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36-и открит турнир „Морско конче”
мс Димитър Илиев

Îткрити турнири 

В последната седмица на август се про-
вежда най-масовият детски турнир у нас 
– „Морско конче”. Турнир, от който са 
тръгнали много момчета и момичета, кои-
то сега са избрали шахмата като професи-
онално поприще. Традицията помага на же-
ланието на участници и треньорите им да 
предпочетат този турнир пред някои дру-
ги, провеждани по същото време. Да не за-
бравяме, че „Морско конче” е единственият 
открит детски турнир по класически шах 
у нас. В продължение на една седмица в хо-
тел „Заря” в к.к. „Чайка” край Варна младите 
шахматисти съчетаваха сериозни партии 
с активен отдих край морето или басейна. 
Участваха 154 деца от 27 клуба при контро-
ла за игра по 1 час и 30 минути на състеза-
тел. Миналата година бяха 205-ма, но много 
от участващите традиционно пожелаха да 
спестят сили за започващото след 10 дни 
дългоочаквано европейско първенство за 
деца, което щеше да се проведе в Албена и 
затова бяха на задължителния лагер сбор в 
Слънчев бряг, който се провеждаше по съ-
щото време. Всички турнири се проведоха 
отделно, единствено момичетата от 8 и 
10 г. и девойки 14 и 16 г. играха в общ тур-
нир. Прави чест на главния организатор мм 
Коста Ангелов, че макар в регламента на 
турнира да имаше условие за минимум /12 
души/ участници в дадена група, той  даде 
предварително обявения награден фонд 
/2200 лева/ дори и при факт, че в 1 група 
при момчетата играха само 8 души, а при 
момичетата дори с обединяването на въз-
растови групи от 8 и 10 г. – участваха 12 
деца, а при най-големите дори участваха по-
малко - 11 деца. Макар тези средства да не 
са достатъчни за възвръщаемостта на раз-
ходите на един родител да изпрати своето 
дете на морето, ползата от участието му 
е огромна: за много от участниците това 
бе и морската ваканция за тях през годи-
ната, подготовка за предстоящото евро-

пейско детско първенство, турнирът има 
и статут на държавна купа – от която има 
разпределение на финансови средства от 
държавната субсидия за шахмата през 2011 
г., семейна почивка на преференциална цена 
за участниците – за която може да се бла-
годари на туристическа агенция „Елей” в ли-
цето на г-жа Даниела Симеонова. Залата за 
игра бе с климатик и имаше постоянно ми-
нерална вода за всички участници. Актуална 
информация за турнира имаше постоянно в 
интернет и много от треньорите следяха 
развитието на турнира онлайн. Ще разгле-
дам борбата във всяка възрастова група.

Момичета до 8 г.

Участничките бяха 4 и затова заедно 
с по-големите момичета до 10 г. направи-
ха общ турнир с 12 участнички с отдел-
ни класирания в двете възрастови групи. 
Най-добро представяне се очакваше от 
бронзовата медалистка от държавното 
индивидуално първенство, което се про-
веде през април в Пловдив – 8-годишната 
Виктория Петрова с треньор мм Коста 
Ангелов. Тя грабна златото, но загуби сре-
щата си от сребърната медалистка тук, 
класиралата се на 7-мо място през про-
летта в Пловдив 8-годишна Рада Минева. 
Правя аналогия, защото „Морско конче” 
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дава добра представа за това кои деца 
са се занимавали усърдно през лятото и 
са подобрили своята игра чувствително. 
Общото ми впечатление за тази възрас-
това група е, че момичетата тук все още 
усвояват основни принципи в шахмата и 
да се правят генерални изводи е все още 
рано. Прави чест на момичетата, че се 
раздаваха и се стараеха много.

1. Виктория Петрова (ВШК 
„Г.Даскалов” - Варна) - 5 т. от 7 партии.
2. Рада Минева (ШК „Пловдив” – Плов-
див) - 5 т. 
3. Христина Иванова (ШК „Шах 21” – 
София) - 3,5 т. 

Момичета до 10 г.
8-те участнички играха 7 кръга заедно 

с 4-те участнички при 8-годишните. Тук 
борбата беше оспорвана. Бъдещата по-
бедителка Маргарита Стратева победи 
всичките си противнички от нейната 
възраст, а загуби от 8-годишната Рада 
Минева и направи реми срещу 8-годишна-
та Христина Иванова. Маргарита е 3-та 
oт пролетта в Пловдив, а заелите 1-во 
и 2-ро място там – европейската шам-
пионка Габриела Антова и шампионката 
от Пловдив Виктория Радева, избраха 
да играят тук при момчетата до 10 г. 
Класиралата се на 2-ро място тук 9-го-
дишна Габриела Величкова от Силистра 
направи много добро впечатление.
1.  Маргарита Стратева (Столичен 
Център по шахмат) - 5,5 т. от 7 пар-
тии
2. Габриела Величкова (ШК „Силистра”) 
- 5 т. 
3. Йоана Атанасова (ШК „Варна” ) - 4 т. 

Момичета до 12 г.
Tук 19-те момичета играха по швей-

царска система в 7 кръга. Шестата по ело 
варненка Надежда Петкова, но играеща за 
ШК „Абритус”, Разград, бе безапелационна. 
Единствено класиралата се на 2-ро място 

Николета Господинова (ВШК ”Г. Даскалов”, 
Варна) се опита да застраши първото мяс-
то, като преследваше Надя непрекъснато, 
но Петкова не сгреши. На първенството в 
Пловдив се класира на 18-о място, но през 
лятото игра в доста турнири и работата й 
с нейния треньор мс Минко Шишков дава ре-
зултати. Тук имаше голяма борба за бронза, 
за който 4 състезателки спориха през це-
лия турнир – в крайна сметка фотофиниша 
беше за столичанката Сияна Миранджева.

1. Надежда Петкова (ШК „Абритус” 
- Разград) - 6,5 т. от 7 партии
2. Николета Господинова (ВШК 
„Г.Даскалов” - Варна) - 6 т. 
3. Сияна Миранджева (ШК „Шах 21” – 
София) - 4 т. 

Девойки до 14 г.

Шестте състезателки играха заедно с 
5 девойки до 16 г., които заедно направи-
ха „швейцарка” в 7 кръга. Тук стана най-ин-
тересният турнир поради факта, че 3 със-
тезателки завършиха с равен брой точки. 
Фотофинишът се оказа благосклонен за  
бронзовата медалистка от Пловдив – Ва-
силена Трайкова. Трайкова е възпитаничка 
на мс Енчо Димитров и живее от няколко 
години в София. 

1. Василена Трайкова (ШК „Дебют” - 
Оряхово) - 5 т. от 7 партии
2. Александрина Колева (ШК „Михаил 
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Ботвиник” - София) - 5 т. 
3. Зорница Гугова (ШК „Орловец-
1997” – Габрово) - 5 т. 

Девойки до 16 г.
Както вече стана ясно, тук момиче-

тата бяха 5 и играха заедно с 6 девойки 
от възрастова група до 14 г. в общ тур-
нир. Единствено за отбелязване е играта 
на 14-годишната Джулиана Колева, която 
води през целия турнир, и дори загубата в 
последния кръг не я лиши от 1-вото мяс-
то. Разочароващо е, че в тази възрастова 
група участваха само 4 девойки.

1. Джулиана Колева (ШК „Шумен-
2005” - Шумен) - 5 т. от 7 партии.
2. Яна Найденова (Столичен Център 
по шахмат - София) - 4 т. 
3. Мина Попова (ШК „Етър” – Велико 
Търново) - 3,5 т. 

Момчета до 8 г.

Участваха 18 момчета, като много от 
тях бяха играли на държавните първенства. 
След първите 3 кръга имаше двама с по 
3 т. – Николай Чолаков и Георги Бинев. В 
четвъртия кръг Чолаков с черните спечели 
срещу Бинев и тук липсата на конкуренция 
разконцентрира Ники, но дори и загубата в 
предпоследния кръг не позволи да бъде зас-
тигнат. Заслужена победа. Треньор на Чола-
ков е Стефан Стойнов. 
1. Николай Чолаков (ШК „Шах 21” – 

София) - 6 т. от 7 партии
2. Калоян Милев (ВШК „Г.Даскалов” - 
Варна) - 5,5 т. 
3. Христо Ганчев (ШК „Варна” – Ва-
рна) - 5 т. 

Момчета до 10 г.

Както винаги, това беше най-много-
бройната, най-буйната и най-трудната за 
прогнози група. 35-те състезатели играха по 
швейцарска система в 9 кръга. След 3-ти кръг 
имаше 3-ма състезатели с по 3 т. – Божидар 
Немски, Калоян Дичев и Иван Николов. В тур-
нира играха и европейската шампионка до 8 г. 
от предната година Габриела Антова, а също 
така и шампионката до 10 г. на България за 
момичета – Виктория Радева. След приключ-
ването на втората третина на турнира 
водачка бе Габриела, Александър Миранджев 
имаше същия актив, а от началните лидери 
бе останал само Иван Николов. Последната 
третина бе за Денис Иванов с треньор гм Ва-
лентин Луков.

1. Денис Иванов (ШК „ЦСКА” – Со-
фия) - 7,5 т. от 9 партии
2. Габриела Антова (ШК „Шах 21” – 
София) - 7 т. 
3. Калоян Дичев (ШК „Варна” – Варна) - 
6,5 т. 

Момчета до 12 години
И тук швейцарска система в 9 кръга за 30-

Îткрити турнири 
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имата състезатели, които наблюдаваха съ-
перничеството между Николай Бошнаков и 
Данаил Илиев. Голяма битка, в която и двама-
та завършиха с равен брой победи. Бошнаков 
имаше предимство в допълнителните пока-
затели, но заслужаваше да победи, защото бе 
победил в личната среща.

1. Николай Бошнаков (ШК „Локомо-
тив” – София) - 7 т. от 9 партии
2. Данаил Илиев (ШК „Енергия 21” – 
Добрич) - 7 т. 
3. Иван Й. Георгиев (ШК „Енергия 21” – 
Генерал Тошево) - 6,5 т. 

Юноши до 14 г.
Швейцарска система в 7 кръга за 20-те със-

тезатели. Най-добре за момента законите на 
шахмата бе усвоил Валери Стоянов, който през 
цялото време бе водач. Треньор на шампиона 
от Ямбол, който играе за клуба от Червен бряг, 
е Стоян Стоянов. Имаше хубави партии, но на 
тази възраст в световен мащаб има вече доста 
майстори, а при нас в тази възраст шахматът 
почва да губи привърженици, губейки битката с 
другите дразнители за тийнейджърите.  

1. Валери Стоянов (ШК „Михаил Тал” – 
Червен бряг) - 6 т. от 7 партии
2. Калоян Христов (Столичен Център 
по шахмат - София) - 5,5 т. 
3. Костадин Вачев (ШК „Михаил Тал” – 
Червен бряг) - 5 т. 

Юноши до 16 г.
Сред 8-те участници в тази възрастова група 

6-има дори нямаха международно ело. Турнирът 
бе кръгов и всеки участник знаеше своя жребий 

предварително. Участниците в турнира напра-
виха една хубава почивка на морето, от която 
най-доволен остана Даниил Михалев от град Бе-
лослав.

1. Даниил Михалев (ШК „Гебедже” – Бе-
лослав) - 6 т. от 7 партии
2. Борис Стефанов (ШК „Спартак Пле-
вен XXI” –  Плевен) - 5,5 т. 
3. Никола Ганев (Столичен Център по 
шахмат - София) - 5 т. 

Победителите в групите до 16 г. юноши и 
девойки получиха купи, а победителите във всич-
ки възрастови групи – златни, сребърни и брон-
зови медали. Всички класирали се в шестицата 
получиха и паметни дипломи. Награда получиха и 
най-малките участници - Теодор Методиев от 
Столичен Център по шахмат и Надя Вачева (ШК 
„Михаил Тал” – Червен бряг), а всички, които от-
белязваха рожден ден по време на турнира – суве-
нир „Морско конче”. Освен основните турнири 
по класически шах бяха проведени и два други, ко-
ито привлякоха вниманието на всички участници 
и треньори с емоционалността си. 

В турнира по комбиниран шах се вклю-
чиха 11 отбора. Победител стана двойката 
Денис Иванов - Георги Йорданов с 10 побе-
ди от 10 срещи, следвани от Б. Стефанов – Г. 
Пеев с 8 точки и Ал. Василев - Др. Дичев с 6 т.  

Проведе се и отборен блиц турнир, като 
отборите бяха съставени от треньор (родител) 
и състезател от един и същи клуб. Тук участваха 
14 отбора. Победител стана 2-ият отбор 
на ЦСКА в състав Васил Илиев и Иван Ни-
колов с резултат 11 мач-точки (4 победи + 
3 равни мача). След тях се класираха 2-ият отбор 
на ШК ”Михаил Тал” от Червен бряг в състав Кра-
симир Кръстев и Костадин Вачев с 9 т., а 3-ти 
останаха 3-ият отбор на ЦСКА в състав Илиян 
Попов и Денис Иванов.

Подробна информация за турнира с бо-
гат снимков материал можете да намерите 
на интернет адрес: http://www.chessbul.hit.bg/
goldensands/mk36.htm

И така 36-ят турнир “Морско конче” 
вече е история. Довиждане до следващата 
година.
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Îт живота на клубовете 

На 22 октомври в шахматната зала на На-
ционалния стадион „Васил Левски” се проведе 
детски блиц турнир под мотото „Най-бърз 
шахматист”. Състезанието беше организира-
но от ШК „Шах 21” благодарение любезното 
спонсорство на Българския спортен тотали-
затор. След сеанса „По пътя на европейските 
шампиони”, изнесен от европейските шампи-
онки Мария Велчева и Габриела Антова, това 
бе втора проява, подпомогната от спортния 
тотализатор през тази година.

Комфортната и просторна зала, отлич-
ното шахматно оборудване, качественият 
съдийски състав и, разбира се, приятният по-
дкрепителен пункт с безалкохолни напитки и 
лакомства създадоха прекрасна атмосфера за 
игра. Участие в състезанието взеха деца от 
различни софийски шахматни школи. За някои  
от тях това бе поредният турнир, но за дру-

ги бе първи официален и първа възможност да 
премерят сили с нови противници. 

Турнирът премина много оспорвано и до 
последния изигран ход не се знаеше кой ще е 
победителят. Крайното класиране определи 
първото място да бъде поделено между Ди-
митър Ананиев и Виктор Динев с по 6 точки, 
като допълнителните показатели определи-
ха за победител Ананиев. Третото място 
разделиха Александър Падежки и победител-
ката при момичетата Христина Иванова. На 
най-бързите млади шахматисти бяха връчени 
красиви купи със шахматна тематика, осигу-
рени от Българския спортен тотализатор. За 
всички участници и треньори бяха раздадени 
спортни фланелки и шапки.

Турнирът премина професионално и ко-
ректно, имаше и радостни възгласи, и сълзи в 
очите на загубилите. Накрая всички си тръг-
наха доволни и амбицирани да бъдат още по-
добри следващия път. 

Най-бърз шахматист
фм Христо Велчев

Решения на комбинациите от стр. 25
(1) Barczay – Sebestyen, Унгария, 1954, 
1.¤d4 [1.¦c4 ¦b3 2.¢e2 ¢c4] 1...ed4 2.¦c4 
1–0
(2) Bogolioubov,Efim - Sultan Khan, Прага, 
1931, 
1.¦d5 ¤d5 2.¥e2 ¢a5 3.¦a7 ¦a6 4.¦a6# 1–0
(3) Botvinik – Alexander, СССР, 1946 
1.£d4 £d4 2.¤f5 1–0
(4) Chandler – Hartung Дания, 1992 

1...¥g2 2.¢g2 ¤e1 0–1
(5) Chevaldonnet – Blan,c Val Thorens, 1977 
1.¤f6 ¥f6 2.£h6 ¢h6 3.¦h3 1–0
(6) Daniszkowicz – Maculewicz, Elblag, 1993 
1...¥f5 2.¦f5 ¤e4 3.¦f8 ¢f8 4.¦a7 ¤d2 0–1
(7) De Roi – Kramer, Reverwijk, 1962 
1...g5 2.¢h5 £e2 3.g4 £e8# 0–1
(8) Farbood – Panno, Варна, 1962, 
1...£h4 0–1
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21-во eвропейско първенство за юноши и 
 девойки – Албена 2011

Нургюл Салимова - европейска шампионка до 8 години

От 10 до 21 септември 2011 г. в курортен 
комплекс „Албена” се проведе 21-вото евро-
пейско индивидуално първенство по шахмат за 
юноши и девойки до 8 г., 10 г., 12 г., 14 г., 16 г. и 
18 години. Спечелените през последните годи-
ни авторитет и доверие от родната федера-
ция като организатор на шахматни състезания 
и очарователната черноморска перла „Албена” 
се оказаха притегателен център за рекорден 
брой млади шахматисти - 1035 [429 девойки и 
606 юноши] от 48 страни! Абсолютен рекорд, 
който трудно ще бъде надминат. Трите изклю-
чително удобни зали, добрите условия в хоте-
лите и професионализмът на организаторите 
оправдаха очакванията за едно отлично про-
ведено първенство. На тържественото от-
криване на огромната зелена поляна в центъра 
на Албена, един от символите на курорта, реч 
произнесоха лично министърът на физическото 
възпитание и спорта доцент Свилен Нейков, 
патрон на състезанието, както и президентът 
на Европейския шахматен съюз и на БФШ Сил-
вио Данаилов. За всяка делегация имаше опреде-
лено място на поляната, обозначено с табелка 
с националния флаг на съответната страна. 
Под звуците на националния химн бе издигнат 
българският трикольор заедно със знамената 
на Европейския съюз и Европейския шахматен 
съюз. Тази чест имаха Киприан Бербатов, бивш 

европейски шампион до 12 години, и Габриела 
Антова, миналогодишната ни шампионка за 
деца до 8 години.

За доброто настроение се погрижиха раз-
лични танцови формации и безплатни свежи 
напитки, предоставени от спонсорите на със-
тезанието. Доброто настроение бе увенчано 
с кръшно българско хоро, което увлече млади и 
стари и в него възторжено се включиха хора, 
никога преди непознавали българските ритми, 
даже дейно участие взе и председателят на 
апелативния комитет г-н Хорст Метцинг. 

Тържественото закриване отново бе про-
ведено на поляната, където освен купите и 
медалите за шампионите и призьорите органи-
заторите се бяха постарали да осигурят много 
качествени и атрактивни награди за първите 
пет във всичките дванадесет групи. За първо 
място наградата бе компютър, за второ – от-
ново компютър, третото – мобилен телефон, 
четвърто – mp4 player, пето – skype phone. Най-
атрактивна обаче бе наградата за победители-
те при 16-годишните. Лично от щата Тексас, 
САЩ, дойде професор Джеймс Сталингс, за да 
връчи на шампиона и шампионката до 16 годи-
ни пълна стипендия за Тексаския университет 
в Далас. 

В различните групи наградите връчи профе-
сор Недков, който имаше голямата гордост и 
удоволствие да връчи купата за европейската 
титла на нашето момиче Нургюл Салимова, 
шампионка до 8 години. В другите категории 
наградите връчиха Сава Стоисавлиевич, гене-
рален секретар на ЕШС, Владимир Шакотич, 
изпълнителен директор ЕШС, Николай Велчев, 
директор на първенството, д-р Стефан Серги-
ев, бивш президент на БФШ, Али Нихат Язъчъ 
- вицепрезидент на ФИДЕ и президент на Тур-
ската шахматна федерация, Греъм Боксал, член 
на апелативния комитет, Петър Писк - член на 

Ìеждународни прояви
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Ìеждународни прояви
Апелативния комитет, Хорст Метцинг - пред-
седател на Апелативния комитет, професор 
Джейм Сталингс, Тексас. По време на закрива-
нето тържествено бе предаден и флагът на 
първенството от турнирния директор г-н 
Николай Велчев на Петър Писк, организатор на 
следващото европейско първенство, което ще 
се проведе в Прага през 2012-та. Именно той 
„зад кулисите” каза, че летвата от това пър-
венство е вдигната толкова високо, че ще им 
е много трудно да покрият вече заложените 
стандарти. 

Първенството бе закрито от Сава Сто-
исавлиевич, която поздрави победителите, 

благодари на участниците за коректната игра 
и изказа задоволството си от перфектно про-
ведено състезание. След като свърши речта й, 
тръгна традиционното българско хоро, поведе-
но отново от ансамбъл „Добрич” с 40 изпълни-
тели, в края на което започна 7-минута гранди-
озна заря – мажорен финал и достоен завършек 
на най-големия шахматен празник за деца, орга-
низиран някога у нас!

Сега предлагаме впечатленията на д-р Сте-
фан Сергиев, бивш президент на БФШ, който 
води турнирния бюлетин и следеше от близо 
представянето на българските деца във всички 
възрастови групи.

Празник на детско-юношеския шахмат в Албена

Д-р Стефан Сергиев

В 12-те турнира играха 1035 шахма-
тисти [429 девойки и 606 юноши] от 48 
страни. Това е рекорд за тези първенства, 
който говори за популярността на шах-
матната игра сред младите. Досега нито 
един от организаторите не успя да събере 
толкова много състезатели на едно място. 
Те дойдоха в България, защото красотите 
на „Албена” и Черноморското крайбрежие, 
съчетани с високия професионализъм на 
организаторите от Българската федера-
ция по шахмат, бяха предпоставка за добра 
игра и отдих. Тези първенства бяха отлична 
възможност за изява и проверка на възмож-

ностите на младите български шахмати-
сти и барометър за преценка на треньо-
рите им къде се намират те в сравнение с 
европейския елит.

В първенствата участваха 48 юноши и 
27 девойки от нашата страна. Най-добре се 
представи Нюргюл Салимова, до 8 г. (тре-
ньор гросмайстор Николай Спиридонов), 
която зае първо място и спечели златен ме-
дал. В призовата десетка намериха място 
още Владимир Сергеев Петров (5-то мяс-
то до 12 г.), Виктория Радева (6-о място до 
10 г.), Цветан Стоянов (7-мо място до 8 г.) 
и Симонета Иванова (9-о място до 14 г.).

Момичета до 8 години
В тази възрастова група участваха 50 

шахматистки. Ние бяхме представени от 
5 състезателки. Гергана Пейчева и Нюргюл 
Салимова бяха единствените с междуна-
роден коефициент и получиха съответ-
но №1 и №2 в стартовото подреждане. 
Нюргюл се открояваше над останалите с 
добрите си шахматни познания (за възрас-
тта си), с точна преценка на позицията и 
най-важното – с хладнокръвие и спокой-
ствие. Тя не бързаше да направи дори и 
най-очевидния ход. Изразходваше почти 
докрай цялото си време за мислене, което 

Президентът на ЕШС Силвио Данаилов прави 
символичния първи ход на първенството
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създаваше впечатление, че изпада в цай-
тнот, но това не беше така. Тя постигна 
7 победи и 2 партии завърши наравно (в 
3-ия и 5-ия кръг). Финишира блестящо – с 
4 поредни победи. Със същия актив от 8 
точки завърши и Тамар Есадзе от Грузия. 
Тя стартира с 6 победи и в 7-ия кръг игра 
с Нюргюл, като имаше преднина от цяла 
точка. Само победата на нашата шахма-
тистка, която игра с белите фигури, мо-

жеше да върне интригата в борбата за 
първото място и да доведе до промяна в 
класирането. Нургюл игра отлично и на-
дигра убедително съперничката си. Ето 
тази важна партия.

Salimova, Nurgyul (1737) - Esadze, 
Tamar [A40]
1.d4 b5 2.¤f3 ¥b7 3.¥f4 a6 4.e3 e6 5.c4 
bc4 6.¥c4 ¤f6 7.0–0 c5 8.¤c3 ¥e7 9.¦c1 
cd4 10.¤d4 0–0 11.£b3 ¥c6 12.¦fd1 d6 
13.¥g3 £c7 14.¥d3 ¦a7 15.¤e4 ¦b7 
16.£c2 ¦b6 17.¤f6 ¥f6 18.¥h7 ¢h8 
19.¥e4 ¥d4 20.ed4 f5 21.¥f3 f4 22.¥h4 
£f7 23.¥c6 ¦c6 24.£e4 ¦c1 25.¦c1 d5 
26.£f3 £g6 27.¥e7 ¦e8 28.£f4 ¤d7 
29.£g5 £f7 30.¥d6 ¤f6 31.¦c7 ¤d7 
32.¥e5 ¦e7 33.¦c8 ¤f8 34.£g7 £g7 
35.¦f8 ¢h7 36.¥g7 ¢g7 37.¦c8 ¦b7 
38.¦c2 ¢f6 39.g4 ¢g5 40.f3 ¢f4 41.¢f2 
¦h7 42.¢g2 ¢e3 43.¢g3 ¢d4 44.g5 ¢e3 
45.¦c6 ¦e7 46.h4 d4 47.g6 d3 48.h5 d2 
49.¦d6 ¢e2 50.h6 ¦e8 51.h7 ¦f8 52.¦d2 
¢d2 53.g7 ¦b8 54.g8£ ¦g8 55.hg8£ 
¢c2 56.£e6 ¢b2 57.£e3 ¢a2 58.£c3 a5 
59.¢f2 a4 60.£b4 a3 61.¢e2 ¢a1 62.£a3 
¢b1 63.£c3 ¢a2 64.£b4 ¢a1 65.¢d2 
¢a2 66.¢c2 ¢a1 67.£b1# 1–0

Нургюл Салимова
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Ето и последната, решителна, по-
беда на Н. Салимова в турнира, която 
й донесе първото място, европейска-
та титла, златния медал и званието 
„фиде майстор” за жени.

Sade, Defne - Salimova, Nurgyul (1737) 
[C50]
 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.¤c3 ¤f6 
5.d3 h6 6.¥e3 ¥b6 7.0–0 d6 8.h3 0–0 9.d4 ed4 
10.¤d4 ¦e8 11.¤c6 bc6 12.£f3 ¥e3 13.fe3 ¦e5 
14.¦ad1 £e7 15.¦de1 ¥b7 16.¢h1 ¦e8 17.¦d1 
c5 18.¤d5 ¥d5 19.¥d5 ¤d5 20.¦d5 ¦e4 21.¦d3 
f6 22.¦e1 £e5 23.b3 d5 24.c4 d4 25.a4 £g5 
26.a5 ¦e3 27.¦ee3 de3 28.£e2 £f4 29.¢g1 
£e4 30.a6 f5 31.¦d7 £c6 32.¦d3 f4 33.¦c3 ¦d8 
34.¦c2 £d6 35.¢f1 £d1 36.£d1 ¦d1 37.¢e2 
¦d4 38.¦c1 ¦d2 39.¢f3 ¦f2 40.¢e4 g5 41.¦e1 
e2 42.¢d3 ¦g2 43.¦e2 ¦e2 44.¢e2 ¢f7 45.¢f3 
¢f6 46.¢g4 ¢e5 47.¢f3 h5 48.¢f2 g4 49.h4 
¢e4 50.¢e2 f3 51.¢f2 g3 52.¢g1 ¢e3 53.¢f1 
f2 54.¢g2 ¢e2 55.¢g3 f1£ 56.b4 £f3 57.¢h2 
¢f2 58.b5 £g2# 0–1

Показаното от Гергана Пейчева не от-
говаря на възможностите й, но тя явно не 
беше във форма, а може би и напрежението 
оказаха влияние. Приятно изненадаха Вик-
тория Петрова и Рада Минева. Тези моми-
чета имат данни и при упорита работа ги 
очаква добро шахматно бъдеще.

Крайно класиране:

1 Salimova Nurgyul BUL 1737 8

2 Esadze Tamar GEO 8 

3 Solozhenkina Elizaveta RUS 7.5

16 Petrova Viktoria BUL 5.5

19 Peycheva Gergana BUL 1746 5

21 Mineva Rada BUL 5

46 Ivanova Hristina BUL 3

Момичета до 10 години
Участваха 77 шахматистки. Ние бяхме 

представени от 4 състезателки. От тях само 
Виктория Радева и wfm Габриела Антова бяха 

конкурентоспособни на най-силните. Радева за-
почна изненадващо със загуба. В началните кръ-
гове играта й не беше уверена. След 4-ия кръг 
тя имаше само 2 т. През втората половина на 
турнира се успокои и разкри истинските си въз-
можности. Финишира с 4,5 т. от 5, и с 6,5 т., 
зае 6-о място. wfm Габриела Антова, европейска 
шампионка от Батуми 2010 г. до 8 г., сега игра в 
по-горната възрастова група. Възможностите 
й са по-големи от това, което показа. Завърши 
с две загуби и остана със спечелените до този 
момент 5 т. [+5=0-4], които я отпратиха в 
средата на класирането. Другите две български 
шахматистки Маргарита Ставрева и Наталия 
Грабчева се стараха, но все още има много как-
во да учат. Впрочем това се отнася за почти 
всички.

В тази група шампионка стана Алисия 
Сливичка (Полша), която спечели първото 
място с рекорден за първенствата резул-
тат от 8,5 т. Висок резултат постигна и 
заелата 2-ро място Ана-Мария Марянович 
(Унг), но тя имаше невероятен късмет – 
спечели 2 абсолютно загубени позиции.

Крайно класиране:

1 Sliwicka Alicja POL 1670 8.5

2 Marjanovics Annamaria HUN 1784 8

3 Bychkova Alina RUS 7

6 Radeva Viktoria BUL 1739 6.5

22 wfm Antova Gabriela BUL 1726 5 

63 Strateva Margarita BUL 3.5

66 Grabcheva Natalia BUL 3

Виктория Радева

Ìеждународни прояви
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Baiburina, Yuliya - Radeva, Viktoria 
(1739) [B10]
1.e4 c6 2.¤e2 d5 3.e5 ¥f5 4.¤g3 ¥g6 5.h4 
h6 6.h5 ¥h7 7.e6 fe6 8.d4 £d6 9.f4 ¤d7 
10.¥d3 0–0–0 11.0–0 c5 12.¥h7 ¦h7 13.£d3 
¤gf6 14.dc5 ¤c5 15.£e2 ¤fe4 16.¤e4 ¤e4 
17.£e3 ¢b8 18.¤c3 ¤c5 19.a3 d4 20.£d2 
dc3 21.£c3 ¤e4 22.£f3 ¤f6 23.¥e3 ¤d5 
24.¥d4 £c6 25.c3 ¤f6 26.£e3 a6 27.¦ad1 
¦c8 28.£d3 £e4 29.¥f6 £d3 30.¥e5 £d6 
31.¥d6 ed6 32.¦fe1 ¦e8 33.¦e2 e5 34.fe5 
de5 35.¦d5 ¢c7 36.¦de5 ¦e5 37.¦e5 ¥d6 
38.¦f5 ¢c6 39.¢f1 ¦h8 40.¢e2 ¦f8 41.¦f8 
¥f8 42.g4 ¢b5 43.¢d2 ¢a4 44.¢c2 b5 
45.¢b1 ¢b3 46.¢c1 a5 47.¢b1 a4 48.¢c1 
¥a3 49.ba3 ¢c3 50.¢b1 ¢b3 51.¢c1 ¢a3 
0–1

Antova, Gabriela (1726) - Androsova, 
Oleksandra [D15]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 c6 4.¤c3 a6 5.e3 
b5 6.cb5 cb5 7.¥d3 ¥g4 8.0–0 e6 9.a3 ¥d6 
10.e4 de4 11.¤e4 0–0 12.¤f6 £f6 13.¥e4 
¦a7 14.£d3 ¥f3 15.¥f3 ¦c7 16.¥e4 h6 
17.¥e3 ¦fc8 18.¦ae1 ¤c6 19.¦e2 ¤a5 
20.d5 e5 21.¥b6 ¤c4 22.¥c7 ¦c7 23.h3 £g5 
24.b3 ¤a3 25.f4 ef4 26.¥h7 ¢f8 27.¦fe1 g6 
28.¦e8 ¢g7 29.£d4 f6 30.£b6 ¥c5 31.£c5 
¦f7 32.£c8 f5 33.¦g8 ¢h7 34.¦h8 ¢g7 
35.£g8 ¢f6 36.¦e6# 1–0

Девойки до 12 години
Участваха 87 шахматистки. Ние бяхме 

представени от 8 състезателки, но те се 
оказаха неподготвени за това тежко със-
тезание. Само Доника Шивачева завърши на 
„+1”. Шампионка стана wfm Анна Васенина 
(Рус), за която това е втора титла след 
2009 г., където беше първа при 10-годишни-
те.

Крайно класиране:

1 wfm Vasenina Anna RUS 1997 8

2 Gazikova Veronika SVK 1897 7.5

3 wcm Dordzhieva Dinara RUS 2024 7.5

35 Shivacheva Donika BUL 1726 5

66 Brezalieva Steliyana BUL 3.5

68 Balimezova Margarita BUL 3.5

70 Ilieva Gabriela BUL 3.5

74 Dimitrova Gergana BUL 3

75 Bureva Radilena BUL  3

77 Petkova Nadezhda BUL 1683 3

80 Valeva Ana BUL 1461 2.5

 Shivacheva, Donika (1726) - Rozman, 
Monika (1506) [C51]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.b4 ¥b4 
5.c3 ¥d6 6.£b3 £e7 7.d4 ¤a5 8.£a4 ¤c4 
9.£c4 ed4 10.0–0 ¤f6 11.e5 ¥e5 12.¦e1 
d5 13.£b3 ¤e4 14.cd4 ¥d6 15.£d5 f5 
16.¤g5 c6 17.£c4 ¥d7 18.f3 b5 19.£b3 
¥h2 20.¢h2 £d6 21.¢h1 £g3 22.¥d2 £h4 
23.¤h3 g5 24.fe4 fe4 25.£e3 0–0–0 26.£g5 
£g5 27.¤g5 ¦hg8 28.¦e4 ¥f5 29.¦h4 ¦d7 
30.¤c3 b4 31.¤a4 ¥c2 32.¤c5 ¦e7 33.¦c1 
¥f5 34.¤a6 1–0

Девойки до 14 години
Участваха 78 шахматистки. Конку-

ренцията в борбата за първите места 
в тази възрастова група беше много 
голяма. Тук играха 4 бивши европейски 
шампионки в различни възрастови групи. 
Както можеше да се очаква, борбата за 
първото място се водеше главно между 
тях. За наша приятна изненада до послед-
ния кръг за медалите спореше и Симоне-
та Иванова. Тя проведе редица партии 
на добро ниво, но срещу фаворитките 
не успя да се противопостави успешно. 
В последния кръг имаше отличната въз-
можност да атакува призовите места, 
но не успя да преодолее с белите фигури 
Нино Комейрики (Грузия). Победителка е 
европейска шампионка от Батуми 2010 
г. при девойките до 12 г., wfm Алексан-
дра Горячкина (Русия), която дублира ус-
пеха си в по-горната възрастова група. 
Останалите български шахматистки се 
представиха под очакванията.
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Крайно класиране:

1 wfm Goryachkina Aleksandra RUS 2248 7.5

2 Kostitsina Liubov RUS 2034 7

3 Beinenson Katsiaryna BLR 1888 7

9 Ivanova Simoneta BUL 1936 6

44 Spasova Tsvetelina BUL 1746 4.5

56 Pencheva Iva BUL 1732 3.5

59 Petrova Boryana BUL 1734 3.5

Nicolas Zapata, Irene (2112) - 
Ivanova,Simoneta (1936) [A27]
1.c4 e5 2.g3 ¤c6 3.¤c3 f5 4.¤f3 d6 5.d4 
e4 6.d5 ef3 7.dc6 bc6 8.ef3 ¤f6 9.¥g2 ¥e7 
10.0–0 0–0 11.¦e1 ¦e8 12.¥g5 ¥d7 13.£c2 
h6 14.¥e3 ¥f8 15.¦ad1 £c8 16.¤e2 d5 
17.¥d4 ¥b4 18.¦f1 ¥e7 19.¤f4 ¥e6 20.¦fe1 
¥f7 21.¥h3 £a6 22.£f5 £c4 23.¤g6 ¥b4 
24.¦e8 ¤e8 25.¤e5 ¤d6 26.£g4 £c2 
27.¦f1 £h7 28.¤c6 ¥d2 29.f4 h5 30.£e2 
h4 31.¥g2 ¥f4 32.gf4 h3 33.¥f3 ¦e8 34.¤e5 
£h4 35.£d2 ¥e6 36.¢h1 ¤f5 37.¦g1 £e7 
38.¥g4 c5 39.¥c3 d4 40.¥a5 ¥d5 41.f3 
£h4 42.£e1 £h7 43.£f1 ¤e3 44.£h3 £h3 
45.¥h3 ¥a2 46.¦c1 ¦b8 47.¤d3 c4 48.¤b4 
¦b5 49.¤a2 ¦a5 50.¤b4 d3 51.¥e6 ¢h7 
52.¥c4 d2 53.¥d3 g6 54.¦c7 ¢h6 55.¥e2 
¦a1 0–1

Девойки до 16 години
Участваха 75 шахматистки. Много ос-

порвана и равностойна борба за призовите 
места, за съжаление без българско участие. 
В крайното класиране 5 състезателки за-
вършиха с равни точки и допълнителният 
показател „перформанс” трябваше да ги 
подреди. Той отреди шампионската титла 
на Мария Северина (Русия). На половин точ-
ка след тях останаха други 4 шахматист-
ки. Очакванията, че едни от най-опитните 
наши млади шахматистки - Цвета Галунова 
и Деница Драгиева, играли в десетки състе-
зания, ще бъдат сред призьорките, не се оп-
равдаха. Те се представиха незадоволител-
но и се класираха в средата на таблицата. 

Вероника Василева нямаше сили за такова 
състезание.

Крайно класиране:

1 Severina Maria RUS 2154 7

2 Tantsiura Marja UKR 2138 7

3 wim Efroimski Marsel ISR 2221 7

34 Galunova Tsveta BUL 2036 5

42 Dragieva Denitza BUL 1992 4.5

71 Vasileva Veronika BUL 1745 3

Galunova, Tsveta (2036) - Vujnovic, 
Patricija (1940) [B14]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed5 cd5 4.c4 ¤f6 5.¤c3 
e6 6.¤f3 ¥b4 7.¥d3 0–0 8.0–0 ¤c6 9.a3 ¥c3 
10.bc3 h6 11.¦e1 b6 12.¤e5 ¥b7 13.cd5 
¤d5 14.£g4 ¤f6 15.£g3 ¢h8 16.£h3 ¤g8 
17.¤g4 f5 18.¤h6 ¤h6 19.¥h6 gh6 20.£h6 
¢g8 21.¦e6 £d5 22.£g5 ¢f7 23.£g6# 1–0

Dragieva, Denitza (1992) - Bengtsson, 
Jessica (1824) [D02]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.¥f4 c5 4.e3 ¤c6 5.¥e2 
£b6 6.¤c3 a6 7.¤a4 £a5 8.c3 cd4 9.ed4 
¤e4 10.b4 £d8 11.£b3 ¥f5 12.¤c5 ¤c5 
13.dc5 e6 14.0–0 ¥e7 15.¤d4 ¤d4 16.cd4 
0–0 17.a4 ¥g5 18.¥d6 ¥e7 19.¥g3 ¥h4 
20.b5 ¥g3 21.hg3 ab5 22.ab5 f6 23.b6 ¥g6 
24.¦a7 ¦b8 25.¦c1 ¥e8 26.¥b5 h6 27.£a4 
e5 28.¥e8 ¦e8 29.£b3 ed4 30.¦d1 ¦e4 
31.f3 ¦e3 32.£b4 £e8 33.£d4 ¦e1 34.¦e1 
£e1 35.¢h2 £e6 36.£f4 £e5 37.£g4 £e8 
38.£f5 £c6 39.£f4 ¦c8 40.£d6 ¢h7 41.£e7 
¦b8 42.£c7 £c7 43.bc7 ¦c8 44.¦b7 ¢g6 
45.g4 ¢f7 46.¢g3 g5 47.¢f2 d4 48.¢e2 
¢e6 49.¢d3 ¢d5 50.¦b4 ¦c7 51.¦d4 ¢e5 
52.¢c4 ¢e6 53.¢b5 ¦b7 54.¢c6 ¦b2 
55.¦e4 ¢f7 56.¢c7 ¦g2 57.c6 f5 58.gf5 h5 
59.¦e6 h4 60.¢d7 ¦d2 61.¦d6 ¦d6 62.¢d6 
h3 63.c7 h2 64.c8£ h1£ 65.£e6 ¢g7 66.f6 
¢h8 67.£e8 ¢h7 68.£f7 ¢h6 69.£g7 1–0

Девойки до 18 години
Участваха 62 шахматистки. Големите 

ни надежди бяха свързани с шампионката до 

Ìеждународни прояви
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20 г. Ани Крумова. Тя стартира повече от 
добре, като в първия кръг победи поставе-
ната под № 6 wfm М-В. Фойшор (Румъния). 
Във 2-рия кръг обаче претърпя тежко по-
ражение от К. Вайда (Унгария), което на-
руши игровия й ритъм. Тя успя да постигне 
само още една победа и 4 партии завърши 
наравно, като доигра турнира без амбиции 
за добро представяне. Другите две българ-
ски представителки – Виктория Цекова и 
Елица Атанасова, нямаха сили за борба с най-
силните. 

Шампионка стана молдовската шахма-
тистка wfm Диана Бачу, която изпревари 
съперничките си не само с добра игра, но 
и с много рационална тактика. Добро впе-
чатление остави и поставената под №1 би-
вша европейска шампионка wim М. Арабидзе 
(Грузия), останала със сребърния медал.

Крайно класиране:

1 wfm Baciu Diana MDA 2166 7.5

2 wim Arabidze Meri GEO 2332 7

3 Gevorgyan Maria ARM 2047 7

34 Krumova Ani BUL 1962 4

48 Tsekova Viktoria BUL 1848 3.5

51 Atanasova Elitsa BUL 1728 3.5

Krumova, Ani (1962) - Foisor, Mihaela-
Veronica (2205) [A08]
1.e4 e6 2.d3 d5 3.¤d2 c5 4.g3 ¥d6 5.¥g2 
¤e7 6.¤gf3 ¤bc6 7.0–0 0–0 8.¤h4 ¦b8 9.f4 
f6 10.c3 b5 11.f5 ef5 12.ef5 ¤e5 13.¤df3 
£b6 14.¤e5 ¥e5 15.£h5 ¦d8 16.¥f4 ¥b7 
17.¦ae1 ¤c6 18.¤g6 ¥f4 19.¦f4 ¦d7 20.¦h4 
h6 21.¥d5 ¦d5 22.¤e7 ¢h8 23.¤d5 £d8 
24.£f7 ¤e5 25.¦e5 fe5 26.¦h6 gh6 27.¤e7 
£e7 28.£e7 ¢g8 29.f6 1–0

Момчета до 8 години
Участваха 85 шахматисти, като бъл-

гарските представители бяха шестима. Те 

играха с голямо желание за добро предста-
вяне и при упорита бъдеща работа може да 
разчитат на по-добро представяне. Сега 
заеха места, отговарящи на възможност-
ите им. Най-добре от тях се представи 
Цветан Стоянов, който стартира с 5 по-
редни победи. Победната му серия можеше 
и да продължи, ако в 6-ия кръг не беше на-
правил стратегическа грешка в партията 
си с Д. Гаврилеску (Рум) – една неправилна 
размяна му костваше не само загубата на 
цяла точка, но се отрази и на крехката му 
детска психика. Цецко заслужава похвала за 
проявения характер. В последните 2 кръга 
игра неразположен и с висока температура, 
но постигна 1,5 т. Притежава качества за 
състезател от голяма величина. Николай 
Чолаков и Калоян Попвасилев също се пред-
ставиха добре. Постигнатите резултати 
трябва да им послужат като стимул за още 
по-упорита работа. Другите момчета на-
трупаха опит и вече знаят какво не им дос-
тига, за да мерят сили с най-добрите.

Борбата за титлата се реши в послед-
ния кръг. Румънският шахматист Д. Гав-
рилеску единствен от всички участници 
на първенството в Албена постигна 7 по-
редни победи, но на финала допусна 2 загу-
би в позиции, които не трябваше да загуби. 
Малките шахматисти обаче играят само за 
победа и това прави всякакви прогнози не-
предвидими. Шампион стана Алекс Кръсту-

Цветан Стоянов
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лович (Унг), който показа най-рационална за 
възрастта си игра.

Крайно класиране:

1 Krstulovic Alex HUN 1635 8

2 Gavrilescu David ROU 1817 7

3 Pak Matvey RUS 1875 7

7 Stoyanov Tsvetan BUL 1571 6.5

22 Cholakov Nikolay BUL 1524 5.5

27 Popvasilev Kaloyan BUL 5

62 Petrov Anton BUL 3.5

68 Ivanov Ivan Iv BUL 3.5

77 Ganchev Hristo BUL 3

Stoyanov, Tsvetan (1571) - Pak, Matvey 
(1875) [B80]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 
a6 6.¥e3 ¤g4 7.¥c1 ¤f6 8.f3 e6 9.¥e3 ¥e7 
10.£d2 £c7 11.¥e2 b5 12.a3 ¤bd7 13.0–0 
¥b7 14.¦ad1 0–0 15.¢h1 ¤c5 16.£e1 d5 
17.ed5 ¤d5 18.¤d5 ¥d5 19.£f2 ¦fd8 20.¦d2 
¦ac8 21.¦fd1 ¥b7 22.b4 ¤a4 23.¤b3 ¤c3 
24.¦d8 ¦d8 25.¦d8 £d8 26.¤c5 ¥c5 27.bc5 
£d5 28.¥d3 e5 29.£h4 g6 30.¥h6 f5 31.£f6 
£d7 32.£f8# 1–0

Katopodis, Dimitrios (1541) - 
Popvasilev, Kaloyan [B80]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 
a6 6.¥e3 e6 7.f3 b5 8.£d2 ¥b7 9.a4 ba4 
10.¤a4 ¤bd7 11.¤b3 ¥e7 12.¤a5 ¥e4 
13.fe4 ¤e4 14.£d4 £a5 15.b4 £e5 16.£e5 
de5 17.c3 0–0 18.¥d3 ¤ef6 19.¤b6 ¤b6 
20.¥b6 ¤d5 21.¥e4 ¤b6 22.¥a8 ¦a8 
23.¢d2 ¤d5 24.¦he1 ¥f6 25.¦a4 e4 26.¦a3 
¦d8 27.¢c2 ¦c8 28.¢b1 ¤c3 29.¦c3 
¥c3 30.¦e4 ¦b8 31.¢c2 ¦b4 32.¦e3 ¥d4 
33.¦e4 e5 34.¢d1 a5 35.¦e2 ¦b2 36.¦d2 
a4 37.¦b2 ¥b2 0–1

Момчета до 10 години
Участваха 115 шахматисти, от които 

13 българи. В тази възрастова група бяхме 
представени с най-много участници. Пове-

чето от тях показаха добри спортни ка-
чества и имат шахматно бъдеще. Затова 
е нужно освен изучаването на шахматна-
та теория да обърнат внимание и на пси-
хологическата си устойчивост. В спорта 
наред с успехите и радостните моменти 
има и неудачи, които в никакъв случай не 
трябва да разколебават силния и устремен 
напред състезател. Нужно е и по-голямо 
самочувствие. Липсата му попречи на Пе-
тър-Делян Шентов и Стефан Райков (а и 
на останалите) да бъдат още по-високо в 
крайното класиране.

В тази група няколко шахматисти спо-
реха за разпределение на призовите места. 
След 8-ия кръг начело излязоха Е. Йоанидис 
(Гърция) и fm Абдула Кадимбайли (Азербай-
джан), които финишираха с равни точки и 
си разпределиха медалите според допълни-
телните коефициенти.

Крайно класиране:

1 Ioannidis Evgenios GRE 1844 7.5

2 fm Qadimbayli Abdulla AZE 1898 7.5

3 Drori Saar ISR 1806 7

22 Shentov Petar-Delian BUL 1726 6

31 Raykov Stefan BUL 1753 5.5

43 Tsvetanov David BUL 1693 5

52 Yordanov Lacheza BUL 5

59 Petkov Matey BUL 1646 4.5

70 Yordanov Daniel-Adrian BUL 1403 4

Ìеждународни прояви

Давид Цветанов
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71 Dichev Kaloyan BUL 1484 4

76 Vasilev Martin BUL 4

81 Nemski Bozhida BUL 1678 4

82 Nanovski Stiliyan BUL 4

86 Vasilev Georgi Y BUL 4

87 Nikolov Nikolaev Ivan BUL 3.5

104 Kanchev Rumen BUL 3

114 Georgiev Veselin BUL 2

Shentov, Petar-Delian (1726) - German, 
Nikita [A46]
1.d4 ¤f6 2.¥g5 e6 3.e4 h6 4.¥f6 £f6 5.¤f3 
c5 6.c3 cd4 7.cd4 ¥b4 8.¤c3 0–0 9.¥e2 d6 
10.0–0 ¤c6 11.¦c1 ¥d7 12.a3 ¥c3 13.¦c3 
¦ac8 14.£d2 ¦fd8 15.¦fc1 e5 16.d5 ¤e7 
17.£e3 a6 18.¤d2 ¤g6 19.g3 ¤f8 20.¥f1 
¤h7 21.¤f3 ¢h8 22.¥g2 ¦g8 23.£b6 ¦c3 
24.¦c3 ¥c8 25.£c7 g5 26.¦b3 ¦e8 27.¦b6 
¦d8 28.¤e5 ¢g7 29.¤f7 ¦d7 30.£c8 ¦f7 
31.£c3 ¦d7 32.¦b3 ¢g6 33.£f6 ¤f6 34.f3 
¦c7 35.¦c3 ¦e7 36.h3 h5 37.¦e3 ¤d5 
38.¦d3 ¤f6 39.¦d6 ¢f7 40.¦d4 ¦e5 41.b4 
¢e6 42.a4 ¤d7 43.f4 gf4 44.gf4 ¦e4 1–0

 Raykov, Stefan (1753) - Medvedyk, 
Vasyl [C06]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.¥d3 
c5 6.c3 ¤c6 7.¤e2 £b6 8.¤f3 ¥e7 9.0–0 0–0 
10.£c2 f5 11.ef6 ¤f6 12.¥e3 c4 13.¥c4 dc4 
14.d5 £c7 15.dc6 ¤g4 16.¤g3 £c6 17.¥d4 
£c7 18.¦ae1 ¥d7 19.h3 ¤h6 20.£d2 ¦ad8 
21.¥g7 ¢g7 22.¤h5 ¢g6 23.¤e5 ¢h5 
24.g4 ¤g4 25.hg4 ¢h4 26.£h6# 1–0

 Tsvetanov, David (1693) - Merkin, 
German [D60]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 e6 4.¤c3 ¥e7 5.¥g5 
0–0 6.e3 ¤bd7 7.¥e2 dc4 8.¥c4 c5 9.0–0 
a6 10.a4 b6 11.£e2 ¥b7 12.¦fd1 £c7 13.d5 
ed5 14.¤d5 ¤d5 15.¥d5 ¥d5 16.¦d5 ¥g5 
17.¤g5 h6 18.¤e4 ¤e5 19.f3 ¤c6 20.¦ad1 
¦fd8 21.¦d8 ¤d8 22.£c4 ¤c6 23.¦d6 ¦e8 
24.¦d1 ¦a8 25.£c3 ¦d8 26.¦d8 £d8 27.h3 
£d1 28.¢h2 £a4 29.£d2 £b3 30.¢h1 £e6 

31.£c3 ¤b4 32.£d2 ¤d5 33.g4 g6 34.£d5 
£d5 35.¤f6 ¢g7 36.¤d5 b5 37.¤c7 h5 
38.¤a6 hg4 39.hg4 c4 40.¤b4 ¢h6 41.f4 
¢g7 42.¤d5 ¢f8 43.¢g2 ¢e8 44.¤c7 1–0

Юноши до 12 години
Участваха 127 състезатели. В тази въз-

растова група имахме реални шансове да 
спечелим медал! Явор Тодоров и Владимир 
Сергеев Петров бяха на крачка от най-го-
лемия си успех в досегашната им кариера. 
Явор стартира с 3,5 т. от 4, но в 5-ия кръг 
срещу Дж. Ван Форест (Хол) избра пасивно 
дебютно начало, което не му даде възмож-
ност да води пълноценна борба. Загубата в 
тази партия като че ли прекърши амбици-
ите му за високо класиране. А той имаше 
сили за това! 

Много добра оценка за играта си заслу-
жава Владимир Сергеев Петров. На него не 
му достигнаха самочувствие и увереност в 
собствените сили да се изкачи на почетна-
та стълбичка на победителите. Остана в 
подножието й поради по-лош допълните-
лен показател, но Владко показа, че има сили 
и възможности да бъде сред най-добрите. 
Бъдещето е пред него. Добри думи за пред-
ставянето си заслужават и останалите, но 
както във всяко спортно състезание, така 
и тук всеки зае това място, което отгова-
ря на показаното от него. Място за отча-
яние няма. За да станеш добър състезател, 
трябва да се научиш и да губиш. Всяко със-
тезание трябва да се използва за трупане 
на опит, за отстраняване на допуснатите 
грешки, за още по-голяма упоритост в шах-
матните занимания. 

В борбата за първото място в тази гру-
па участваха 7-8 състезатели. Едва послед-
ният кръг определи победителя.

Крайно класиране:

1 Martirosyan Haik M ARM 1892 7.

2 Morozov Nichita MDA 1876 7

3 Khanin Semen RUS 2134 7
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5 Petrov Vladimir Sergeev BUL 1868

11 Todorov Yavor BUL 1995 6

32 Petrov Martin BUL 1899 5.5

34 Hristov Nikolay Valeriev BUL 1942 5.5

62 Georgiev Todor BUL 1700 4.5

102 Yordanov Georgi BUL 1695 3.5

105 Vasilev Kristian BUL 3.5

112 Ivanov Ivan G BUL 3

113 Iliev Yoan BUL 3

119 Georgiev Ivan BUL 2.5

124 Uzunov Radoslav BUL 2

Petrov, Vladimir Sergeev (1868) - 
Khanin, Semen (2134) [B48]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤c6 
5.¤c3 £c7 6.¥e2 a6 7.a3 ¤f6 8.0–0 ¥e7 
9.¥e3 0–0 10.f4 d6 11.¢h1 ¥d7 12.£e1 ¤d4 
13.¥d4 e5 14.fe5 de5 15.£g3 £c6 16.¥e5 
¤e8 17.¤d5 ¥d8 18.¥c3 £g6 19.£g6 fg6 
20.¦f8 ¢f8 21.¦f1 ¢g8 22.¥c4 ¥e6 23.¥b4 
¥f7 24.¤e7 ¥e7 25.¥f7 ¢f8 26.¥b3 ¤f6 
27.e5 1–0

Todorov, Yavor (1995) - Tuncer, Tuna 
(1717) [E46]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 0–0 
5.¤ge2 d5 6.a3 ¥e7 7.cd5 ed5 8.g3 c5 
9.dc5 ¥c5 10.¥g2 ¥e6 11.¤f4 £b6 12.b4 
¥e7 13.¤cd5 ¤d5 14.¤d5 ¥d5 15.¥d5 ¥f6 
16.¦a2 ¦d8 17.£b3 ¦d7 18.0–0 ¤c6 19.¥b2 
¥b2 20.¦b2 ¦ad8 21.¦d2 ¤e5 22.¢g2 a5 

23.¦fd1 ¢f8 24.h3 ab4 25.ab4 £b5 26.e4 
¦d6 27.£c3 f6 28.£c5 £c5 29.bc5 ¦6d7 
30.¦b1 ¦c7 31.¦c2 ¦dd7 32.¦c3 ¢e7 33.f4 
¤c6 34.¦b2 ¤b8 35.¢f2 f5 36.¢e3 fe4 
37.¥e4 g6 38.f5 ¢f6 39.fg6 hg6 40.¦b6 ¤c6 
41.¦d3 ¦d3 42.¢d3 ¢e5 43.h4 ¦d7 44.¢e3 
¦e7 45.¦b1 ¤a5 46.¦b4 ¦c7 47.¥g6 ¦c5 
48.h5 ¢f6 49.¢f4 b5 50.g4 ¤b7 51.¦d4 ¦c7 
52.g5 ¢g7 53.¥f5 b4 54.h6 ¢f7 55.g6 ¢f6 
56.g7 ¦g7 57.hg7 ¢g7 58.¦d7 1–0

Юноши до 14 години
Участваха 104-ма състезатели. Ние бя-

хме представени от петима, но нито един 
от тях не успя да се включи в борбата за 
призовите места. Те сякаш играеха в свой 
турнир и не проявиха амбиции (а може би 
и нямаха сили) да постигнат нещо повече. 
Единствен Румен Николов постигна „+1”, 
но това едва ли го е задоволило. Треньо-
рите на тези момчета ще имат много ра-
бота, ако искат да ги подготвят добре за 
следващите състезания, да бъдат конкурен-
тоспособни на най-добрите, а не само да 
регистрират участия.

Победител в тази група стана fm Али 
Маранди от Турция. Той успя да повтори ус-
пеха си от Батуми 2010 г. (там беше шам-
пион до 12 г.)

Крайно класиране:

1 fm Ali Marandi Cemil Can TUR 2257 7.5

2 fm Duda Jan-Krzysztof POL 2368 7

3 fm Artemiev Vladislav RUS 2415 7

31 Nikolov Rumen BUL 1865 5

75 Metodiev Veselin BUL 1821 4

81 Bardarov Georgi BUL 1732 3.5

83 Dereshki Dario BUL 1914 3

101 Sisoev Robert BUL 1615 2

Navarrete Espi, Samuel (2165) - 
Nikolov, Rumen (1865) [B32]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4 £b6 
5.¤c6 bc6 6.¤c3 e5 7.¥c4 ¤f6 8.0–0 ¥e7 

Ìеждународни прояви

Владимир Петров
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9.¥e3 £b2 10.£d3 £b7 11.f4 d6 12.fe5 de5 
13.¥g5 £d7 14.£e3 h6 15.¥f6 ¥f6 16.£c5 
£d4 17.£d4 ed4 18.e5 ¥e5 19.¦f7 ¥a6 
20.¥b3 ¦f8 21.¦f8 ¢f8 22.¤e4 ¦e8 23.¤c5 
¥c8 24.¥a4 ¥d6 25.¦f1 ¢e7 26.¦e1 ¢d8 
27.¦e8 ¢e8 28.¥c6 ¢e7 29.¤d3 ¥e6 
30.a4 ¥c7 31.h3 ¢d6 32.¥b5 ¥c8 33.¢f2 
a6 34.¥e8 ¢d5 35.¥f7 ¢c6 36.¥e8 ¢b6 
37.¢e2 ¥b7 38.¢f2 ¥d5 39.¥d7 ¥d6 
40.¥e8 ¢c7 41.¤e1 ¢d8 42.¥g6 ¥c6 43.a5 
¥b4 44.¤f3 ¥a5 45.¤d4 ¥b6 46.c3 ¢e7 
47.g3 ¢f6 48.¥d3 ¥b5 49.¥b1 ¢e5 50.¢e3 
a5 51.h4 a4 52.¥a2 a3 53.g4 g5 54.hg5 hg5 
55.¥f7 ¥a6 56.¥b3 ¥b5 0–1

Юноши до 16 години
Участваха 94-ма сътезатели. В тази въз-

растова група очаквахме медал, а претърпя-
хме големи разочарования. Поднесе ги голя-
мата ни надежда мм Киприан Бербатов. На 
това състезание той се яви неподготвен и 
което е по-лошото - демотивиран за игра. 
„Новината”, че се отказва от шахмата, 
го беше обезсърчила и го превърна в лесна 
„плячка” на съперниците му. Не ми се иска 
да вярвам, че това е така. Но ако е, тогава 
защо Киприан игра в Албена? Ако това беше 
последното му състезание, той трябваше 
да направи всичко, за да се представи добре, 
да спечели медал (което е напълно по-сили-
те му) и тогава да се оттегли. С това да 
бъде запомнен. Александър Монев отдавна е 
доказал, че има данни за голям играч, но на-
последък участва епизодично в състезания. 
Така голям шахматист не се става. Мисля, 
че той няма и такива амбиции, а това вече 
не е добре. Останалите не показаха с нищо, 
че са готови за това първенство.

В тази група играха четирима бивши 
европейски шампиони. Само fm Александър 
Бортник от Русия  дублира успеха си от Ба-
туми 2010 г.

Крайно класиране:

1 fm Bortnik Alexandr UKR 2360 7.5

2 fm Gabuzyan Hovhannes ARM 2404 7

3 fm Anton Guijarro David ESP 2462 7

19 im Berbatov Kiprian BUL 2474 5.5

45 Monev Alexander BUL 2133 4.5

78 Vrigazov Hristo BUL 1925 3.5

87 Rafailov Radostin BUL 1979 2.5

88 Stoyanov Ivaylo BUL 2000 2.5

89 Danov Radi BUL 1887 2.5

Юноши до 18 години
Участваха 81 сътезатели. В тази група 

играха 2 гросмайстори, 10 международни 
майстори и 12 фиде-майстори. Всички със-
тезатели бяха международно градирани. 
Нилс Гранделиус (Шв) стартира с 3 победи 
и с разумна тактика спечели титлата. На 
финала беше застигнат от im М. Канарек 
(Пол) и Вл. Мойсеенко (Рус), но допълнител-
ният му коефициент се оказа най-добър. Го-
лямото разочарование тук е двукратният 
европейски шампион в тази възрастова гру-
па С. Тер-Шахакян (Арм), който остана чак 
на 10-о място. България беше представена 
от 7 шахматисти, но нито един от тях не 
успя да се „промъкне” в първата половина на 
таблицата.

Крайно класиране:

1 gm Grandelius Nils SWE 2536 7

2 im Kanarek Marcel POL 2444 7

3 Moiseenko Vadim RUS 2422 7

43 Krustev Vasil BUL 2028 4.5

49 Sofranov Velizar BUL 2138 4

52 Danov Lyubomi BUL 2049 4

56 Andreev Sasho BUL 2231 4

59 Ninov Dayan BUL 2140 4

79 Genchev Evgeni BUL 1856 2.5

80 Titov Tito BUL 1867 2.5

Dragomirescu, Robin-Alexandru 
(2353) - Krustev, Vasil (2028) [B09]
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4 ¥g7 5.¤f3 
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0–0 6.¥d3 ¤a6 7.0–0 c5 8.d5 ¥g4 9.¥c4 ¤c7 
10.a4 a6 11.a5 ¤b5 12.£d3 e6 13.de6 ¥e6 
14.¥e6 fe6 15.f5 ¤c3 16.bc3 ef5 17.ef5 gf5 
18.¤h4 d5 19.¤f5 ¤e4 20.¥h6 ¦f5 21.¦f5 
¥h6 22.¦d5 ¥e3 23.¢f1 £f6 24.¢e2 ¤c3 
25.¢e3 ¦e8 26.¢d2 ¤e4 0–1

Vandevenne, Sander (2096) - Danov, 
Lyubomir (2049) [B22]
1.e4 c5 2.c3 ¤f6 3.e5 ¤d5 4.d4 cd4 
5.cd4 d6 6.ed6 e6 7.¤f3 ¥d6 8.¤c3 
¤c3 9.bc3 £c7 10.¥d2 ¤d7 11.¥d3 b6 
12.0–0 0–0 13.£e2 ¥b7 14.h4 e5 15.¤g5 
¤f6 16.f3 ed4 17.cd4 ¥g3 18.¥e1 ¦ad8 

19.¦d1 ¦fe8 20.£b2 h6 21.¤h3 ¥e1 
22.¦fe1 ¦e1 23.¦e1 ¥f3 24.£f2 ¥c6 
25.¥f5 £d6 26.¦d1 ¥a4 27.¦d2 ¥d7 
28.¥c2 ¥h3 29.gh3 ¦e8 30.£f3 ¤d5 
31.¥b3 ¦e3 32.£f2 ¦h3 0–1

Европейското първенство завърши. То 
ни даде възможност да видим къде сме в 
сравнение с най-добрите. Без да правя какви-
то и да са изводи и препоръки, ще завърша 
обзора с набиващата се в очи констатация, 
че при най-малките разполагаме с добър по-
тенциал, но в по-горните възрастови групи 
сме изостанали безвъзвратно от първите.

Ìеждународни прояви

Проектът „Шах в училище” 
 в Европейския парламент 

Шахматната легенда Гари Каспаров и пре-
зидентът на Европейския шахматен съюз 
Силвио Данаилов представиха с голям успех 
на открита сесия на Европейския парламент 
съвместния проект на съюза и фондация 
„Каспаров Чес Фаундейшън” - „Шах в учили-
ще”. Това стана възможно благодарение на 
евродепутатa г-н Слави Бинев и Фондация 
„Спорт без граници”, които организираха съ-
битието и привлякоха вниманието както на 
колегите от Европарламента, така и на мно-
го представители на различните европейски 
институции в Брюксел. Презентацията беше 
приета с подчертан интерес. Комисарят по 
образованието Андрула Василиу, както и бъл-
гарската представителка в комисията г-жа  
Кристалина Георгиева също се ангажираха да 
подкрепят промотирането на програмата на 
Каспаров. Събитието се проведе под патро-
нажа на председателя на Европейския парла-
мент Йежи Бузек. 

Програмата “Шах в училище” предвижда в 
европейските страни да бъдат въведени ча-
сове по шахмат два часа седмично, тъй като 
според инициаторите й шахът учи на дисци-
плина, стратегия, развива мисълта, въображе-
нието, важен е за социализирането на млади-
те хора, не прави разлика между религия, пол, 

социално положение. Също така шахматът 
възпитава много ценни качества у децата 
за по-нататъшното им развитие в живота. 
Впрочем програмата вече е въведена в страни 
като Перу, Индия и Бразилия и дава сериозни 
резултати.

Президентът на Европейския шахматен 
съюз Силвио Данаилов и неговият екип пра-
вят непрекъснато усилия за привличането 
на много важни организации и хора от целия 
свят за каузата на „Шах в училище”. Проек-
тът е приоритет в програмата му. 

Българският евродепутат Слави Бинев 
осигури участието на 52-членната българска 
група в Брюксел. В нея бяха включени 13 деца, 

Силвио Данаилов, Слави Бинев и Гари Каспаров
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одобрени от Българската федерация по шах, 
и две деца от дома за деца ДДЛРГ „Велика и 
Георги Ченчеви” - град Севлиево. Организация-
та по пътуването бе направена от фондация 
“Спорт без граници”.

След презентацията се проведе и демон-
стративен сеанс по шахмат със специално-
то участие на Гари Каспаров и шахматната 
кралица Юдит Полгар, които играха срещу 
16 деца, като едно от тях - Кирил Горанов 
от социалния дом „Велика и Георги Ченчеви”, 
успя да матира шампионката, което предиз-
вика бурни аплодисменти сред присъстващи-
те, а 12-годишният Емил Стефанов направи 
престижно реми срещу световната номер 1 
в една изключително борбена и пълноценна 
партия.

Каспаров даде шанс и на депутатите да 
играят, за което те благодариха както на 
гросмайстора, така и на г-н Бинев за възмож-
ността да застанат срещу легендата.

След сеанса се проведе пресконференция, 
на която присъстваха както много български, 
така и видни чуждестранни медии. 

Ето какво разказа нашият наблюдател 
Анатоли Петров от Велико Търново за самия 
сеанс и ценното реми, което извоюва Емил 
Стефанов.

”Първоначално очакванията бяха, че сеан-
сът ще бъде даден от Гари Каспаров за деца-
та (15 от България и пет от Белгия), а после 
на техните места да се включат и евроде-
путати. В залата с 16 дъски обаче заедно с 
Каспаров по негова покана изненадващо се по-
яви и гросмайстор Юдит Полгар. Тя е номер 
1 в ранглистата на ФИДЕ за жени от поне 

20 години насам и е била немалко пъти в топ 
10 при мъжете. Всъщност Полгар от 14-го-
дишна, когато става олимпийска шампионка, 
не играе с жени.

Двамата си разделиха по 8 дъски, а Емил 
Стефанов от Велико Търново се падна да 
играе срещу Полгар. Още при дебюта унгар-
ката сподели на Каспаров: “попаднах в лоша 
позиция и не знам как ще се измъкна” и посо-
чи дъската с Емо. Личеше си, че вниманието 
на гросмайсторката е съсредоточено преди 
всичко в тази партия. Тази ситуация даде 
шанс на включилия се по-късно в сеанса въз-
питаник на ДДЛРГ “Велика и Георги Ченчеви” 
от Севлиево Кирил Горанов. Той се възползва 
от недоглеждане на Юдит Полгар и въпреки 
че беше в изгубена позиция, й даде мат с топ 
на първа линия. Накрая останаха само Юдит 
Полгар и Емил Стефанов, а това вече не беше 
сеанс, а партия шах между тях. 

Междувременно Каспаров набързо побе-
ди всички (деца и политици) и започна не-
формални срещи с политици, журналисти, 
родители и раздаваше автографи. Сериоз-
на съпротива на световния шампион оказа 
Дилян Дочев от София. През това време 
Стефанов и Полгар продължаваха битката. 
Накрая двамата останаха с по цар и три 
пешки и на 70-ия ход след титанична борба 
партията завърши реми. В крайна сметка за 
12-годишния шахматист остана удоволст-
вието да се снима с две изключителни ле-
генди на шахмата и удовлетворението от 
играта, което очевидно ще го води към 
нови успехи.”
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Ñветовни шампиони

Макс Еве е роден на 20 май 1901 година в 
Амстердам, Холандия, в многолюдно семей-
ство на учители. Благодарение на любимото 
хоби на родителите му – шахмата, още от 
ранна детска възраст той има възможност-
та да опознае вълнуващия свят на играта и е 
пленен от нея. Бързо започва да усвоява тън-
костите й и на 12 години е записан в местния 
амстердамски шахматен клуб, където има 
възможността да общува с корифеите по 
това време - Рети, Тартаковер, Тараш и Ма-
роци, като последният от тях остава негов 
приятел и шахматен съветник през целия му 
живот. 

За разлика от предшествениците на Еве, 
световни шампиони, той не се отдава изцяло 
на шахмата, не става професионален състе-
зател. Паралелно на шахматната си кариера 
се развива блестящо и като научен изследова-
тел предимно в областта на математиката.

След като завършва престижния Амстер-
дамски университет, продължава академич-
ната си работа и по-късно получава правото 
да бъде университетски преподавател и впо-
следствие е професор по математика. През 
тези години, когато е отдаден предимно на 
науката, Еве използва всяка възможност да 
се самоусъвършенства шахматно. Поради го-
лямата му ангажираност той няма време да 
играе на голям брой турнири, но тези, които 

избира, са винаги от най-високо ниво. До два-
десетата му година предимство има матема-
тиката, но след това за определени периоди 
шахматът взима връх. Усилията му се от-
плащат. През 1921 година става шампион на 
Холандия, а пред 1923/1924 година е първият 
му голям международен успех – победа в прес-
тижния турнир в Хастингс, а също така и за-
вършва 6 на 6 в мач срещу Мароци. Бележита 
година за Еве се явява 1926-а. Именно тогава 
се жени и защитава успешно докторантура. 
Този период е и кратко затишие в шахматния 
му живот. Огромна роля за бъдещето на Еве 
оказва амстердамският шахматен клуб. Там 
се създава „Комитет Еве”, чиято основна цел 
е набавяне на средства за организирането на 
мачове между младия талант и шахматния 
елит. Първият проведен мач е между Алехин 
и Еве. Алехин по това време е в разцвета на 
силата си. Еве губи минимално с 4,5 - 5,5 точки, 
което му вдъхва увереност и самочувствие 
да погледне и към световната корона. След 
този мач Еве играе още много подобни срещи 
срещу силни шахматисти, а също така и на 
редица престижни турнири. Така се стига до 
пролетта на 1934 година, когато се подпис-
ва договор със световния шампион Алехин за 
предстоящ мач за световната титла. Регла-
ментът предвижда мачът да е от 30 партии, 
като при 15-15 настоящият шампион си за-
пазва титлата. Двубоят започва през 1935 
година и се играе в различни холандски градо-
ве. Началото е според предвижданията и без-
спорният фаворит според „специалистите” 
– Алехин, повежда с 5 на 2. След това играта 
на Еве се стабилизира и той достига до 7-7. 
Следват нови изключително нервни и изто-
щителни партии. Дори и след 29-ата партия 
мачът остава неясен, като резултатът е 15-
14 в полза на Еве. Последната завършва реми 
и Макс Еве е провъзгласен за петия в истори-
ята световен шампион!

Мачът реванш се играе през 1937 година. 

Макс Еве
фм Христо Велчев
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Този път прогнозите са противоположни на 
тези 2 години по-рано. Алехин е към края на 
своя зенит, а Еве е още по-добър и баланси-
ран шахматист. Но... прогнозите и този път 
не са верни. Мачът отново е изключително 
борбен и драматичен, но този път Алехин 
надделява. При резултат 15,5 - 9,5. Еве връща 
титлата на предшественика си.

След тези двубои Еве губи мотивация да 
се бори в бъдеще за титлата и се отдава от-
ново на научна и преподавателска дейност. 
Разбира се, никога не губи връзките си с шаха 
и през определени периоди играе в турнири, 
а и също така поддържа връзка с шахматна-
та общественост чрез написването на голям 
брой качествени книги, четени и до днес.

Авторитетът му сред съвременните 
шахматисти е огромен. През периода 1970 
- 1978 г. Еве е президент на ФИДЕ. Той е ар-
битър на мача Спаски – Фишер в Рейкявик, 
Исландия, през 1972 г. А през 1970-а е капитан 
на историческия мач между СССР и остана-
лия свят.

Характерни особености и принос
Петият световен шампион по шахмат 

Макс Еве е отличен практик, майстор на 
тактическата игра. Но той е виден тео-
ретик, крупен автор, написал много книги, 
посветени на всичките стадии на шах-
матната партия. Добър методист, Еве 
полага началото на методите на добрата 
шахматна подготовка, достигнала впо-
следствие своя връх при Ботвиник. Педа-
гог по професия, Еве е и отличен комента-
тор. Убедително, високо професионално 
и в същото време достъпно обяснява Еве 
същността на позиционната игра, което 
ярко личи в неговата книга „Курс от шах-
матни лекции”, издадена на български през 
1950 година – истински учебник по пози-
ционна игра. Еве посещава България някол-
ко пъти. Даже играе в олимпийския отбор 
на Холандия на Олимпиадата в „Златни пя-
съци” през 1962 г., когато е 61-годишен, а 
през 1973 г. дава сеанс в София.

Макс Еве умира точно на 80 години на 26 

ноември 1981 г. в родния Амстердам. Призна-
телните сънародници наричат площад в града 
на негово име. Малко шахматисти в история-
та са удостоени с такава чест.

Еве – Ландау, Холандия, 1939 г.

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 dc4 
5.a4 ¥f5 Разиграна е Славянска защита. 
За по-претенциозен ход тук се счита 
6.¤e5, но и 6.е3 има своите поддръжни-
ци. 6.e3 e6 7.¥c4 ¥b4 8.0–0 ¤bd7 9.£b3 
£b6 10.e4!? Изненадващ ход за черните. 
Бялата пешка е неприкосновена 10...¥g6 
[10...¤e4 11.¤e4 ¥e4 12.¥e6!±] 11.¥e6!? 
Блестяща интуитивна жертва на Еве. 
Трудно може да се определи дали е напъл-
но коректна, но предлага изключително 
интересни усложнения. 11...fe6 12.a5! Ва-
жен ход, депласиращ офицера, който вече 
не може да се включи в защитата на царя. 
12...¥a5 13.£e6 ¢d8 [13...¢f8?! 14.e5 
¦e8 15.£d6±] 14.e5 ¦e8 15.£h3 ¥c3 
16.ef6! В случай на солидното 16.bc3 
компенсацията за фигурата е явно не-
достатъчна. 
16...¥b4 17.fg7 ¥d6 

XABCDEFGHY
8r+-mkr+-+(
7zpp+n+-zPp'
6-wqpl-+l+&
5+-+-+-+-%
4-v+-zP-+-+$
3+-+-+N+Q#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

18.¤e5! Страхотен ход, принуждаващ 
разкриване на центъра, и по този начин 
разбиване на крепостта на царя. 18...¥e5 
19.de5 позицията на черните е безнадежд-
на, макар все още да не е очевидно. Белите 
фигури бързо връхлитат върху противни-
ковия цар 19...¥f7 20.¦d1 ¥d5 21.e6 ¤f6 
[20...¥e6 21.£e6!] 22.¥g5 ¢e7 23.£c3  
Заключителен акорд  1-0.
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Øахматна лекция

Безстрашният пехотинец
мс Христинка Илиева

Когато разпределяла ролите между дейст-
ващите лица в битките, богинята на шахмата 
Каиса решила да насърчи устрема на пехотинци-
те с едно правило: да се превръщат във всякак-
ва фигура, при условие че достигнат невредими 
края на бойното поле. Това условие само по себе 
си подсказва известни привилегии за проходна-
та пешка. Те стават осезаеми в края на борба-
та, ендшпила, когато бойното поле оредява.

Ботвиник - Капабланка, 1938 г.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-wq-mkp'
6-zp-+Psnp+&
5+-+pwQ-+-%
4-+pzP-+-+$
3+nzP-+-sN-#
2-vL-+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

В позицията на диаграмата черните имат 
пешка в повече, но Ботвиник с белите има цен-
трална проходна пешка на е6. При това твърде 
близо до заветния последен хоризонтал, къде-
то безстрашният й поход трябва да се увенчае 
със слава. Но как, когато на пътя й е застана-
ла такава мощна бариера като Черната дама? 
Ботвиник решава задачата по най-блестящия 
начин: 1.¥а3!! Както отбелязва Ботвиник, тази 
12-ходова комбинация той първоначално пред-
видил до шестия ход и се убедил, че тя му оси-
гурява реми с вечен шах. След шестия ход той я 
разчел докрай и ето какво се получило: 1…£а3  
Още по-бързо губят черните, ако отстъпят с 
дамата на е8. Например:  1...£e8  2.£c7 ¢g8  
3.¥e7 ¤g4  4.£d7 

2.¤h5! gh5 3.£g5 ¢f8 4.£f6 ¢g8 5.e7 
£c1 6.¢f2 £c2 7.¢g3 £d3  8.¢h4 £e4 9.¢h5 
£e2 10.¢h4 £e4 11.g4 £e1 12.¢h5  Черните 
се предават.

Настъплението на проходната пешка може 
да бъде спряно само посредством блокада. Това 
понятие като елемент на шахматната стра-
тегия е обосновано едва в началото на миналия 

век от големия шахматен стратег Арон Ним-
цович в забележителната му книга “Моята сис-
тема“. Ролята на най-ефикасна блокираща фигу-
ра принадлежи на коня, но понякога са принудени 
да се нагърбят с нея и останалите сили, дори 
дамата, както бе в горния пример. В “Моята 
система“ Нимцович привежда следния класиче-
ски пример на блокада с коне:

XABCDEFGHY
8r+l+-+k+(
7zpp+-+-+-'
6-+-+p+-+&
5zPP+psN-+P%
4-+-sN-+-+$
3+-+-+-mK-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Освен материално преимущество чер-
ните имат и две свързани проходни пешки, 
които обаче са чудесно блокирани от белите 
коне. Въздействието на блокадата се отра-
зява в дълбокия тил на противника, където 
той няма възможност да осъществи дебло-
киращи дамското крило маневри. Това обсто-
ятелство дори прави шансовете на белите 
за предпочитане.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+r+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-tRlzP-%
4k+-+-zP-+$
3+-+-+-mK-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

За разлика от предишните чудесни кон-
чета, тук офицерът блокер не може да 
удържи пешките, а и царят на черните е 
твърде далеч. 1.¦f5 ¦f5 2.¢g4 ¦f8 3.g6 
¢b5 4.f5 ¢c6 5.g7 ¦g8 6.f6 ¢d6 7.¢f5, 
пречейки на черните да заемат полето е6, 
и белите печелят.
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Ðешете комбинациите

(1) Barczay – Sebestyen 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-zpp0
9-+-+-+-+0
9+kzPPzp-+-0
9-zpn+P+-+0
9+N+K+-+P0
9-tr-+-+P+0
9+-tR-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Bogolioubov,Efim - Sultan Khan 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-tRR+-+-0
9-tr-+-+-+0
9+k+-+-+-0
9-zp-zp-snLzp0
9+K+-vl-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(3) Botvinik – Alexander 
XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9wq-+-+pzPp0
9-+-+-zP-+0
9+-+pzP-+-0
9p+psn-+-+0
9+-wQ-+-sN-0
9-+-+-+PzP0
9+-+-+R+K0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(4) Chandler – Hartung 
XIIIIIIIIY
9K+-+-+-+0
9zP-tR-+Q+P0
9lzPn+qzP-+0
9+-vL-+-+-0
9-+P+p+-+0
9zp-+-+-zp-0
9-zpp+-+-zp0
9+k+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(5) Chevaldonnet – Blanc 
XIIIIIIIIY
9-+r+q+r+0
9+-+-+-vlk0
9p+-zpN+pzp0
9+p+N+-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+R+-+Q0
9PsnP+-+-zP0
9+K+-+-tR-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Daniszkowicz – Maculewicz 
XIIIIIIIIY
9-mKR+-+-+0
9+-+-vL-zPP0
9P+-+-zP-+0
9+-+-zPp+-0
9-+L+p+p+0
9+-sn-+-tr-0
9p+-tR-+-zp0
9+ktr-+l+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(7) De Roi – Kramer 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-wQ-+0
9mK-zPq+-+P0
9p+-+-+-+0
9+pzp-+-+-0
9k+-+-+p+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(8) Farbood – Panno 
XIIIIIIIIY
9-+KtRQtR-+0
9+-zPP+-+-0
9n+N+P+PzP0
9+-+-zp-+-0
9P+-+psN-zp0
9+p+-+-+-0
9-vlr+-+p+0
9mk-+-wq-+r0
xiiiiiiiiy

Черните печелят
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Çа най-малките

Уроци за начинаещи
Деян Димитров

За голяма част от малките шахматисти 
ендшпилът е най-безинтересният стадий на 
играта. Пропуските в знанията за последната 
фаза от партията обаче се оказват фатални. 
Всеки вид ендшпил (пешечен, топовен, офицер-
ски и т. н.) си има основни позиции, към които 
се стремим в зависимост от това дали искаме 
да спечелим, или да направим реми.

Във всички шахматни учебници пише, че най-
простият, най-лесният начин за реализация на 
материално преимущество са смените. В енд-
шпила обаче много трябва да се внимава с това 
правило, защото често се случва пешка, две, 
качество, фигура повече да се окажат недоста-
тъчни за победа. Сега ще ви запозная с няколко 
прости позиции, които са в основата на всички 
пешечни ендшпили:

XABCDEFGHY
8-+-mk-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-mK-+-+&
5+-+P+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Какво се случва при ход на бели и при ход на 
черни? Винаги силната страна (белите) печели. 
Нека проверим. 1.¢c6 ¢c8 2.d6 ¢d8 3.d7 ¢e7 
4.¢c7 При ход на черни: 1... ¢e8 2.¢c7 ¢e7 
3.d6 ¢e8 4.d7 и пешката излиза дама.  

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-mk-+-+&
5+-+P+-+-%
4-+-mK-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Какво става при ход на бели и при ход на 
черни? И в двата случая реми, при правилна игра, 

разбира се. Нека видим 1.¢с4 ¢d7 царят на 
слабата страна винаги отстъпва на поле, от 
което след това ще може да застане последен 
в опозиция. Особено важно е това да се случи, 
когато пешката стигне 6-а линия. 2.¢с5 ¢с7 
3.d6 ¢d7 4.¢d5 ¢d8! (4... ¢с8 губи, защото 
след ¢с6 стигаме до позицията от първия при-
мер) 5.¢с6 ¢с8 реми. Черният цар застава в 
опозиция и принуждава пешката да се придвижи 
с шах, което не е в полза на силната страна. 
Ако на ход са черните: 1...¢d7 2.¢с5 ¢с7 и 
реми се прави по същия начин. След тeзи при-
мери би следвало да кажем някои много важни 
неща за пешечните ендшпили. Ето две прос-
ти правила: 

1. Когато пешката стъпва на пред-
последната линия (7-а или 2-ра) със шах, 
партията завършва реми. Когато стъп-
ва без шах, силната страна печели. 

2. Който загуби опозиция, губи и пар-
тията.   

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+k+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+K+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Какво се случва тук? При ход на белите – 
реми, при ход на черните, белите печелят. Как 
и защо? Много просто. Ако са на ход, черните 
губят опозиция. Ако белите са на ход, черни-
те последни застават в опозиция. 1.¢с5 ¢с7 
и реми се прави по начина, посочен в пример 2. 
При ход на черните: 1...¢с7 2.¢e6 белите вече 
печелят. 2...¢d8 3.¢d6 Какво се случи? Стиг-
нахме до позиция от пример 1, където силната 
страна винаги печели, независимо кой е на ход. За 
финал можем да кажем, че ако сме силната стра-
на и искаме да спечелим, задължително царят ни 
трябва да бъде пред пешката, а не зад нея.
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