). Още 
повече че черните няма как да загубят, иг-
раят с “реми в джоба”. Не можем да виним 
8-годишно дете за подобна постъпка.

Лош ден за българските деца. Побе-
ди постигнаха само Петър-Делян Шен-
тов (10 г.), Валентин Вълев (12 г.) и Ана 
Петрова (10 г.).

IV кръг
Това бе тежък ден, единственият на със-

тезанието с две партии. Много вълнуващ 
кръг, с белите фигури, срещу номер едно в 
листата, украинката Надя Шпанко (трета 
в крайното класиране). Отлична партия 
на Габриела Антова! Само една позиционна 
грешка на съперничката, получена слабост и 
използвана по блестящ начин. Тази партия 
ни вдъхна увереност, че можем да сме рав-
ностойни, а и по-добри от най-силните.

Г.Антова (България) - Надя Шпан-
ко (Украйна)

1.c4 e6 2.d4 d5 3.¤f3 ¤f6 4.¥g5 
¤bd7 5.e3 c6 6.¥d3 ¥b4 7.¤bd2 dc4 

8.¥c4 0–0 9.0–0 b5 10.¥d3 a5 11.a3 
¥e7 12.¦c1 ¥b7 13.¥f6 ¥f6 14.¥e4 
¦c8 15.¦c2 ¤b6 16.£c1 ¤d5 17.¤b3 
¥e7 18.¤e5 a4 19.¤d2 £d6 20.¤df3 
f6 21.¤d3 f5 22.¥d5 cd5 23.¤c5 ¥a8 
24.¤e5 ¦c7 25.¤cd3 ¦fc8 26.¦c7 £c7 
27.£c7 ¦c7 28.¦c1 ¦c1 29.¤c1 b4 
30.ab4 ¥b4 31.¤cd3 a3 32.ba3 ¥a3 
33.¤f4 ¥d6 34.¤e6 ¥e5 35.de5 ¢f7 
36.¤f4 g5 37.¤e2 ¢e6 38.f4 1–0   

Българският отбор се съвзе, общо 8.5 
точки от 12 възможни.

V кръг
Втора партия за деня. За трети път 

срещаме прдставителка на домакините - 
Мариам Партладзе. Умората от сутрешния 
кръг си каза думата, може би най-неувере-
ната игра на Габи беше сега. След 20-ият 
ход получи тежка позиция (но не загубена!). 
Партладзе се ориентира правилно и про-
веждаше мощна атака с пешките срещу 
царя на черните. За щастие царят на гру-
зинката стоеше в центъра, което даваше 
шансове за контраигра и където в крайна 
сметка бе матиран. Важна победа, която 
ни извеждаше на второ място във времен-

Българската група при изпращането 
на летището
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ното класиране. В четвъртия и петия кръг 
общо две победи единствен от отбора по-
стигна и Валентин Вълев (12 г.).

VI кръг
Решителен кръг. На първа маса играех-

ме срещу представителката на руската 
школа Екатерина Голцева, която беше с 
половин точка преднина. За мен като тре-
ньор партията бе много вълнуваща. Из-
правяха се една срещу друга две шахматни 
школи, с традиции и силни шахматисти. 
Беше дошъл часът на истината и отговор 
на въпроса къде се намираме по пътя на 
подготовката си? Ето и цялата партия:

Екатерина Голцева (Русия). - 
Габриела Антова (България)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.f3 e6 
6.¤c3 ¥e7 7.¥b5 ¥d7 8.¥d7 £d7 9.0–0 0–0 
10.¥e3 ¤c6 11.¢h1 ¤e5 12.b3 ¦ac8 13.¤ce2 

XIIIIIIIIY
9-+r+-trk+0
9zpp+qvlpzpp0
9-+-zppsn-+0
9+-+-sn-+-0
9-+-sNP+-+0
9+P+-vLP+-0
9P+P+N+PzP0
9tR-+Q+R+K0
xiiiiiiiiy

13...d5 Хубав удар в центъра. Черни-
те фигури намериха местата си и са раз-
положени активно.  14.ed5 ¤d5 15.¥g1 
a6 16.c4 ¤f6 17.¦c1 ¦fd8 18.¤c3 ¥c5 
19.¤c2 ¥g1 20.¢g1 

XIIIIIIIIY
9-+rtr-+k+0
9+p+q+pzpp0
9p+-+psn-+0
9+-+-sn-+-0
9-+P+-+-+0
9+PsN-+P+-0
9P+N+-+PzP0
9+-tRQ+RmK-0
xiiiiiiiiy

20...b5 Добър ход, който решава пар-
тията. 21.¤b4 a5 22.¤c2 £a7 23.¤d4 
¦d4 24.£e1 ¦dc4 25.¢h1 ¦4c5 26.£e3 
£c7 27.f4 ¤eg4 28.£f3 ¦c3 29.¦c3 
£c3 30.£e2 b4 31.¦d1 h6 32.¢g1 £e3 
33.£e3 ¤e3 34.¦e1 ¤ed5 35.g3 ¦c2 
36.¢f1 ¦h2 37.¦c1 ¦h1 38.¢e2 ¦c1 
0–1

Много добра игра за Габриела. След 
този кръг поведохме с половин точка 
пред рускинята и една точка пред оста-
налите преследвачи. Но предстояха на-
преганти последни три кръга!

   Отлично представяне до този мо-
мент и на Боряна Петрова (12 г.) която 
имаше 4.5 точки от 6 кръга и бе в чело-
то на групата при 12-годишните.

VII кръг
След почивния ден изключително ин-

тересен кръг. Наближаваше “финалната 
права”, очертаваха се фаворитите, но 
дали щяха да издържат до края. За Габри-
ела почивката не се оказа положителна. 
Загуби партията си срещу Мая Бечвая 
(Грузия), и то как! Получи се вариант, 
който бяхме предвидили до 14-ия ход. 
Тази позиция й беше много добре позна-
та, имаше 4 официални партии в нея. То-
гава от наученото се отклони не съпер-
ничката, а Габи. След това тя сподели, 
че решила “да разнообрази”, тъй като 
това и било “омръзнало”. Казвам го, за 
да предпазя други от подобни намерения. 
Експериментира се на подготвителните 
турнири, не на отговорни състезания. 
Местата се размениха. Голцева (Русия) 
отново поведе с половин точка. 

За съжаление от останалите само 
Матей Петков (8 г.) и Петър-Делян 
Шентов (10 г.) постигнаха успех. Така 2 
кръга преди края за медал шансове имаше 
единствено Габриела Антова.

    
VIII- IX кръг

Предпоследният и последният кръг 
бяха необходими победи. И Габи ги по-
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стигна. Намери сили да се съвземе от 
загубата, игра разумно и внимателно, из-
ползваше грешките на противничките 
си и постигна своето. Браво! В деветия 
кръг победи и другата представителка 
на Русия - Карина Строганова. Бяхме 
спокойни при нейните победи. Водачка-
та не бе играла преди последния кръг с 
украинката Шпанко, а според треньор-
ския ни щаб украинката бе по-силната 
от двете. Така се и случи и след послед-
ната партия Габриела Антова триумфи-
ра със златото (7.5 точки от 9 кръга).

Класирането на останалите българ-
ски шахматисти: 

Матей Петков (8г.) - 23-и 
Петър-Делян Шентов (10 г.) - 

30-о място
Валентин Вълев (12 г.) – 33-и
Димитър Даскалов (14 г.) - 15-и
Христо Вригазов (16 г.) – 56-о 

място
Джулиан Георгиев (18 г.) - 40–и
Ана Петрова ( 10 г.) - 24-а
Мария Васова (12 г. ) - 11-а. Най-

доброто класиране от всичките ни ос-
танали представители.

Боряна Петрова – (12 г.) - 30-о 

място 
Боряна заслужаваше много по-добро 

класиране, но загуби последните три 
кръга.

Деница Драгиева (14 г.) - 24-а. 
Дарена Сиркова (16 г.)– 13-о мяс-

то.

В заключение: българските деца са 
талантливи, но шахматните грижи за 
всяко едно от тях поотделно трябва да 
са много повече. Не само да изискваме 
от тях, но и да им създадем максимално 
добри условия за изява. Само национални-
ят треньор не е в състояние да обърне 
внимание на всички, още повече че някои 
от децата той не ги познава. Адмирации 
за това, което са постигнали. 

На 18 октомври, ден преди замина-
ването на Габриела за световното пър-
венство в Гърция, в спортната зала „Си-
конко”, община „Люлин”, на официално 
тържество тя бе наградена лично от 
кмета г-жа Венета Серафимова с почет-
ното звание „Почетен жител на община 
„Люлин”. След това Габи даде сеанс на 
15 дъски срещу деца, а резултатът бе 14 
победи и 1 загуба за европейската шам-
пионка.

Мария Васова 11-а до 12 години
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Трети турнир от веригата купа 
 „Eвроинс” в Плевен

мс Христинка Илиева

След пауза през летните месеци, на 16 
и 17 октомври СКШ „Плевен ХХI” отново 
събра шахматисти от града и региона на 
третия за тази година турнир за купата и 
наградите на ЗД “Евроинс”. Четиридесет и 
трима участници от Плевен, Ловеч, Варна и 
София на възраст от 5 до 75 години се за-
писаха в стартовия лист. По регламент те 
трябваше да изиграят 7 кръга при контро-
ла 60 минути на състезател. Двудневният 
шахматен маратон определи носителите 
на петте специални награди – за победите-
ля в целия турнир, както и за първенците 
в следните възрастови групи – до 10 г., до 
14 г., до 18 г. и за ветерани. Конкуренци-
ята беше голяма, имайки предвид, че зад 
шахматните дъски седнаха шестима на-
ционални състезатели, играли в световни, 
европейски и балкански първенства – Симо-
нета Иванова, Александра Иванова, Михаил 
Николов, Дарио Дерешки , Анатоли Атана-
сов и Давид Цветанов. Както обикновено, 
амбициозно към турнира подходиха и носи-
телят на купа “Евроинс” за 2009 г. Мартин 
Дяков, опитният Цако Иванов и ветера-
нът Николай Ненчев. Първо бе участието 
в групата на “майсторите” за 8-годишния 
Любомир Николов, победител в група “Б” на 
предишния турнир. Традиционно вече, три-
ма малки състезатели на ЦСКА – Мартин 
Василев, Теодор Каракашев и Денис Иванов, 
искаха да мерят сили с по-големите. Двама-
та братя Димитър и Волен Дюлгерови, как-
то и тяхната сестра Елена показаха бърз 
прогрес в овладяването на шахматната 
игра. Те живеят в село Дренов, Ловешко, и 
се готвят съвсем сами, само с помощта на 
компютъра и книгите. Пролича огромното 
им желание за изява и любовта към играта. 
Определено бяха изненадата на турнира.

 След изиграването на първите три 
кръга с пълен актив бяха двама от основни-

те фаворити за първото място - Анатоли 
Атанасов и Мартин Дяков. В изключител-
но тежка позиция Анатоли за пореден път 
прояви своята борбеност и успя да спече-
ли след изобретателна и ефектна игра в 
ендшпила. Явно успокоен от добрия изход 
на двубоя, Толи седна в петия кръг срещу 
Димитър Дюлгеров, предвкусвайки победа-
та. Но този път шансът беше срещу него 
и той претърпя единствената си загуба в 
турнира. До края показа стабилна игра и с 
6 точки от 7 възможни спечели първото 
място. Втори с отлично представяне се 
класира Димитър Дюлгеров с 5,5 точки, а 
трети със същия актив остана Лъчезар Не-
делушев. Ето и първенците по възрасти :

До 10 г. - Давид Цветанов - 3,5 т.
До 14 г. - Борис Стефанов - 5 т.
До 18 г. - Димитър Дюлгеров - 5,5 т.
Наградата за ветерани взе Николай Нен-

чев с 4 т. Остана само още един турнир, 
след който ще бъде ясен носителят на купа 
“Евроинс” и той ще се проведе през декем-
ври.

В група “Б” взеха участие 14 момичета и 
момчета, всичките от Плевен. И тук дер-
бито на турнира се състоя в четвъртия 
кръг в партията между Владимир Върбанов 
и Стилиян Нановски, която завърши реми. 
До края те убедително спечелиха партиите 
си и с натрупаните 6,5 точки заеха първите 

Îт живота на клубовете
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 „Млад гросмайстор” във Варна
Деян Димитров

Благодарение на любезните домакини 
от Грандхотел „Димят” и ентусиазма на 
Борис Христов, традицията отново про-
дължава. „Млад гросмайстор” се провежда 
вече 13 години (началото е през 1997-а). 
Според регламента ще бъдат изиграни 7 
турнира от октомври до април – по един 
всеки месец. Състезателите са разпреде-
лени в 4 възрастови групи: до 8, 10, 12, и 
16 години.

Победителите (първите трима) в 
отделните групи получават правото да 
участват в Осмия открит европейски 
фестивал „Надеждите на света” през 
юни 2011 година. Първите четирима във 
всяка възрастова категория пък ще пред-
ставят Варна като отбори във Второ-
то открито европейско първенство на 
мунисипалните шахматни тимове – юли 
2011 година.

В първия турнир участваха шахмати-
сти от Варна, Балчик, Белослав, Вълчи дол 
и Шабла. Състезанието се проведе в 6 
кръга по швейцарска система.

Във възрастта до 8 години призови-
те места окупираха 7-годишният Геор-
ги Бинев, Християн Георгиев и Калоян 
Милев.

При 10-годишните първата награда бе 
за Калоян Дичев, следван от Николай Ива-
нов и Лъчезар Йорданов.

Във възрастта до 12 години първото 
място с пълен актив от 6 точки спече-

ли Надежда Петкова, второто място бе 
за Крум Атанасов, а третото зае Никола 
Младенов. 

Състезателите в групата до 16 годи-
ни участваха в паралелно проведения от-
крит турнир за купа „Веселин Топалов”, 
който ще съпътства детската верига. 
Най-добре от юношите се представи 
14-годишният Драгомир Дичев, който се 
класира 7-ми, втори бе Ивелин Илиев, а 
трети – Стефан Зехирев. 

Вторите турнири от двете вериги 
ще се проведат на 6 и 7 ноември. 

На детския турнир президентът на 
шахматен клуб „Веселин Топалов” съобщи 
на състезателите, че е постигната дого-
реност с гросмайстор Виктор Пожарски, 
автор на десетки популярни шахматни 
учебници и треньор на Дмитрий Андрей-
кин, в новооткрития шахматен  клуб „Ве-
селин Топалов” да води задочна школа.

две места. Допълнителният турнирен пока-
зател определи победител да бъде Стилиян 
Нановски – 7-годишен ученик от ГПЧЕ, като 
с това Стели получи и правото да участва 
в “А” турнирите занапред. Младата надежда 
на “Плевен ХХI” през цялата година успешно 
участва във всички държавни първенства и 
национални купи и съвсем заслужено спечели 
купата под формата на шахматен топ, шах-

матна книжка и грамота за първото си мяс-
то. Второто място е отлично представяне 
за друг плевенски талант – осемгодишния 
Владимир Върбанов от училище “Христо Бо-
тев”. Третата грамота спечели Петър Ганов 
от ГПЧЕ. Най-малък участник в турнира беше 
5-годишният Кристиян Григоров, който само 
за два месеца обучение победи в три от пар-
тиите си и даде заявка за бъдещи успехи.
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На 25 и 26 септември 2010 г. в София 
се състоя първият турнир за деца до 14 г. 
от поредицата „Войната на царете”. Той се 
проведе в шахматен клуб „Левски”, София, 
който вече усилено развива шахматна дей-
ност.

Общо 45-има млади шахматисти взеха 
участие в турнира, като бяха разделени в 
две групи – съответно 35 участници до 8 
и 10 години, и 10 участници - до 12 и 14 го-
дини. Надпреварата при малките любители 
на шахмата бе в седем кръга по швейцарска 
система и контрола за игра по 61 минути 
на състезател за завършване на партията. 
Предвид по-малкия брой състезатели до 12-
14 г., турнирът протече в шест кръга по 
швейцарска система. Състезанията бяха 
отчетени за български рейтинг. Радващо 
е, че в тях се включиха както опитни със-
тезатели, така и деца, които правят първи 
стъпки в шаха.

Благодарение на усилията на организато-
рите Диана Владимирова и Венета Петкова 
бяха създадени отлични условия и неповто-
рима дружелюбна атмосфера. Бяха подсигу-
рени закуски и напитки, както и забавни игри 
между кръговете. Участниците, треньори-
те и родителите бяха приятно изненадани 
от наградите. Организаторите за първи 
път решиха да стимулират и родителите 
със специална томбола, в която се раздадо-
ха три предметни награди. Класиралите се 
на първите три места във всяка възрастова 
група, съответно момичета и момчета, по-
лучиха медали, дипломи и много вълнуващи 
награди. Класиралите се от IV до VI място 
бяха наградени с диплом и им останаха пре-
красни спомени от турнира. 

Също така бяха раздадени специални на-
гради. Най-малкият участник получи огро-

мен делфин, а най-добре представилият се 
състезател от домакините, участникът 
със стопроцентов резултат, както и пър-
вият в класирането - отзад напред, получи-
ха шахматни книги и сувенири.

Приятно впечатление направи участие-
то на състезатели от 12 клуба, от които 
7 от София (Левски, ЦСКА, Локомотив, 
Ботвиник, Рицар, Столичен център и Шах 
21) и 5 извън столицата (Дебют Оряхово, 
Пазарджик, Плевен 21, ШК Пловдив и ШК 
Бургас 64).

Победители в двата турнира станаха 
съответно до 8-10 г. Давид Цветанов (Пле-
вен 21) с 6 т. от 7 кръга, и до 12–14 г. - Ру-
мен Николов (ЦСКА) с 6 т. от 6 кръга!

Kрайно класиране в групата до 10 годи-
ни:

М. Име, клуб Ело Т.

1. Давид Цветанов (ШК Плевен 21) 1729 6

2. Мартин Вълчинов (ШК Пловдив) 1603 5,5

3. Божидар Немски (ШК Пловдив) 1631 5,5

4. Кристиян Василев (Шах 21 София) 1784 5

5. Александър Миранджев (Шах 21 
София)

1650 5

Първият турнир "Войната на царете"
Диана Владимирова

Венета Петкова

Давид Цветанов и Румен Николов са победителите 

Îт живота на клубовете
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6. Иван Григоров (Шах 21, София) 0 5

7. Денис Иванов (ЦСКА) 1667 4,5

8. Златина Любомирова (ШК М. 
Ботвиник)

1686 4,5

9. Виктория Радева (ШК Пловдив) 1621 4,5

10. Иван Иванов (ШК Пловдив) 1766 4

11. Мартин Василев (ЦСКА) 0 4

12. Георги Василев (Шах 21, София) 1682 4

13. Гергана Пейчева (СШЦ) 1609 4

14. Веселин Георгиев (Левски, София) 0 4

15. Николай Чолаков (Шах 21, София) 0 4

16. Наталия Грабчева (ЦСКА) 0 4

Общо 35 участници

Kрайно класиране в групата до 14 годи-
ни:

M. Име, клуб Ело Т.

1. Румен Николов, (ЦСКА) 1959 6

2. Василена Трайкова, (ШК Дебют 
Оряхово)

1733 4

3. Робърт Сисоев (ШК Рицар София) 1709 3,5

4. Христо Христов (ШК Левски) 0 3

5. Александрина Колева (ШК М. Бот-
виник)

1719 3

6. Георги Йорданов (ЦСКА) 0 3

7. Кристиан Димитров (Локомотив 
София)

0 3

8. Сияна Миранджева (Шах 21 София) 1634 2

9. Георги Нанов (Пазарджик) 1771 1,5

10. Стефани Танова (Шах 21 София) 0 1

Ето имената на останалите златни ме-
далисти по възрасти: 

Момчета до 8 г. – Мартин Василев 
(ЦСКА)

Момичета до 8 г. – Гергана Пейчева 
(Столичен център по шахмат)

Момчета до 10 г. - Давид Цветанов 
(Плевен 21)                            

Момичета до 10 г. – Златина Любо-
мирова (ШК Ботвиник)

Момчета до 12 г. – Робърт Сисоев 
(ШК Рицар)

Момичета до 12 г. – Василена Трай-
кова (ШК Дебют, Оряхово)

След завършването на последния кръг 
се състоя сеанс на едновременна игра с мм 
Пламен Младенов. Срещу него играха 20 
деца, като най-упорита съпротива оказаха 
Румен Николов (ЦСКА) и Мартин Вълчинов 
(ШК „Пловдив”). Румен единствен постиг-
на победа в сеанса, както и стопроцентов 
резултат на турнира до 12-14 г. На закри-
ването международния майстор Младенов 
награди и двамата участници.

Давид Цветанов – Кристиян Василев
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 ¥b7 5.¥g2 
¥e7 6.¤c3 d6 7.0–0 ¤bd7 8.¦e1 0–0 9.e4 
c5 10.d5 exd5 11.cxd5 ¤e5 12.¥f4 ¤g6 
13.¥c1 ¦e8 14.¦b1 a5 15.¤b5 ¥f8 16.¤d2 
£d7 17.a4 ¥a6 18.¥f1
¦e5? 19.¤c4 £d8 20.¤xe5 ¤xe5 21.f4 
¤eg4 22.¥e2 ¤h6 23.£c4 ¥d7 24.e5 ¤e8 
25.e6 £e7 26.£d3 ¥b7 27.f5 g6 28.fxg6 
hxg6 29.exf7+ £xf7 30.¦e6 ¢h7 31.¥xh6 
¥xh6 32.¦f1 £g7 33.£e2 ¢h8 34.¦xe8+ 
1–0

Давид Цветанов – Иван Иванов
1.e4 c5 2.c3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.cxd4 d6 
5.¤f3 g6 6.¥e2 ¥g7 7.¤c3 ¤f6 8.¥g5 0–0 
9.£d2 b6 10.0–0–0 ¥b7 11.h4 ¦c8 12.¢b1 
¤a5 13.¥xf6 ¥xf6 14.h5 ¤c4 15.¥xc4 ¦xc4 
16.hxg6 fxg6 17.£h6 ¦f7 18.e5 ¥h8 19.¤g5 
¦g7 20.¤e6 £e8 21.¤xg7 ¥xg7 22.£xh7+ 
¢f8 23.e6 ¥xg2 24.¦hg1 ¥f3 25.¦xg6 
£xg6+ 26.£xg6 ¥xd1 27.£f7# 1–0

ШК „Левски”, София, благодари на всич-
ки участници за спортсменската игра и ви 
очаква отново на следващия турнир от ве-
ригата!

Румен Николов - Робърт Сисоев
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Øахматна психология

Първата особеност на шаха са дебю-
тите. Всеки е чувал за Испанска партия 
и Индийска защита, но се подиграва-
ме на всезнайкото, който губи, и ува-
жаваме този, който прилага знанията 
уверено. Шахът е толкова сложен, че 
тук винаги се случва нещо ново. Ако не 
си научил нищо, значи не си играл! Все-
ки дебют прилича на отделна игра със 
свои особености. Идеите на дебюта 
определят характера на борбата: от-
ворена партия ли ще разиграваме за 20-
30 хода или ще водим позиционна вой-
на 100 хода, без да заспиваме. Така сме 
подготвени за трудностите, запазваме 
енергията си и водим уверено играта 
до победен край.

Сложността на шаха показва леген-
дата за мъдреца, който поискал скром-
на награда за измислянето на играта: 1 
зрънце на първото поле, 2 на второто, 
4 на третото, 8 на четвъртото и т. 
н. в геометрична прогресия до 64-ото 
поле. Сумата е фантастично число от 
двадесет цифри, което не било въз-
можно нито да се изчисли, нито да се 
намери толкова жито. Затова легенда-
та не е достоверна, а започва от ма-
тематическа задача, която срещаме в 
трудовете на източния учен Ал-Бируни 
през ХI век. Пресмятането на големи 
числа е постижение на модерната ма-
тематика. Днес компютрите пресмя-
тат безброй варианти, но главното 
преимущество на човека е въображени-
ето – способността да си представяме 
последиците от действията. 

Оттук и парадоксът, посочен от 
втория световен шампион Емануил 
Ласкер, че силата на игра зависи не само 
от знанията и от мозъка, а от харак-

тера на играча, мъдростта, скромнос-
тта, упоритостта, преценката на си-
лите, мобилизацията, уважението към 
противника. Мозъците на жените не 
се различават от тези на мъжете, све-
товните шампиони не са от силиций. 
Шахмат играят силно и деца, и възраст-
ни. Няма друг спорт с такъв широк въз-
растов диапазон.

Радостта от мисленето обяснява 
как най-трудната логическа игра е тол-
кова популярна, колкото хазартни игри 
като карти и табла. Интернет свърз-
ва играчите за секунди и се играе много 
повече отпреди. Турнирите имат голе-
ми фондове и печелят най-мотивирани-
те. И в шаха, и в живота решенията се 
взимат по сценариен тип: представяме 
си какво искаме, врачките предсказват 
бъдещето, учените разработват моде-
ли. Всеки майстор развива своя система 
на мислене, като преминава през исто-
рическите етапи на играта.

Засега шахматната теория обяснява 
играта само логически, но компютри-
те доказват грешки дори в шедьоври-
те, а психологичните закономерности 
в шаха все още не са описани. Шахът 
е диалогична игра, в която най-важен е 
мигът на решението под натиск. Зато-
ва признанията на майсторите как са 
мислили в критичните моменти са по-
интересни от логичните разчети. Все-
ки шахматист ползва хитрини, най-чес-
та от които е уловката. Партньорите 
се опитват да разгадаят или прочетат 
мислите си. Парадоксално е как логич-
но мислещи хора обясняват загубите си 
с хипноза и телепатия, а напоследък с 
компютърно подсказване. Известен е 
примерът в Багио през 1978 г. по вре-

Парадоксите на шахматната игра
Д-р Владимир Бостанджиев
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ме на мача за световната титла между 
Корчой и Карпов, а в най-ново време - 
безпочвените обвинения срещу Веселин 
Топалов.

XIIIIIIIIY
9-+-+-mKlmk0
9+-+-+-zpp0
9-+-+-+P+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+R0
xiiiiiiiiy

Пол Морфи,
мат в 2 хода

Тази проста задача е характерен при-
мер за парадоксално мислене. Тя ще убе-
ди читателя първо да види мата и след 
това да търси решаващия ход, вместо 
да обяснява безсилието си с печатна 
грешка. Затова не даваме решението, а 
подсказваме, че приписваме мата на фи-
гурата, обаче матът с пешка е по-кра-
сив. Търсете решението отзад напред!

Странно как, независимо от мно-
гобройните науки, шахът е единстве-
ното поле за обективно изследване 
на човешкото мислене. Благодарение 
на нотацията, шахът преодолява на-
ционалните граници. Тук семейната и 
културната приемственост са силни. 
Обикновено някой близък играе с дете-
то, което възприема фигурките като 

играчки и създава приказни сюжети, но 
постепенно подчинява желанията си 
на правилата. Важно е да се стимули-
ра чувството за успех. В началото се 
научават движението на фигурите и 
размените, с израстването се дости-
га до тактическите ходове и кратки 
комбинации. На следващ етап играта 
се планира, атаката се подготвя. Май-
сторът прави психологически избор 
между тактически и позиционни реше-
ния, които невинаги се подчиняват на 
логиката. Така се достига до умението 
за психологичен контрол над играта 
като най-силно средство за надиграва-
не. Очевидно шахматните парадокси 
не са случайни явления, а закономерен 
резултат от културната еволюция на 
играта.

Решения на комбинациите от стр. 25
(1) Belov – Ongemah, Narva, 1984 
1.¦f4 1–0
(2) Busher – Muller, Basel, 1959 
1.¦c4 ¢c4 [1...¢d6 2.£d8#] 2.£c3# 1–0
(3) Butnoris – Gutman, Riga, 1974 
1.£h8 ¢h8 2.¥f6 ¢g8 3.¦e8# 1–0
(4) Diaz – Pano, Rio de Janeiro, 1990 
1...£g3 2.¢g1 (2.¢g3 ¥e5) ¥e5 0–1

(5) Georgiev – Baehman, Dortmund, 1991 
1...b4 2.¥a4 ba3 0–1
(6) Hoiberg – Paasikangas, Eksjoe, 1991 
1.£d7 ¢d7 2.¥b5 ¢c8 3.¥a6# 1–0
(7) Mitkov – Rosentalis, Schweiz, 1991 
1...g2 2.¦g4 ¦h4 0–1
(8) Nenashev – Muhametov, Novosibirsk, 1989 
1.£g5 fg5 2.¦a6 1–0
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Øахматна лекция

„Вредните“ пешки в ендшпила
мс Христинка Илиева

Основата на всяка шахматна позиция се 
определя от разположението на пешките, т. 
е. от пешечната структура. Фигурите мо-
гат да се движат в различни посоки, а пешки-
те - само напред. Затова и всеки ход с пешка 
изисква сериозно обмисляне. Прибързаното 
движение на пешките може да доведе до об-
разуване на слабости, а отсъствието на дру-
ги фигури в пешечните ендшпили затруднява 
защитата им.

В резултат на тънка игра на противника 
често възникват такива положения, в които 
собствените пешки ограничават движението 
на царя по дъската. Понякога се получава си-
туация, в която един от играчите губи само 
заради това, че е негов ход и той е принуден да 
влоши своето положение. Такава позиция, как-
то знаем, се нарича цугцванг. В повечето случаи 
цугцванг в пешечните ендшпили възниква при 
наличието на т. нар. ”вредни” пешки – пешки, 
които преграждат пътя на собствения цар и 
му пречат да се намеси в играта.

Ето един теоретичен пример:
Салвиоли

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-+-+-0
9-+-mK-+p+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+P+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят
Без черната пешка партията завършва 

реми – черният цар безпрепятствено се на-
сочва към бялата пешка. Също така, ако на 
ход са черните, с хода  1…g5  те се отърва-
ват от “вредната” си пешка, като внимават, 
когато белият цар я вземе, да са готови да 
завладеят опозицията с ¢g7. На ход обаче са 
белите и те не позволяват на противника да 

се освободи от своята “вредна” пешка и по-
нататък лесно печелят.

1.g5! ¢f7 2.¢d7 ¢f8 3.¢e6 ¢g7 4.¢e7 
¢g8 5.¢f6 ¢h7 6.¢f7 ¢h8 7.¢g6 ¢g8  при 
такава позиция с цар на последния хоризон-
тал и опозицията не помага!

8.¢h6 ¢h8  9.g6 ¢g8  10.g7 и т.н.
Eто още един пример, в който черните 

имат 3 пешки преднина, но повечето от тях 
са “вредни”.

Линднер
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-mK-+-+p0
9-+-+pmkp+0
9+-zppzp-+-0
9-+p+-+-+0
9+-+-+-zP-0
9PzP-zP-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят
В тази позиция белите постигат побе-

да не заради своята отдалечена проходна 
“а”(черните също могат да образуват та-
кава), а заради “вредните” пешки на про-
тивника, които преграждат пътя на тех-
ния цар. Белите или дават мат, или печелят 
чуждата дама. Черните имат избор от три 
полета на произвеждане на дама – c1, d1 и 
е1, но нито едно от тях не им носи щас-
тие.

Първи вариант: 1.a4 d4 2.a5 e4 3.a6 
e3 4.de3 c3 5.bc3 dc3 6.a7 c2 7.a8£ 
c1£ 8.£f8 ¢e5 (На 8…¢g5 следва 9.£f4 
¢h5 10.£h4 мат ) 9.£f4 ¢d5 10.e4 ¢d4 
11.£c1

Втори вариант: 1.a4 d4 2.a5 e4 3.a6 e3 
4.de3 d3 5.a7 d2 6.a8£ d1£ 7.£f8 ¢e5 
8.£f5 ¢d5 9.£d6 ¢e4  10. £d1

Трети вариант: 1.a4 d4 2.a5 c3 3.bc3 
dc3 4.dc3 e4 5.a6 e3 6.a7 e2 7.a8£ e1£ 
8.£f8 ¢e5 9.£f4 ¢d5 10.c4 мат
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Ðешете комбинациите
(1) Belov – Ongemah 

XIIIIIIIIY
9-+-+-tr-mk0
9vlp+-+-zpp0
9-sn-+-+-+0
9+-+-+qsN-0
9-zPR+-+-+0
9zP-+Q+-+P0
9-+-+-zPP+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Busher – Muller 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+p0
9-+p+r+-+0
9wQqmkrzp-+-0
9-+-+R+P+0
9+-+-+-+P0
9-zP-zp-+-+0
9+-+-tRK+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(3) Butnoris – Gutman 
XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9zpp+rvLp+p0
9-+-+-wQp+0
9+-+q+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-zP-+-+P0
9-+-snRzPP+0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(4) Diaz – Pano 
XIIIIIIIIY
9-+-tR-+R+0
9mKL+-wQ-+-0
9-zP-zP-sN-+0
9+-+-sNP+-0
9-zp-wqPsn-zP0
9zp-+-zp-+p0
9-vl-+l+p+0
9+ktr-+-+r0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(5) Georgiev – Baehman
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-mK-+-+-0
9-zP-zP-zP-zP0
9zP-+-+p+l0
9-+pmk-+p+0
9+-+-+-+-0
9-zp-+L+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(6) Hoiberg – Paasikangas 
XIIIIIIIIY
9r+-+k+-tr0
9zp-+lvlpzpp0
9-+-+p+-+0
9+-zp-vL-wq-0
9-+-wQ-+-+0
9+-zPL+-+-0
9P+P+-zPPzP0
9tR-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(7) Mitkov – Rosentalis 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+P+-0
9-zp-zP-+-zP0
9+-tR-mK-+-0
9-zP-zPp+-+0
9+L+p+-+-0
9-zp-+l+pzp0
9tr-+-+k+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(8) Nenashev – Muhametov
XIIIIIIIIY
9-+-+-+r+0
9tR-tR-+-+-0
9p+-+-zpk+0
9+p+p+p+p0
9-zP-zP-+-zP0
9+-+-+-zPK0
9-+-+rwq-+0
9+-wQ-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят
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Çа най-малките

Уроци за начинаещи
Деян Димитров

Дойде ред да се запознаем и с пешка-
та – мерната единица за стойността 
на всички останали фигури. Ако трябва 
да се изразим метафорично, пешката е 
„грозното патенце на шахмата, което 
често се превръща в красив лебед”.

Въпреки че е най-слабата фигурка, 
„обикновеният войник” често решава 
изхода от партията. Затова и Нимцо-
вич казва, че „пешката е опасен прес-
тъпник!” Колкото по-напред върви, 
толкова по-големи пакости може да 
предизвика. Всеки ход с пешката е мно-
го отговорен, тъй като тя не може да 
се връща назад, за разлика от останали-
те фигури. 

Често пешките биват жертвани с 
най-различни цели. За малките деца оба-
че е характерно да не възприемат тази 
фигура сериозно и с лека рака да я „пода-
ряват”. Важно е да им обясните, че по-
някога една пешка е по-силна и от дама.

Пешките могат да правят най-раз-
лични „чудесии”, като например т. нар. 
пешечни пробиви.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9zppzp-+-+k0
9-+-+-+-+0
9zPPzP-+-+K0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

1.в6! (1...св6 2.а6 ва6 3.с6) ав6 2.с6 
вс6 3.а6 и пешката има „свободен кори-
дор”, за да се превърне в друга фигура. 

Невинаги най-удачният избор е да пре-
върнем пешка, стигнала до последната ли-
ния, в дама. Понякога произвеждането на 

друга фигура (най-често кон) е по-правил-
ното решение.

XIIIIIIIIY
9-mk-+-tr-+0
9+pzp-+-+p0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+PzP-+-wqP0
9P+-wQ-+p+0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

1... ¦f1+ 2.¦f1 £h2+! 3.¢h2 gf1¤+

Черните произвеждат кон и дават шах 
шех едновременно, след което остават с 
материал повече и спечелена позиция.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-tr0
9+-+P+R+-0
9-+-+-+pmk0
9+-+-+-wqp0
9-+-+-+-+0
9+-+-wQ-+-0
9-+-+-zP-+0
9+-+-+K+-0
xiiiiiiiiy

1. ¦h7+! 

Белите печелят и в двата варианта: 
1... ¦h7 2. £g5+ ¢g5 3.d8- £;
1... ¢h7 2. £g5.

Когато пешката стигне до 7-ма линия, 
един тактически удар може да разсече 
противниковата врата като шут на Бер-
батов със задна ножица. Защитниците са 
безпомощни (в случая топът), вратарят 
също (в случая дамата) и топката влиза в 
мрежата (в нашия случай пешката се пре-
връща в дама).



„Ñ øàõìàòa - óìíè è óñïåøíè”

ØÀÕÌÀÒÍÀ ØÊÎËÀ

„ÂÅË×ÅÂÈ”

Èíäèâèäóàëíè è ãðóïîâè çàíèìàíèÿ çà íà÷èíàåùè è íàïðåäíàëè

Ñúâðåìåííà ìåòîäèêà íà ïðåïîäàâàíå

Ïîâèøàâàíå íà îáùàòà è øàõìàòíàòà êóëòóðà

Îáùî èíòåëåêòóàëíî èçðàñòâàíå

Ïåòêðàòíà øàìïèîíêà íà Áúëãàðèÿ çà æåíè

Åâðîïåéñêà øàìïèîíêà äî 20 ãîäèíè

Ó÷àñòíè÷êà â ñåäåì øàõìàòíè îëèìïèàäè

Óäîáíî çà òðàíñïîðò ìÿñòî â öåíòúðà íà Ñîôèÿ

Îòëè÷íà, ïðîñòîðíà è ñâåòëà çàëà ñ êëèìàòèê

Ïàðêèíã ñ íåîãðàíè÷åíî êîëè÷åñòâî ìåñòà

Áúðç è óíèâåðñàëåí íàïðåäúê âúâ âñè÷êè ñòàäèè íà øàõìàòà
(äåáþò, ìèòåëøïèë è åíäøïèë)

Ïîëó÷àâàíå íà óíèâåðñàëíè, òðàéíè øàõìàòíè çíàíèÿ

Êâàëèôèöèðàíè òðåíüîðè è ãîñò ïðåïîäàâàòåëè

Èíôîðìàöèÿ çà øàõìàòíè ñúñòåçàíèÿ

Ïðîâåæäàíå íà òóðíèðè ñ íàãðàäè çà ïîëó÷àâàíå íà ðàçðÿäè è ïîâèøàâàíå íà
ëè÷íèÿ Eëî êîåôèöèåíò

Âèñîêîêà÷åñòâåíè ñúâðåìåííè øàõìàòíè ïîñîáèÿ - äåìîíñòðàöèîííè äúñêè,
øàõìàòíè ôèãóðè è òàáëà, åëåêòðîííè ÷àñîâíèöè
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Ðúêîâîäèòåë íà øêîëàòà: ãðîñìàéñòîð Ìàðèÿ Âåë÷åâà

Îñíîâåí ëåêòîð: ôèäå ìàéñòîð Õðèñòî Âåë÷åâ

Åêèïúò íà øêîëàòà ãàðàíòèðà:

Àäðåñ:
Íàöèîíàëåí ñòàäèîí „Âàñèë Ëåâñêè”
áóë. „Åâëîãè Ãåîðãèåâ” 38
ñåêòîð Á, îôèñ 05

Çà âúïðîñè è çàïèñâàíèÿ:
Ìàðèÿ Âåë÷åâà - 0888 453 049
Õðèñòî Âåë÷åâ - 0887 986 383
òåë.: 02/ 9300 733
e-mail: chess_velchevi@mail.bg
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