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Äържавни първенства

Държавни отборни първенства за деца –  
 „Златни пясъци” 

фм Иван Стойнов

От 9 до 13 септември 2013 г. се про-
ведоха държавните отборни първенства 
на младите ни шахматисти. Европейският 
шахматен дом в „Златни пясъци” гостопри-
емно отвори врати, предоставяйки много 
добри условия за провеждане на първенства-
та. Пет дни станахме свидетели на оспор-
вани битки на черно-белите квадрати, дра-
матични резултати и изненади.

За съжаление при момичетата до 12 г. и 
девойките до 16 години на старт се яви-
ха само по 3 отбора и борба за това кой 
да е медалист на практика нямаше. Трудно 
е да се обясни двукратното намаление на 
отборите в тези първенства в сравнение 
с предходната 2012 г. Вярно е, че част от 

девойките до 16 г. предпочетоха да играят 
в отборите за юноши /Мария Васова, Цве-
телина Спасова, Ива Пенчева, Ана Вълева и 
Николета Господинова/, но отсъствието 
на доста от т. нар. „водещи” клубове в раз-
витието на детско-юношеския шах е обез-
покоително. Вероятно и участието в най-
представителните отборни първенства не 
са стимул за тези клубове.

Да разгледаме четирите турнира.
В групата при момичетата до 12 

години на старта застанаха отборите 
на ШК „Пловдив”, ШК ”Михаил Тал” и ШК 
”Енергия 21”. Тук интрига почти нямаше, 
след като отборът на пловдичанки спечели 
всичките си мачове и с максимален актив 
от 8 мач-точки заслужено грабна златни-
те медали. Шампионките играха в със-
тав: Биляна Георгиева, Галя Читакова 
и Рада Минева с треньор мс Соня Пи-
онова. Тази титла е признание за добрата 
работа в пловдивския клуб. 

За второто място също нямаше интри-
га и то бе заето от отбора на ШК ”Ми-
хаил Тал” от Червен бряг /треньор Илия 
Величков/, загубил срещу шампионките, но 

Две титли - за ШК „Пловдив” при момчетата и момичетата до 12 г., за 
„Михаил Тал” при девойкте и „Локомотив”, София, при юношите до 16 г.

Шампионите до 12 години от ШК “Пловдив”
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победил два пъти третите. Отборът на 
ШК ”Енергия 21” /треньор Тодор Тодоров/ 
не беше конкурентен на останалите два 
отбора, но спечели бронзовите медали, за-
писвайки от 12 партии една победа и едно 
реми.
Момичета,12 г.

Клуб Мач т. Т.

1. ШК Пловдив 8 9.5

2. ШК „Михаил Тал” 4 7.0

3 ШК „Енергия 21” 0 1.5

При девойките до 16 години ситу-
ацията бе идентична. „Супер фавори-
тът”, отборът на ШК „Михаил Тал”, 
в състав Симонета Иванова, Габриела 
Илиева, Гергана Димитрова и Янисла-
ва Миткова с треньор Илия Величков, не 
остави никакви шансове на съперничките 
си, спечели всичките си срещи и заслужено 
се окичи със златните медали. Второто 
място зае отборът на ШК „Енергия 21” – 
Добрич, изпреварвайки по втори показател 
третите от ШК ”Развитие”, Кюстендил.

Девойки до 16 г.

Клуб Мач т. Т.

1. ШК „Михаил Тал”, Ч. бряг 8 9.5

2. ШК „Енергия 21”, Добрич 2 5.0

3. ШК „Развитие”, Кюстендил 2 3.5

Изключително драматична бе бор-
бата при момчетата до 12 г. Предва-
рителните прогнози поставяха след основ-
ните претенденти отборите на рейтинг 
фаворита - ШК”Локомотив” Сф, ШК „Бур-
гас 64” и ШК „Плевен XXI”.

Единадесет отбора застанаха на старт 
и водиха борбата в 6 кръга по швейцарска 
систима. Нормално в първия кръг нямаше 
изненади. Те обаче започнаха още във вто-
рия кръг, когато отборът на „Локомотив”, 
София, завърши наравно с отбора на ШК 
”Варна”. В този кръг отборът, бъдещ шам-
пион, загуби от ШК ”Бургас 64” с 1:3.

В третия кръг отборът на ШК „Бургас 64” 
загуби от „Плевен 21” с 1:3., а отборът на ШК 
”Варна” отстъпи с 0:4 на ШК „Пловдив”. Чет-
въртият кръг предложи „дербито” плевенчани 
срещу софиянци, в което отборът на „Локо-
мотив” спечели с 3:1. Така 2 кръга преди края 
лидери бяха софиянци със 7 мач-точки, след-
вани от 3 отбора с по 6 мач-точки. Петият 
кръг предложи интересна борба, в която ШК 
„Бургас-64” победи лидерите, а отборите на 
„Плевен 21” и „Пловдив” завършиха наравно. 
Отборът на ШК „Варна” постигна убедител-
на победа. Преди последния кръг начело бяха 
бургазлии с точка аванс пред 4 отбора. По-
следният кръг протече много драматично, 
като в срещата между ШК „Бургас-64” и ШК 
”Варна” минимална, но много важна победа 
постигна отборът от Варна, а пловдивчани 
надделяха със същия резултат над отбора на 
„Локомотив”, Сф. След очакваната победа 
на плевенчани се подреди и призовата трой-
ка. Три отбора завършиха с равни мач-точки 
и бяха подредени по втория показател. Той 
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бе най-добър за отбора на ШК ”Пловдив”, 
който спечели златните медали. Отборът 
на шампионите игра в състав: Виктор 
Боев, Ивайло Кирилов, Иван Кочиев, Бо-
жидар Немски с треньори мс Соня Пио-
нова и Илиана Полендакова.

Втори остана отборът на ШК ”Плевен 
21” с треньор мс Христинка Илиева, а брон-
зови медалисти са момчетата на ШК ”Ва-
рна” с треньор Красен Николов. 

 
Момчета до 12 г.

Клуб Мач т. Т.

1. ШК „Пловдив” 9 17.5

2. ШК „Плевен 21” 9 16.5

3. ШК „Варна” 9 15.0

4. ШК „Бургас 64” 8 14.5

5. ШК „Етър”, В. Търново 8 12.5

6. ШК „Локомотив”, София 7 15.0

7. ШК „Виктори” 6 11.5

8. ШК „Веселин Топалов” 6 11.0

9. ШК „Енергия 21” 4 10.5

10. ШК „Хармония” 4 7.5

11. ШК „Свиленград” 2 6.5

При юношите до 16 г. участваха 
9 отбора, които също мериха сили в 
6 кръга по швейцарска система. Тук на 
практика липсваше интрига за първото мяс-

то, след като отборът на ШК ”Локомотив”, 
Сф, спечели всичките си срещи. Отборът 
на шампионите игра в състав: Явор То-
доров, Георги Бърдаров, Делян Дочев и 
Иво Димитров с треньори гм Маргари-
та Войска и гм Петър Великов. Борбата 
за останалите медали си оспорваха 4 отбора. 
В крайна сметка второто място бе спече-
лено от отбора на ШК ”ИВИС-плюс” след 4 
победи, един равен мач и 1 загуба. С точка по-
малко, бронзовият медал спечели отборът на 
ШК ”Виктори”, Благоевград, изпреварил по об-
щия брой точки отбора на ШК ”Михаил Тал”, 
Червен бряг.

Юноши до 16 г.
Клуб Мач т. Т.

1 ШК „Локомотив”, София 12 19.5

2 ШК „Ивис плюс” 9 16.0

3 ШК „Виктори”, Благоевград 8 16.0

4 ШК „Михаил Тал”, Ч. бряг 8 13.0

5 ШК „Етър”, В. Търново 7 15.5

6 ШК „Каиса”, Варна 6 11.5

7 ШК „Г. Даскалов”, Варна 4 8.5

8 ШК „Гебедже”, гр. Белослав 4 7.0

9 ШК „Енергия”, Добрич 2 7.0

Äържавни първенства
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Втори детски турнир „Байлово“ 
мс Димитър Илиев

На 21 и 22 септември в с. Байлово се про-
веде II детски шахматен турнир по ускорен 
шахмат. Инициативата и организацията е 
на президента на шахматна школа „Ан Па-
сан“ Георги Павлов. В 7-кръговата дистан-
ция по швейцарска система при контрола за 
игра 25 минути + 10 секунди на състезател 
участие взеха 26 деца от 11 клуба на цяла-
та страна. Мястото за игра е сградата на 
Дом-паметника на Елин Пелин в с. Байлово, 
построена по случай 100-годишнината от 
рождението на големия български писател - 
майстор на късия разказ. В тази литератур-
на светиня децата повишаваха своята шах-
матна квалификация. Най-добрите от тях 
имаха възможност да получат международ-

но ело по ускорен шахмат. Домакинът г-н 
Павлов се беше постарал за комфорта на 
децата: всички те              получиха много 
подаръци във вид на сувенири, а рожденичка-
та Елиф Мехмед получи специална изненада.

Над всички в турнира бяха вицешампи-
оните на страната до 10 г. за момичета 
Гергана Пейчева и 12-годишният Денис Ива-
нов. Натрупаният опит през годините на 
двамата явно се отличаваше над уменията 
на всички останали. Партията помежду 
им завърши реми в 4-ти кръг. Победител 
в турнира стана Гери, която победи в ос-
таналите 6 партии и показа, че успехите 
й тази година в турнирите „Полипост“ и 
„Търновска царица“ не са случайност. Денис 
направи още едно реми и срещу постоянно 
прогресиращия 9-годишен представител 
от Плевен Валентин Митев. Снимки и под-
робности от турнира можете да намери-
те на адрес: http://chessbul.hit.bg/elinpelin/
bailovochild2013.htm Прилагам крайни класи-
рания и избрани партии:

Крайно класиране:

Име, клуб Ело БГ Т.

1 Гергана Пейчева, "Шах XXI", Со-

фия

1667 6,5

2 Денис Иванов, "Левски", София 1742 6

3 Георги Игнатов, Враца 1618 5

4 Валентин Митев, "Плевен XXI" 1508 5

5 Стивън Василев, Враца 5

6 Ярослав Докузов, "Локомотив", 

Пловдив

4

7 Илиян Иванов “Шах XXI", София 1524 4

8 Николай Чолаков, "Шах XXI", Со-

фия

1447 4

9 Лъчезар Колев,  ЦСКА 4

10 Елиф Мехемед,  ЦСКА 4
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Îт живота на клубовете

11 Георги Стоянов, "Левски", Со-

фия

4

12 Владимир Г. Павлов, "Левски", 

София

4

Общо 26 участници

Георги Игнатов - Иван Иванов 
[A48]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.¥g5 ¥g7 4.¥f6 ¥f6 
5.e3 ¤c6 6.¥d3 d6 7.c3 ¥g4 8.¤bd2 0–0 
9.£c2 ¥d7 10.0–0–0 a5 11.¦dg1 ¦b8 12.g4 
¥g7 13.h4 b5 14.h5 b4 15.hg6 fg6 16.¦h2 
¥f6 

XIIIIIIIIY
9-tr-wq-trk+0
9+-zplzp-+p0
9-+nzp-vlp+0
9zp-+-+-+-0
9-zp-zP-+P+0
9+-zPLzPN+-0
9PzPQsN-zP-tR0
9+-mK-+-tR-0
xiiiiiiiiy

17.¥g6 1–0

Валентин Митев (1500) – Денис 
Иванов (1689) [A57]
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cb5 a6 5.b6 
d6 6.¤c3 £b6 7.e4 g6 8.h3 ¥g7 9.¤f3 
¤bd7 10.¤d2 0–0 11.¤c4 £c7 12.a4 ¤b6 
13.¤a3 e6 14.a5 ¤bd7 15.¤c4 ed5 16.ed5 
¦e8 17.¥e2 ¥b7 18.¥f4 ¤e5 19.¤b6 ¦ab8 
20.0–0 ¤fd7 21.¤ca4 ¤b6 22.¤b6 ¤d7 
23.¤c4 ¤e5 24.¤b6 ¤d7 25.¤c4 ¤e5 ½

Георги Стоянов – Валентин Митев 
(1500) [B13]
1.e4 c6 2.¤f3 d5 3.ed5 cd5 4.d4 ¤c6 5.¥b5 
a6 6.¥c6 bc6 7.0–0 ¤f6 8.¤c3 ¥g4 9.h3 
¥f3 10.£f3 e6 11.¥g5 ¥e7 12.£e3 ¤g4 
13.hg4 ¥g5 14.f4 ¥e7 15.f5 ¥g5 16.£d3 0–0 
17.¦ae1 £d6 18.¦e5 ¥f6 19.¦e3 ef5 20.¦f5 
¦ae8 21.g5 ¦e3 22.£e3 ¥d8 23.b3 ¥b6 
24.¤a4 ... ½

Иван Иванов - Владимир Г. Павлов 
[C43]
1.e4 e5 2.d4 ed4 3.¤f3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 5.e5 
¤d5 6.¥e7 £e7 7.c3 dc3 8.¤c3 ¤c3 9.bc3 
¤c6 10.¥e2 ¤e5 11.0–0 0–0 12.¦e1 d6 
13.¥d3 ¥g4 14.h3 ¥f3 15.gf3 £h4 16.¢h2 
£f2 17.¢h1 ¤f3 18.£e2 £g3 19.£g2 £g2 
20.¢g2 ¤e1 21.¢h2 ¤d3 0–1

На 26 и 27 октомври в София се проведе 
за III детски шахматен турнир по класиче-
ски шахмат при контрола за игра 50 минути 
+ 10 секунди. В 6-кръговата дистанция по 
швейцарска система на състезател участие 
взеха 11 деца от 7 клуба на цялата стра-
на. Инициативата и за тази верига детски 
турнири е на президента на шахматна шко-
ла „Ан Пасан“ Георги Павлов. Мястото за 
игра бе ул. „Розова долина“ 13 в София. 

Убедителен победител с 5,5 точки ста-
на 9-годишният представител на ШК “Пле-
вен 21” – Валентин Митев с личен треньор 
мс Христинка Илиева. Втори и трети са 
представителите на „Шах 21”, София – Ни-
колай Чолаков и Гергана Пейчева.

Снимки и подробности от турнира мо-

жете да намерите на адрес: http://chessbulg.
free.bg/sofia/anpasan/anpasan3.htm. 

Прилагам крайно класиране и избрани 
партии:

Крайно класиране:

Име, клуб Ело Т.

1 Валентин Митев, "Плевен XXI" 1721 5,5

2 Николай Чолаков, "Шах XXI", София 1591 5

3 Гергана Пейчева, "Шах XXI", София 1804 4

4 Лъчезар Колев, ЦСКА  3,5

5 Веселин Георгиев, "Левски", София 1677 3

6 Филип Стефанов, СЦШ  3

7 Надя Тончева, "Михаил Ботвиник", 

София

 3

Трети детски турнир „Ан Пасан“
мс Димитър Илиев
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8 Павлов Владимир, "Левски" София  

1609

9 Караиванова Петя, ЦСКА

10 Калинова Виктория, "Левски" София  

11 Дамянов Борис, "Рицар", София

Валентин Митев (1604) - Николай Чола-
ков (1515) [E10]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.c4 c5 4.d5 d6 5.¤c3 e5 6.e4 
¥g4 7.¥e2 ¥e7 8.0–0 ¤bd7 9.a3 a5 10.¦b1 0–0 
11.£c2 ¤b6 12.¤b5 ¤e8 13.a4 ¤c7 14.b3 ¤b5 
15.ab5 f5 16.h3 ¥f3 17.¥f3 f4 18.¥g4 a4 19.¥e6 
¢h8 20.¥d2 ab3 21.£b3 ¦a4 22.¦fc1 £a8 23.¥f5 
¦a2 24.£d1 £a4 25.£h5 h6 26.£g6 ¦f5 27.ef5 
¥f6 28.£e8 ¢h7 29.£g6 ¢h8 30.£e8 ½

Гергана Пейчева (1671) - Веселин Георги-
ев (1556) [C26]
1.e4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.g3 ¤c6 4.¥g2 ¥c5 5.d3 h6 
6.¤ge2 0–0 7.0–0 d6 8.¤a4 ¥b6 9.¤b6 ab6 10.f4 
¦e8 11.h3 d5 12.fe5 ¤e5 13.d4 ¤c6 14.e5 ¤e4 
15.¢h2 ¥e6 16.¥e3 ¤e7 17.¤f4 ¥f5 18.£f3 c6 
19.g4 ¤g5 20.£e2 ¥e4 21.h4 ¥g2 22.£g2 ¤e4 
23.£h3 £d7 24.a3 ¦a5 25.¦ad1 ¦d8 26.£f3 b5 
27.¤d3 ¦f8 28.¥d2 ¦a7 29.¥b4 b6 30.¤f2 ¤f2 
31.¦f2 ¦fa8 32.£g3 ¦c8 33.¦g1 c5 34.¥c3 ¤c6 
35.dc5 bc5 36.g5 £e6 37.¦f6 £d7 38.gh6 g6 
39.h5 ¤e7 40.hg6 ¤g6 41.¦g6 fg6 42.£g6 ¢h8 
43.e6 d4 44.ed7 1–0

Владимир Павлов - Надя Тончева [C27]
1.e4 e5 2.¥c4 ¥c5 3.¤c3 ¤f6 4.d3 d6 5.h3 ¤c6 
6.f4 0–0 7.¤f3 a6 8.a3 b5 9.¥a2 ¤d4 10.fe5 ¤f3 
11.£f3 de5 12.¥g5 ¦e8 13.¤d5 ¥e7 14.¤e7 
£e7 15.¦f1 £d6 16.¥f6 £f6 17.¥f7 ¢f7 18.£f6 
gf6 19.0–0–0 ¦g8 20.¦f2 ¦b8 21.¦df1 ¦g6 22.g4 
¢e6 23.¦f5 ¢e7 24.¦h5 ¦g7 25.¦h6 ¦f7 26.g5 
fg5 27.¦f7 ¢f7 28.¦h7 ¢g6 29.¦c7 ¥h3 30.¦c6 
¢h5 31.¦a6 g4 32.¢d2 g3 33.¢e2 ¦f8 34.¦a7 
g2 35.¦h7 ¢g4 36.¢d2 g1£ 37.¦g7 ¢h4 38.¦g1 
¦f2 39.¢c3 ¥g4 40.¦c1 ¥f3 41.¢b4 ¦g2 42.¢b5 
¦d2 43.a4 ¥d1 44.a5 ¦c2 45.¦c2 ¥c2 46.¢c4 
¥a4 47.b4 ¢g3 48.b5 ¢f3 49.a6 ¢e3 50.a7 ¥c2 
51.a8£ 1–0

Веселин Георгиев (1556) - Валентин Ми-
тев (1604) [D94]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤f3 ¥g7 4.¤c3 d5 5.e3 c5 
6.¥d3 ¤c6 7.0–0 0–0 8.a3 cd4 9.ed4 ¥g4 10.cd5 

¤d5 11.h3 ¥f3 12.£f3 e6 13.¤d5 ed5 14.¥e3 
¤d4 15.¥d4 ¥d4 16.£e2 £f6 17.¦ab1 ¦fe8 
18.£d2 ¦e6 19.b3 ¥c3 20.£d1 ¦ae8 21.£c2 a6 
22.a4 ¦c6 23.¥e2 ¦e5 24.£d3 ¦g5 25.¥f3 ¦d6 
26.¦bc1 ¥e5 27.¦c5 £f4 28.g3 ¦g3 29.fg3 £g3 
30.¥g2 £d3 0–1

Веселин Георгиев (1556) - Николай Чола-
ков (1515) [E10]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 c5 4.d5 d6 5.¤c3 e5 6.e4 
¥e7 7.¥e2 0–0 8.0–0 ¥g4 9.a3 a5 10.a4 ¤bd7 
11.£c2 ¤b6 12.¤b5 ¤e8 13.¤e1 ¥e2 14.£e2 
¤c7 15.¤c7 £c7 16.¤c2 £d7 17.b3 f5 18.f3 f4 
19.¥d2 ¢h8 20.g4 ¦f6 21.¢g2 ¦h6 22.¦h1 ¦f8 
23.¥a5 ¤c8 24.¥d2 ¦h4 25.h3 ¦f6 26.¦h2 ¦g6 
27.¦ah1 h5 28.¥e1 hg4 29.hg4 ¦h2 30.¦h2 ¢g8 
31.£f1 ¥g5 32.£h1 ¥h6 33.¦h5 ¤e7 34.¤a3 
¢f8 35.¥a5 ¤g8 36.¤b5 ¤f6 37.¦f5 ¢g8 38.¢f2 
¤h7 39.¥c7 ¥g5 40.¥a5 ¦h6 41.£c1 ¥h4 
42.¢g1 ¤g5 43.¥c3 ¤f3 44.¢g2 ¤d4 45.¤d4 
cd4 46.¥e1 g6 47.g5 ¦h7 48.¦f6 £g4 49.¢f1 £f3 
50.¢g1 ¥f2 51.¥f2 ¦h1 0–1

Надя Тончева - Борис Дамянов [C55]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤c3 ¥c5 5.¥b3 
d6 6.d3 0–0 7.¥g5 h6 8.¥h4 a5 9.¤d5 a4 10.¥c4 
¥d7 11.a3 b6 12.b4 ab3 13.¥b3 ¤d4 14.¤d4 ¥d4 
15.c3 ¥c5 16.£f3 g5 17.¤f6 ¢g7 18.¤d7 £d7 
19.¥g3 f6 20.h4 g4 21.£f5 £f5 22.ef5 ¦fe8 23.f3 
gf3 24.gf3 c6 25.¦d1 ¦a3 26.¥e6 b5 27.d4 ed4 
28.cd4 ¥b4 29.¢f2 ¦c3 30.d5 ¦c2 31.¢f1 c5 
32.¥d6 1–0
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Îт живота на клубовете

На 23 октомври 2013 г., сряда, в СОУ 
„Св.св. Кирил и Методий“, Сливница, се 
проведе първият официален шахматен 
турнир по програмата „Шах в училище“.

Най-добрите шахматисти от уче-
ниците, избрали да изучават шаха като 
учебен предмет по проекта на Европей-
ския шахматен съюз, премериха знания и 
сили в седем кръга по ускорен шахмат. 
Състезанието се проведе в две възрас-
тови категории – II-ри-IV-ти клас и V-
ти–VII-ми клас. 

Призовите места в отделните кате-
гории са, както следва:  

II-IV клас: 
1. Росен Виденов 
2. Елина Вангелова
3.Ваньо Николов

V-VII клас: 
1. Димитър Кръстанов 
2. Константин Петров 
3. Александър Павлов 

Турнирът се проведе под патронажа 
на Европейския шахматен съюз и беше 
официално открит от кмета на Слив-
ница, Васко Стоилков, пресдиректора на 
шахматната организация Бойко Христов 
и изпълнителния директор на местния 
шахматен клуб „Сливнишки герой“, Емил 
Младенов.

Преди една година, на 26 октомври 
2012 г., президентът на Европейския шах-

Първият официален турнир по програмата 
 „Шах в училище“ се проведе в Сливница 

Бойко Христов

СОУ „Св.св.Кирил и Методий“ се побратимява с испанско училище, за да 
развива програмата на Европейския шахматен съюз
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матен съюз Силвио Данаилов, официално 
откри първата шахматна учебна година в 
сливнишкото училище и така общината 
стана първа-
та община в 
рамките на 
Европейския 
съюз, която 
въведе шаха 
като учебен 
предмет в 
о б р а з о в а -
телната си 
система. 

Новината 
за съвмест-
ната ини-
циатива на 
Европейския 
ш а х м а т е н 
съюз и об-
щина „Сливница“ предизвика широк меж-
дународен отзвук и беше отразена от 

редица международни медии, включител-
но и от европейски политически вест-
ници като базирания в Брюксел „New 
Europe“.

Впечатлена от въвеждането на шаха 
като учебен предмет в СОУ „Св.св. Ки-
рил и Методий“, влиятелната германска 
обществена телевизия ZDF изпрати 
свой журналистически екип в града и 
излъчи голям репортаж за интересната 
инициатива. 

В най-скоро време предстои побра-
тимяване между 

сливнишкото 
училище и ис-
панско учебно 
заведение, с 
цел да си съ-
трудничат по 
п р о г р а м а т а 
на ЕШС „Шах 
в училище“. 
Предвиждат 
се много ин-
тересни ини-
циативи като 
онлайн тур-
нири, размяна 
на посещения, 
р а з р а б о т в а -
нето на съв-

местни проекти за европейско финанси-
ране и много други.

Кметът на община Сливница 
Васко Стоилков награждава 

победителите в турнира 
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На 19 и 20-ти октомври се проведе 
първият за тази учебна година ученически 
турнир на ШК ЦСКА. Той е част от врига-
та турнири на ЦСКА, която включва осем 
турнира веднъж месечно. Това събитие се 
превръща в празник за децата, които игра-
ят в прекрасни условия, осигурени от екипа 
на ШК ЦСКА. 

В първия ден поле за изява имаха най-
малките шахматисти, а именно първок-
ласниците. Общо 44-рима бяха малките 
смелчаци, които се съзтезаваха в 5 кръ-
га, а за почти всеки от тях това беше 
и първият турнир. Турнирът бе спечелен 

убедително от Филип Стефанов, кой-
то постигна 5 последователни победи. 
След него останаха Цветелин Цветанов 
и Светлен Иванов. При момичетата шам-
пионка е Ангелика Николова с 4 точки, а 
след нея се наредиха Бояна Георгиева и 
Софи Мархолева. Наградите връчи Геор-
ги Филев - лидерът на мъжкия отбор на 
ЦСКА, шампион на България по бърз шах 
за 2013 година!

Класиране I клас

1. Филип Стефанов 5.0

2. Цветелин Цветанов 4.5

3. Светлен Иванов 4.0

4. Ангелика Николова 4.0

5. Лъчезар Ралчев 4.0

6. Калоян Гурков 4.0

7. Йоан Евгениев 3.5

8. Георги Минчев 3.5

9. Тодор Терзиев 3.5

10. Виктор Ангелов 3.5

Общо 44 участници

Стартира веригата ученически турнири на 
 ШК ЦСКА

кмс Васил Илиев

Îт живота на клубовете
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Втория ден започна турнирът при най–
големите от IV до VII клас. Участниците 
бяха 30. Първи при момчетата и в турнира 
с 5,5 точки стана Александър Чолчев. Вто-
рото място остана за Веселин Георгиев, 
който загуби последната решителна пар-
тия от шампиона, а трети е Васил Борисов. 
При момичетата Елиф Мехмед е първа с 5 
точки от 6 партии и втора в общия тур-
нир. Второто място е за Ралица Маркова, а 
третото е за Ели Чиликова.

Класиране IV -VII клас

1. Александър Чолчев 5.5

2. Елиф Мехмед 5.0

3. Веселин Георгиев 5.0

4. Васил Борисов 5.0

5. Петър Стоянов 4.0

6. Ралица Маркова  4.0

Общо 30 участници

Най-масов се оказа турнирът на II и III клас 
с 74 участници. Шампион при момчетата е 
Георги Стефанов, който събра 5,5 точки, 
колкото и вторият Владимир Бакалов, но 
спечели първото място с много по-добър 
допълнителен коефициент. Третото мяс-
то остана за Георги Данев, който се оказа 
най-напред при разделянето на 3-9-то мяс-
то. При момичетата шампионка е Биляна 
Евтимова, която успя да набере 4 точки, 

колкото и втората и третата в класиране-
то Мануела Шошорова и Диляна Димитро-
ва. С четири точки 4-та и 5-та са и Михае-
ла Канева и Надя Тончева.

Класиране II-III клас

1. Георги Стефанов 5.5

2. Владимир Бакалов 5.5

3. Георги Данев 5.0

4. Андрей Петров 5.0

5. Александър-Симеон Митков 5.0

6. Пламен Николов 5.0

Общо 74 участници

След края на турнирите за всички деца от 
всички възрастови групи се организира уте-
шителна томбола с награди.
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Ìеждународни прояви

От 28 септември до 9 октомври 2013 г. 
забележителният черногорски курорт Будва 
бе домакин на 23-ото европейски индивиду-
ално първенство за деца, юноши и девойки 
във всички възрасти за момчета и момичета 
от 8 до 18 години. Източните брегове на 
Адриатическо море се оказаха притегателен 
център за 1045 състезатели и почти още 
толкова родители и треньори. Всички бяха 
настанени в комплекса „Словенска плажа”, 
който представлява самостоятелен затво-
рен комплекс, подходящ за подобни събития. 
Условията, предоставени от домакините, 
бяха добри. Играеше се в две зали. Най-малки-
те състезатели момчета и момичета до 8 г. 
и момчета до 10 г. играеха в местно училище, 
намиращо се в близост до голямата спортна 
зала, където играеха всички останали млади 
шахматисти. 

Нашата делегация наброяваше общо 30 
човека, от които 19 се състезаваха зад 
шахматните дъски. 

През последните години българските 

шахматисти неизменно се завръщат от 
този форум с медали, като от последните 
две години имаме и европейски титли. Този 
факт предопределяше и нашите големи оч-
аквания от тазгодишното първенство.

България взе два бронзови медала. Габри-
ела Антова и Нургюл Салимова донесоха ра-
достта на нашата делегация.  Малко преди 
края на последния кръг Гергана Пейчева бе 
много близо до титлата, но огромен мал-
шанс отне нейната и на цялата българска 
шахматна общност радост.

В следващите редове последователно 
ще представя класирането на всички наши 
представители. 

8 години, момичета

 Надя Тончева и Мария Мутафчийска 
бяха представителките ни в тази група. И 
двете играха с настроение и голяма жажда 
за победа. По мое мнение липсата на опит 
на подобни сериозни състезания им попречи 
да направят поне по още някоя точка и да 
се изкачат по-нагоре в класирането.

Надя започна с победа, но след това до-
пусна 5 поредни загуби, като поне в 2 от 
тези партии имаше спечелени позиции. 
След това направи борбено реми и успя да 
се мобилизира в последните два кръга, в ко-
ито взе две победи.

Европейско индивидуално първенство за деца, 
 юноши и девойки – Будва, Черна гора 

фм Христо Велчев

Два бронзови медала - за Габриела Антова и Нургюл Салимова

Двете медалистки с треньорите си гм 
Никола Спиридонов и Стефан Стойнов
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Мария започна неуверено и загуби пър-
вите си две срещи. След това успя да ста-
билизира играта си, спечели с лекота тре-
тата партия, последвани от две точки в 
следващите четири кръга. В осмия кръг 
Мария имаше стомашни болки и макар да 
имаше абсолютно спечелена позиция, загуби 
концентрация и сгреши, което повлия и за 
загубата й в последния кръг.

Вярвам, че и двете ще се справят много 
по-добре още на следващото голямо пър-
венство.

Класиране:

Име ФЕД Т.

1. Laura Czernikowska POL 7.5

2. Eva Stepanyan RUS 7.5

3. Maria Sovina RUS 7.0

43. Nadya Toncheva BUL 3.5

46. Maria Mutafchiyska BUL 3.0

Общо 55 участнички

8 години, момчета 

Момчил Петков и Георги Колев играха 
много добре.

Момчил започна с победа, след това до-
пусна загуба, направи реми и нова загуба. След 
като мина встъпителният етап в турнира, 
Момчил заигра много силно, спечели две по-
редни победи, реми и с блестящ финиш с 
нови две победи се изкачи на престижното 
16-о място.

Георги започна неуверено, като допусна 
две загуби в първите си две партии. След 
това направи впечатляваща серия от чети-
ри поредни победи. За съжаление в абсолют-
но спечелена позиция в седмия кръг Георги 
пропусна една възможност на противника и 
допусна загуба. Завърши турнира с победа и 
реми, заемайки 26-о място и трупайки мно-
го ценен опит.

Име ФЕД Т.

1. Aydin Elshan Suleymanli AZE 8.0

2. Andrey Tsvetkov RUS 7.5

3. Emil Aliyev Sanan AZE 7.5

16. Momchil Petkov BUL 6

26. Georgi Kolev BUL 5,5

Общо 88 участници

10 години, момичета
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Това е групата, към която имахме най-
големи очаквания. И двете ни състезател-
ки Нургюл Салимова и Гергана Пейчева бяха 
много добре подготвени и с големи въз-
можности да влязат в тройката. Нургюл, 
първа по Ело в стартовия списък, започна с 
две победи, но в третия кръг изненадващо 
загуби. В четвъртия направи реми. Въпре-
ки неубедителното начало Нургюл проме-
ни играта си, стана много по-напориста и 
агресивна и постигна три последователни 
уверени победи. В осмия кръг направи реми, 
а в последната си партия се изправи срещу 
лидерката в турнира. С майсторска игра 
нашето момиче спечели победа с черните 
фигури срещу шампионката, което й доне-
се бронзовия медал. Поредният голям успех 
на огромния талант на българския шахмат!

Гергана игра блестящо! Започна с голямо 
самочувствие и уверено печелеше партия 
след партия с много силна игра. Стартира 
с 3 от 3, направи реми, последвано от нови 
две победи. В седмия кръг се изправи срещу 
бъдещата победителка Вулер, която в този 
момент имаше 100-процентов точков ак-
тив. Направи реми и дистанцията между 
двете остана половин точка. В предпослед-
ния кръг Гери имаше леко спечелена позиция, 
но изпусна победата и партията завърши 
реми. Преди последния кръг Гергана бе на 
второ място. В последния кръг, както вече 
знаем, Нургюл победи лидерката и при по-
беда Гергана щеше да е новата европейска 
шампионка. Имаше всички предпоставки да 
я постигне – пешка повече и огромен аванс 
във времето. За съжаление спортното щас-

тие не бе на нейна страна и може би натру-
паната умора след борба само на първите 
маси доведе до незаслужена загуба. Гери из-
пусна титлата този път, но показа много 
добра игра и вярвам, че още на следващото 
първенство ще се пребори най-малко за ме-
дал.

Име ФЕД Т.

1. Vuller Anastasia ISR 7.5

2. WFM Elizaveta Solozhenkina RUS 7.0

3. WFM Nurgyul Salimova BUL 7.0

8. Gergana Peycheva BUL 6.5

Общо 76 участнички

Anastasia Vuller (1559) - Nurgyul 
Salimova (1849) [B75]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4 g6 
5.¤c3 ¥g7 6.¥e3 ¤f6 7.¥c4 d6 8.f3 
£b6 9.¥b3 ¤g4 10.fg4 ¥d4 11.¥d4 
£d4 12.£d4 ¤d4 13.¥a4 ¢f8 14.h3 h5 
15.0–0–0 ¤e6 16.gh5 ¦h5 17.¥b3 ¤c5 
18.¥d5 ¥d7 19.¦hf1 f6 20.a3 ¦c8 21.¦f3 
¦e5 22.b4 ¤a4 23.¤a4 ¥a4 24.¦d2 b6 
25.¦f4 g5 26.¦f5 ¦f5 27.ef5 ¥d7 28.g4 
¥b5 29.¥e6 ¦c3 30.¦h2 ¦a3 31.h4 
gh4 32.¦h4 ¢g7 33.¥b3 ¦a1 34.¢d2 
a5 35.ba5 ba5 36.¦h3 a4 37.¥d5 ¥e8 
38.¦e3 ¢f8 39.¦h3 ¥f7 40.¥c6 a3 
41.¦h8 ¢g7 42.¦a8 a2 43.¢c3 ¦b1 0–1

Magdalena Harazinska (1610) - 
Gergana Peycheva (1671) [E32]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.£c2 0–0 5.a3 

Ìеждународни прояви
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¥c3 6.£c3 d6 7.b4 ¤bd7 8.¤f3 b6 9.g3 ¥b7 
10.¥g2 ¦b8 11.0–0 ¤e4 12.£c2 f5 13.¤d2 
¤d2 14.¥d2 ¥g2 15.¢g2 h6 16.f3 ¤f6 17.h3 
£e8 18.¢h2 £h5 19.¥c3 ¦be8 20.¦ae1 e5 
21.£b2 e4 22.¢g2 c6 23.d5 cd5 24.¥f6 ¦f6 
25.cd5 

XIIIIIIIIY
9-+RtR-+-+0
9+K+P+-wQ-0
9PzPP+-+-zP0
9+-+p+-zP-0
9q+p+P+-+0
9zp-tr-zp-zp-0
9-zp-+-+-zp0
9+k+r+-+-0
xiiiiiiiiy

25...f4 26.£d4 fg3 27.f4 ¦f5 28.£c4 £f7 
29.¦d1 ¦f4 30.¦f4 £f4 31.¦f1 £e3 32.£b5 
¦e7 33.£c4 ¢h7 34.h4 ¦e5 35.¢h3 ¦h5 
36.¦f7 ¦h4 37.¢h4 £g5 38.¢h3 £h5 
39.¢g3 £f7 40.£e4 £g6 41.£g6 ¢g6 
42.¢f4 ¢f6 43.¢e4 g5 44.¢f3 h5 45.e4 
¢e5 0–1

10 години, момчета

Наши представители бяха настоящият 
европейски шампион до 8 години Цветан 
Стоянов и Ивайло Генов.

Цветан започна с две победи. След това 
направи серия от три ремита, в които 
остави впечатлението, че можеше да из-
мъкне поне още половин точка. В шестия 
кръг претърпя единствената си загуба. В 
динамична, двуостра и много интересна 
партия той изпусна да обяви на противника 
си ефектен мат. След това направи реми 

и финишира турнира с две борбени победи. 
Завърши на 20-то място. Късметът този 
път не беше на негова страна, но вярвам, 
че ще продължи да развива огромния си по-
тенциал и догодина, когато отново е в съ-
щата група, ще донесе на България още една 
титла.

Ивайло започна турнира с реми, загуба и 
победа. След това влезе в неблагоприятна 
серия от четири загуби. В осмия кръг успя 
да победи и да завърши турнира с реми. 

Име ФЕД Т.

1. Kagan Aydincelebi TUR 7.5

2. Arseniy Nesterov RUS 7.0

3. David Gavrilescu ROU 7.0

20. Tsvetan Stoyanov BUL 6.0

105. Ivaylo Genov BUL 3.0

Общо 123 участници

Tsvetan Stoyanov (1748) - Ivan Runets 
(1500) [D07]
1.d4 d5 2.c4 ¤c6 3.¤f3 ¥g4 4.¤c3 ¥f3 
5.ef3 dc4 6.d5 ¤e5 7.¥f4 ¤g6 8.¥c4 a6 
9.¥e3 £d7 10.£d4 ¤f6 11.¦d1 £d6 12.0–0 
¤d7 13.¦fe1 £f6 14.£d2 ¤ge5 15.¥b3 £g6 
16.¢h1 c6 17.dc6 £c6 18.¤d5 £c8 19.¦c1 
¤c6 20.¥b6 ¤b6 21.¤b6 £d8 22.£e3 ¦b8 
23.¦ed1 1–0

12 години, момичета
В тази група също имахме големи очак-

вания. Две много опитни състезателки - 
Габриела Антова и Виктория Радева, бяха 
нашите представителки.

Габриела игра много силно и показа се-
риозен характер в трудна ситуация. Запо-
чна турнира с две победи. В третия кръг 
двете български състезателки се срещ-
наха една срещу друга. Габи успя да вземе 
надмощие и спечели. Последваха две нови 
много хубави победи и след петия кръг 
имаше 5 от 5. В шестия, макар да имаше 
по-приятна позиция, пропусна някои кон-
трашансове на противничката си, не се 
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възползва от открилите се възможности 
пред нея и допусна загуба от бъдещата 
победителка. В следващата си партия 
емоционално невъзстановена, допусна и 
втора загуба. В осмия кръг, след две загу-
би, на Габи й предстоеше трудна партия 
с черните фигури срещу опитна рускиня 
и медалистка от европейското първен-
ство в Прага 2012-та. В сложна партия 
Габриела успя да устои на натиска на про-
тивничката си и постепенно да овладее 
инициативата, вследствие на което и да 
се поздрави с престижна победа. В послед-
ния кръг на нашето момиче му предстое-
ше тежка среща, отново срещу рускиня, 
като единственият резултат, които до-
насяше медала, бе победа. Габи игра мно-
го съсредоточено, спокойно, без да бърза 
и елегантно надигра противничката си. 
Габриела Антова показа знания, характер 
и голяма борбеност, което напълно за-
служено доведе след себе си и бронзовия 
медал! 

Вице световната ни шампионка от 2011 
г. Виктория Радева стартира участието си 
на това европейско с две уверени победи. 
След това загуби от Антова. Последва реми 
и нова победа, която я приближи към лидер-
ките в турнира. След това Виктория напра-
ви две поредни ремита срещу състезателки, 
отстъпващи й по рейтинг. В последните си 
два кръга трябваше да търси задължителни 
победи, за да се изкачи в класирането, което й 
съответства, но късметът не бе с нея и от 
прекомерното си желание за победа допусна 
загуби.

Име ФЕД Т.

1. Polina Shuvalova RUS 9.0

2. Ekaterina Goltseva RUS 7.5

3. Gabriela Antova BUL 7.0

44. Viktoria Radeva BUL 4.5

Общо 91 участнички

Gabriela Antova (1712) - Annamaria 
Marjanovics (2027) [E15]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 ¥a6 5.£c2 
c5 6.¥g2 ¤c6 7.dc5 ¥c5 8.0–0 ¦c8 9.b3 0–0 
10.¥b2 d5 11.¤bd2 ¤b4 12.£d1 dc4 13.bc4 
¤c6 14.£a4 ¥b7 15.¦ad1 £e7 16.¤b3 ¤d7 
17.¦fe1 ¥b4 18.¦f1 a6 19.¤fd4 b5 20.cb5 
¤b6 21.¤c6 ¦c6 

XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+l+-wqpzpp0
9psnr+p+-+0
9+P+-+-+-0
9Qvl-+-+-+0
9+N+-+-zP-0
9PvL-+PzPLzP0
9+-+R+RmK-0
xiiiiiiiiy

22.£b4 £b4 23.bc6 ¥c8 24.¥d4 ¦e8 
25.¥c5 £b5 26.¥d6 e5 27.¤d2 ¥f5 28.c7 
e4 29.¤b3 ¥c8 30.¥f4 ¥d7 31.¦d4 f5 32.e3 
h6 33.h4 ¦c8 34.¦fd1 g5 35.¥f1 £c6 36.hg5 
hg5 37.¦d6 £a8 38.¦b6 ¥e8 39.¦a6 £b7 
40.¥e5 ¢f7 41.¥c4 ¢f8 42.¦h6 £a7 43.¥f6 
1–0

Ìеждународни прояви
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Gabriela Antova (1712) - Elena 
Badzgaradze (1691) [A46]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.g3 b6 4.¥g2 ¥b7 5.0–0 
¥e7 6.c4 0–0 7.a3 a5 8.¤c3 d5 9.¦e1 ¤c6 
10.cd5 ed5 11.£c2 h6 12.¦d1 ¥d6 13.¤h4 
¤e7 14.¤f5 ¤f5 15.£f5 £c8 16.£c2 ¦e8 
17.¥d2 ¤e4 18.¥e3 £d7 19.¦ac1 f5 20.£b3 
£f7 21.¤b5 ¦ad8 22.£c2 ¦e7 23.a4 ¢h8 
24.¤d6 ¦d6 25.¥f4 ¦c6 26.£d3 ¦c1 27.¦c1 
¤g5 28.¥e5 ¢h7 29.£b5 ¦d7 30.b4 ab4 
31.a5 ¤e6 32.ab6 cb6 33.£b6 £e7 34.¦b1 
¤d8 35.£b4 £b4 36.¦b4 ¤c6 37.¦b5 ¤e7 
38.¢f1 ¢g6 39.¢e1 ¢f7 40.¢d2 g6 41.¦b6 
¥c6 42.¢d3 ¦b7 43.¦c6 ¤c6 44.¥d5 ¢e7 
45.¥c6 ¦b1 46.d5 ¦d1 47.¢c2 1–0

Viktoria Radeva (1822) - Rachela 
Rosenhain (1647) [C45]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 ed4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c6 bc6 6.e5 ¤d5 7.c4 ¤b6 8.¥d3 d5 
9.ed6 cd6 10.0–0 ¥e6 11.¦e1 ¥e7 12.£f3 
£d7 13.¤d2 0–0 14.£h5 g6 15.£h6 ¥f6 
16.¤e4 ¥g7 17.£h4 ¦ad8 18.¥g5 f6 19.¥e3 
¦b8 20.¦ad1 £c7 

XIIIIIIIIY
9-tr-+-trk+0
9zp-wq-+-vlp0
9-snpzplzpp+0
9+-+-+-+-0
9-+P+N+-wQ0
9+-+LvL-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9+-+RtR-mK-0
xiiiiiiiiy

21.c5 dc5 22.¥f4 £f7 23.¥b8 ¦b8 24.¤c5 
¦e8 25.¤e6 ¦e6 26.¦e6 £e6 27.b3 £e7 
28.¥c4 ¢h8 29.£d4 ¥f8 30.£d8 £g7 
31.£e8 ¤c4 32.bc4 f5 33.g3 c5 34.¦d7 £g8 
35.¦f7 ¥g7 36.£g8 ¢g8 37.¦a7 1–0

12 години, момчета
Наш представител бе Денис Иванов. 

Денис игра с огромно настроение, добро са-
мочувствие и абсолютно безкомпромисно. 
Интересен факт бе, че всичките му партии 
завършиха резултатно. Започна със загуба 
и победа, последвани от две загуби. Без да 

нарушат спокойстивето му тези загуби, 
Денис направи три поредни победи, една 
от които срещу противник, имащ 350 ело 
точки повече. За съжаление накрая допусна 
2 загуби. 

Име ФЕД Т.

1. Viktor Matviishen UKR 7.5

2. Andrey Esipenko RUS 7.5

3. Thai Dai Van Nguyen CZE 7.0

79. Denis Ivanov BUL 4.0

Общо 123 участници

Vladislav Sipetin (2050) - Denis Ivanov 
(1699) [B22]
1.e4 c5 2.c3 ¤f6 3.e5 ¤d5 4.d4 cd4 5.¤f3 
e6 6.cd4 d6 7.¥c4 ¤c6 8.0–0 ¤b6 9.¥b5 
¥d7 10.¤c3 a6 11.¥d3 ¤b4 12.¥e4 ¥c6 
13.£e2 ¤4d5 14.¥d3 ¦c8 15.¥d2 ¥e7 16.a3 
0–0 17.¤e4 £d7 18.¤fg5 h6 19.¤h7 ¦fd8 
20.£h5 ¥b5 21.¥b1 ¥f1 22.¥h6 g6 23.¤ef6 
¤f6 24.¤f6 ¥f6 25.¥g6 fg6 26.£g6 ¥g7 
27.¥g7 £g7 28.£e6 ¢h8 29.¦f1 ¤c4 30.f4 
¤e3 31.£h3 £h7 32.£e3 de5 33.fe5 ¦f8 
34.¦e1 ¦c2 35.e6 £g7 36.g3 ¦ff2 37.£e4 
¦h2 38.£e5 £e5 39.de5 ¦he2 40.¦d1 ¦e5 
41.¢f1 ¦b2 42.¦d6 ¢g7 43.g4 ¦c5 44.¦d1 
¢f6 45.¦e1 ¦c8 46.e7 ¦e8 47.¢g1 ¦e7 
48.g5 ¢f7 49.g6 ¢f8 0–1

14 години, момичета
Маргарита Балимезова започна колебли-

во и претърпя две загуби, след това направи 
две победи, но липсата на опит и сериозна-
та конкуренция не й позволиха да направи 
повече от 1 точка в оставащите 5 пар-
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тии.

Име ФЕД Т.

1. Gunay Mammadzada AZE 7.5

2. Veronika Gazikova SVK 7.0

3. Nela Pychova CZE 7.0

74 Margarita Balimezova BUL 3.0

Общо 81 участнички

 
14 години, момчета

Братята Владимир и Мартин Петрови 
имаха нелеката задача да се борят в тежка-
та група до 14 години. Тук, а и в по-горните 
групи, вече има състезатели с рейтинг над 
2400, от което става ясно, че за да се пре-
борят за качване на почетната стълбичка, 
нашите състезатели трябва сериозно да 
надскочат възможностите си.

Владимир игра добре, бореше се упори-
то, успя да спечели 11 точки рейтинг. Не-
изменно успяваше да спечели всички партии 
срещу по-слабите си противници. Изправи 
се срещу 5-има противници с по-високо ело 
от неговото и в тях записа 1 победа и 4 
загуби.

В общи линии резултатите на Мартин 
бяха подобни с тези на Владимир. Често иг-
раеше рамо до рамо с брат си. Завърши със 
същите точки. Жребият обаче бе по-благо-
склонен към него, но той не се възползва от 
това. 

Име ФЕД Т.

1. Jorden Van Foreest NED 7.5

2. Miguel Santos Ruiz ESP 7.5

3. Aryan Tari NOR 7.0

38. Vladimir Petrov BUL 5.0

53 Martin Petrov BUL 5.0

Общо 122 участници

16 години, момичета
Мария Васова игра отговорно и на добро 

ниво. Започна силно турнира с 2,5 точки от 
3, но след това настъпи спад в играта й, 
като записа само едно реми в следващите 
3 партии. Завърши турнира с две победи и 
едно реми. Резултат от +2 е солидно по-
стижение в тази тежка група, където игра-
ят дори международни майсторки.

Име ФЕД Т.

1. Anna Styazhkina RUS 8.5

2. Mariola Wozniak POL 7.0

3. Irene Nicolas Zapata ESP 6.5

19 Maria Vasova BUL 5.5

Общо 65 участнички

Maria Vasova (1939) - Veronika Franca 
(1944) [A13]
1.¤f3 ¤f6 2.g3 e6 3.¥g2 d5 4.c4 dc4 5.£a4 
¤bd7 6.£c4 a6 7.£c2 c5 8.d3 ¥d6 9.0–0 
0–0 10.d4 £c7 11.dc5 ¥c5 12.¥e3 ¤g4 
13.¥c5 £c5 14.£c5 ¤c5 15.¤c3 ¦b8 16.b4 
¤d7 17.b5 ab5 18.¦ab1 b6 19.¦fd1 ¤ge5 
20.¤e5 ¤e5 21.¦b5 f6 22.¦db1 ¤d7 23.¥c6 
¦d8 24.¥d7 ¥d7 25.¦b6 ¦b6 26.¦b6 ¦c8 
27.¦b3 ¢f7 28.¦a3 ¢e7 29.f3 ¦c7 30.¢f2 
¥c6 31.¤d1 ¥b5 32.¤c3 ¥c4 33.¢e3 e5 

Ìеждународни прояви
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34.¤e4 ¢d7 35.¦a5 h6 36.g4 ¢c6 37.¦c5 
¢b6 38.¦c7 ¢c7 39.a3 ¢c6 40.¢d2 ¥f7 
41.¢c3 h5 42.h3 hg4 43.hg4 ¥e6 44.¢b4 
¥c8 45.¤c5 g6 46.a4 f5 47.g5 f4 48.a5 ¥h3 
49.a6 ¢b6 50.¢c4 ¥f1 51.¢d3 ¥h3 52.¢e4 
¥c8 53.a7 1–0

16 години, момчета
Христо Христов играеше с огромно же-

лание и жажда за победа. Направи борбени и 
качествени ремита в първия и третия кръг. 
До деветия кръг направи 6 ремита и 2 загу-
би. С много желание и качествени ходове 
успя да изпита удоволствието от победа-
та в последния възможен момент.

Име ФЕД Т.

1. Kiril Alekseenko RUS 7.5

2. Dmitriy Khegay RUS 7.0

3. Ramil Faizrakhmanov RUS 7.0

67 Hristo Hristov BUL 4.0

Общо 92 участници

Timoleo Mico - Hristo Hristov (1915) 
[A00]
1.g4 d5 2.¥g2 c6 3.h3 e5 4.d4 e4 5.c4 ¥d6 
6.cd5 cd5 7.¤c3 ¤e7 8.£b3 b6 9.¥g5 ¥b7 
10.¥e7 ¥e7 11.e3 0–0 12.¤ge2 ¤a6 13.¤f4 
¤c7 14.0–0 ¥g5 15.¤fe2 £d6 16.¤g3 g6 
17.¦fc1 Kh8 18.£a3 £d7 19.¤ce2 f5 20.gf5 
gf5 21.£c3 ¤e6 22.¤h5 ¦f7 23.¤ef4 
¦g8 24.Kh2 £d6 25.£d2 ¤f4 26.ef4 ¥d8 
27.¤g3 ¥c7 28.¦c7 £c7 29.¦c1 £d6 30.a3 
¦c8 31.¤e2 ¦c1 32.£c1 ¥a6 33.¤g3 ¦c7 
34.£e3 ¥c8 35.¤e2 ¦c2 36.b4 £c7 0–1

18 години, момичета
Деница Драгиева и Доротея Нанчева 

бяха представителките ни в групата на 
най-силните момичета.

Жребият си направи шега с български-
те състезателки и ги срещна още в първия 
кръг. Деница взе надмощие и победи, което 
я изпрати във втория кръг на първа маса 
срещу ело фаворита и бъдеща европейска 

шампионка Жюжюлкина. Дени имаше хубава 
позиция, след това остана без пешка, но в 
критична позиция успя да създаде контра-
шансове и успя да направи майсторско реми. 
След тази партия Деница направи няколко 
красиви победи, но допусна и изненадващи 
загуби. Успя да завърши турнира по най-до-
брия начин, като записа две поредни победи. 
Деница игра интересно, творчески, влизаше 
в сериозни усложнения в стремежа си да по-
беждава.

Denitza Dragieva (2086) - Nastassia 
Ziaziulkina (2363) [D02]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.¥f4 c5 4.e3 ¤c6 5.¥e2 
g6 6.0–0 ¥g7 7.c3 0–0 8.¤bd2 ¤h5 9.¥g5 
h6 10.¥h4 g5 11.¥g3 ¤g3 12.hg3 £d6 
13.dc5 £c5 14.e4 ¥e6 15.¤b3 £d6 16.ed5 
¥d5 17.¤fd4 ¤d4 18.¤d4 ¦fd8 19.£a4 £g6 
20.¦ad1 e5 21.¤f3 £b6 22.c4 ¥c6 23.£c2 
e4 24.¤h2 £b2 25.£b2 ¥b2 26.¤g4 ¢g7 
27.¤e3 ¢g6 28.g4 ¥d4 29.¤d5 ¥c5 30.¦fe1 
¦d7 31.¥f1 f5 32.gf5 ¢f5 33.g4 ¢g6 34.¥g2 
¦f8 35.¥e4 ¢g7 36.¦e2 ¦df7 37.¦dd2 ¥d7 
38.¤e3 ¥e3 39.¦e3 ¥g4 40.¥d5 ¦d7 41.¦b2 
b6 42.a4 ¥h5 43.a5 ba5 44.¦a2 ¦f5 45.¦a5 
¥f7 46.¦ea3 ¥d5 47.cd5 ¦fd5 48.¦a7 ¦a7 
49.¦a7 ¢g6 50.¦a6 ¢h5 51.¢g2 ¦d3 52.f3 
¦d7 53.¢g3 ¦g7 54.¦b6 ¦g6 55.¦g6 ¢g6 
56.f4 ¢f5 57.fg5 hg5 58.¢f3 g4 59.¢g3 
¢g5 60.¢g2 ¢f4 61.¢f2 g3 62.¢g2 ¢g4 
63.¢g1 ¢f3 ½

Barbara Skuhala (1885) - Denitza 
Dragieva (2086) [C50]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.0–0 ¤f6 5.d4 
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¥d4 6.¤d4 ¤d4 7.f4 d6 8.fe5 de5 9.¥g5 
¥e6 10.¤a3 £e7 11.c3 ¥c4 12.¤c4 ¤e6 
13.¥f6 £c5 14.¢h1 gf6 15.¤a3 ¦g8 16.¤c2 
¦g6 17.£d2 ¦d8 18.£e1 ¤f4 19.¤e3 

XIIIIIIIIY
9K+RwQ-+-tR0
9zPP+-+-zPP0
9-+-sN-zP-+0
9+-snP+-+-0
9-+-zp-wq-+0
9+rzp-+-+-0
9p+p+-zppzp0
9+-+ktr-+-0
xiiiiiiiiy

19...¦d3 20.¤d1 ¤g2 21.£e2 ¤f4 22.£c2 
¦h3 23.¤f2 ¦h2 0–1

Доротея игра без себераздаване, харак-
терно за повечето ни състезатели на този 
голям форум. Записа две победи и три реми-
та, но допусна 4 загуби, което не й позволи 
да се изкачи на по-високо място в крайното 
класиране. Направи интересни партии като 
победата си в четвъртия кръг и ремито в 
петия кръг срещу солидна противничка. 

Doroteya Nancheva (1845) - Anna 
Dubova (1699) [B08]
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¤f3 ¥g7 5.h3 0–0 
6.¥e3 b6 7.¥d3 ¥b7 8.0–0 ¤bd7 9.£e2 e6 
10.¤d2 c5 11.¦ad1 cd4 12.¥d4 ¤c5 13.¤c4 d5 
14.ed5 ¤d3 15.£d3 ¤d5 16.¥g7 ¢g7 17.¤e4 
£h4 18.¤cd6 ¦ab8 19.£d4 ¢g8 20.c4 f5 21.cd5 
fe4 22.de6 ¦fd8 23.£c4 £e7 24.¤b7 ¦d1 25.¦d1 
¦b7 26.£c8 ¢g7 27.¦d7 ¦d7 28.ed7 1–0

Име ФЕД Т.

1. Nastassia Ziaziulkina BLR 7.0

2. Marsel Efroimski ISR 7.0

3. Irina Baraeva RUS 6.5

13. Denitza Dragieva BUL 5.5

43. Doroteya Nancheva BUL 5.5

Общо 50 участнички

18 години, момчета
Ради Данов представляваше със само-

чувствие родината в най-тежката група 
при момчетата, където победителят има 
рейтинг 2565. Игра с настроение и жела-
ние за победи, тежките противници не му 
позволиха да направи по-запомнящо се пред-
ставяне, но пък натрупа безценен опит.

Започна с поражение, а във втория кръг 
претърпя най-голямото разочарование – за-
губи служебно поради това, че закъсня за 
партията. След това заигра добре и направи 
2 ремита и победа, преди да дойде втората 
му партия срещу същия противник, от ко-
гото загуби служебно. Този път Ради седна 
преди началото на партията, но крайният 
резултат бе същият. До края направи още 
една победа, загуба и реми.

Име ФЕД Т.

1. Vladimir Fedoseev RUS 7.5

2. Hovhannes Gabuzyan ARM 7.0

3. Maksim Chigaev RUS 7.0

65. Radi Danov BUL 3.5

Общо 79 участници

Мнението ми е, че това бе поредното 
европейско първенство, на което българ-
ската шахматна школа демонстрира при-
съствие и бе сериозен фактор. Спечелихме 
два медала, изпуснахме злощастно златен 
медал и имаме още няколко престижни кла-
сирания – 8-мо място, 13-то място, 16-о 
място и 19-то място.

Ìеждународни прояви
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Øахматен сеанс

По случай Деня на София и в под-
крепа на кандидатурата на столи-
цата ни за европейска столица на 
културата, на 17 септември в парка 
„Заимов” беше организиран празник 
с участието на певци, танцьори и 
музиканти от училищата в района с 
много награди и изненади.

По инициатива на кмета на район 
„Оборище” г-жа Йорданка Фикирлий-
ска и отдел „Образование, култура и 
спорт” беше организиран и демон-
стративен шахматен сеанс с учас-

17 септември – Ден на София 

Решения на комбинациите от стр. 26
(1) Vanka – Skala, 1960  
1.b4 £d8 2.£f6 ¢f6 3.¥b2# 1–0
(2) Virtanen – Bjoerquist, 1973 
1.¦g8 £g8 2.£g7 £g7 3.fg7 ¢g8 4.¤e7# 1–0
(3) Wahls – Bjanarson, 1986 
1.¦a8 ¢a8 2.£a1 ¢b8 3.£a7 ¢a7 4.¤c6 ¢a8 
5.¦a1 1–0
(4) Westerinen – Larsen, 1967 
1...¤f3 2.gf3 ¦d5 3.¢c1 ¦e1# 0–1
(5) Winz – Videla, 1955 

1.¥c7 ¦c7 2.£e8 ¢e8 3.¦b8 ¦c8 4.¦c8# 1–0
(6) Zimmermann - Huebner,R, 1977 
1.£e5! £e6 [1...¤e5 2.¦d8#] 2.¤f6! gf6 [2...¤f6 
3.¦d8#] 3.£e6 fe6 4.¥h5# 1–0
(7) Loechner – Baerchner, 1940 
1.¦h7 ¢h7 2.¦h1 ¥h6 3.¦h6 ¢h6 4.£f4 £g5 
[4...g5 5.£h2 ¢g6 6.£h5 ¢f6 7.£f7#] 5.£h2 
£h5 6.gh5 1–0
(8) Hector - Blajko, 1989 1.£f8 ¢f8 2.¦h8 ¤g8 
3.¦g8 ¢g8 4.¦h1 1–0

тието на гросмайстор Мария Велче-
ва и ученици от училищата на район 
„Оборище”. Секретарят на района 
Цеко Цекулов откри шахматния се-
анс и раздаде на всички млади шахма-
тисти абонамент за списание „Шах в 
училище”. Шахматните двубои про-
дължиха повече от 2 часа, а за почти 
всички участници това беше първи 
сблъсък с известен гросмайстор и 
стимул да продължат да се занимат 
с така полезната игра за интелекту-
алното израстване на всяко дете.
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Шахматът – олимпийски спорт в мини 
 трансгранична олимпиада

кмс Евтим Стефанов 

Трансгранична младежка олимпиада се 
проведе във Видин и на отсрещния румън-
ски град Калафат от 1-ви до 6-и октомври 
2013 г. Общо над 400 деца до 18 години от 
България и Румъния се състезаваха и правеха 
демонстрации в 11 различни спорта. Един 
от тези спортове бе шахмат!

Както всяка олимпиада, и тази започна с 
пренасяне на огъня! Под силните пориви на 
октомврийския вятър и развените клубни 
и национални знамена всички участници се 
строиха на централния площад на Видин, за 
да открият трансграничните олимпийски 
игри, реализирани по проект “Трансгранична 
младежка олимпиада”, финансиран по Про-
грамата за трансгранично сътрудничество 
Румъния – България 2007-2013 г.

Още на следващия ден шахматистите 
от Видин, клуб “Найден Войнов”, и Крайова 
– клуб “Тинери маещри”, се включиха в се-
анс на 40 дъски срещу известния български 
гросмайстор Александър Делчев. Децата 
се бориха с хъс и настроение, помагаха си 
един на друг, също и треньорите им пома-
гаха и в крайна сметка успяха да направят 
едно заслужено реми и една случайна точка. 
Реми за отбора на децата донесе градирана-
та 16-годишна състезателка на румънския 
клуб – Йоана-Андрея Сирлиг. Класата на 
тази състезателка наистина блесна в пъл-
на степен в последвалите 2 турнира в по 
7 кръга по швейцарска система, където де-

войката спечели общо 14 точки и 2 златни 
медала от генералното класиране! След нея 
се нареди и на двата турнира друг румънски 
състезател – Роберт Ганеску с по 5,5 т., на 
всеки от двата турнира.

Злато за Видин донесе Цветомир Младе-
нов /V клас/, който във възрастовата гру-
па до 12 г. се класира на първо място във 
Видин, както и Вероника Тодорова, която 
грабна златния медал в групата до 10 г. Ме-
далисти от олимпиадата са още учениците 
на шахматната школа на ШК “Найден Вой-
нов” – Иван Иванов, Росен Райков, Моника 
Иванова.

Далеч по-слънчев беше 5-ти октомври, 
когато в Калафат треньори на двата шах-
матни клуба – Костика Добра от Крайова и 
Евтим Стефанов от Видин, изнесоха съвмес-
тен сеанс с участниците на 40 дъски, играейки 
ходовете си един след друг. Във възникналите 
остри позиции двама от участниците се ока-
заха най-наблюдателни и спечелиха своите 
партии, а други трима ремизираха.

В официалната цереномия по открива-
нето на игрите в Румъния беше отредено 
специално място на шахмата, като румън-
ски шахматист поднесе горящата факла до 
мини олимпийското огнище. 

Шахматният огън, запален във Видин и 
Калафат, създаде много нови приятелства 
от двете страни на Дунав и бъдещи съв-
местни участия на деца от Видин, Крайова 
и Калафат! 

Îт живота на клубовете
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През 1904 година на 
турнира в Монте Кар-
ло е изиграна партията 
Свидерски - Мароци, 
започваща така: 1.e4 
c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 
4.¤d4 g6 5.c4! В своите 
коментари гросмайстор 

Мароци доказва перспективността на про-
дължението c2-c4. Оттогава тази типо-
ва позиция, която възниква обикновено в 
Сицилианска защита (вариант „Дракон”), а 
също и в някои от системите на Английско 
начало и Староиндийска защита, носи него-
вото име.

В структурата на Мароци белите имат 
стабилно преимущество в пространство. 
Те разполагат с пешечно настъпление (b2-
b4, f2-f4) и прориви в центъра (c4-c5, e4-e5). 
Заемайки полето d5 с кон, те могат да за-
ставят противника след размяната му да 
преминат в по-лош ендшпил. Контраиграта 
на черните е свързана с пешечните прориви 
b7-b5 и f7-f5, а също и с игра на блокада по 
черните полета. 

Смислов – Холц, 1967 г.
1.¤f3 ¤f6 2.c4 c5 3.¤c3 ¤c6 4.d4 cd4 
5.¤d4 g6 6.e4 ¥g7 7.¥e3 0-0 8.¥e2 d6 
9.0-0 ¥d7 10.¦c1 ¤d4 11.¥d4 ¥c6 12.£d3 
¤d7 13.¥g7 ¢g7 14.b4! ¤f6

XIIIIIIIIY
9r+-wq-tr-+0
9zpp+-zppmkp0
9-+lzp-snp+0
9+-+-+-+-0
9-zPP+P+-+0
9+-sNQ+-+-0
9P+-+LzPPzP0
9+-tR-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Белите имат преимущество в простран-
ство и техният план е свързан с придвижване-

то f2-f4-f5. Преди това е необходима профи-
лактика, иначе на 15.f4? има £b6 16.¢h1 £b4. 
15.¢h1! a5 16.b5 ¥d7 17.f4 ¥e6 18.£d4 
¢g8 19.f5 ¥c8 20.¦cd1! ¤d7 Черните фи-
гури се задушават от липса на пространство 
и не могат да си намерят места. 21.¤d5 f6 
22.b6! ¤c5 23.fg6 hg6 24.e5! При наличие на 
пространство е необходимо да се търси раз-
криване на играта, за да се използва най-добре 
голямата активност на фигурите. 24...fe5 
25.¦f8 £f8 26.£h4 ¢g7 27.¦f1 ¥f5 28.g4 
¥e4 29.¢g1 £d8 30.¤e7 ¤d7 Черните за-
плашват 31...£b6. Конят от d7 защитава 
черните от нахлуването на белите фигури 
през полето f6, а офицерът на е2 все още не 
участва в атаката. Затова: 31.c5! d5  на 31...
dc5 32.¥c4 с идея ¦f7. 

32.¥b5! ¤c5 33.£f6 ¢h7 35.¦f3! 1:0

Полугаевски - Остоич, Белград, 1969 г.
XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zpp+-zppvlp0
9-+-zplsnp+0
9wq-+-+-+-0
9-+P+P+-+0
9+-sN-vLP+-0
9PzP-wQ-+PzP0
9+-tR-mKL+R0
xiiiiiiiiy

На ход са белите, Как бихте играли?
1.¤d5! £d2 2.¢d2 ¥d5  След 2...¤d5 

3.cd5 белите завладяват линията "c". 3.cd5 
¦fc8 4.¦c8 ¦c8 Белите имат преимущест-
во в пространство и двойка офицери в енд-
шпила. 5.g3! ¦c7 6.¥h3 ¤d7 7.¦c1! ¦c1 
8.¢c1! ¤b6 9.¢c2! ¢f8 10.b3! Стандар-
тен план за такива позиции: ограничаване 
на противниковия кон. 10...¢e8 11.a4 ¢d8 
12.a5 ¤c8 13.¥c8 ¢c8 14.¥a7 Печели пеш-
ка и партията. 14...e6 15.¢d3 ed5 16.ed5 
¥b2 17.¢c4 ¥c1 18.¢b5 ¢c7 19.¥b6 ¢d7 
20.a6 ba6 21.¢a6 ¥d2 22.¥a5 1-0

Система „Мароци”
мс Христинка Илиева

Øахматна лекция
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Ðешете комбинациите
(1) Vanka – Skala 

XIIIIIIIIY
9r+l+-tr-+0
9zpp+-snpmkp0
9-+-zp-zpp+0
9wq-+P+-+-0
9-+-wQPzP-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+L+PzP0
9tR-vL-+R+K0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Virtanen – Bjoerquist
XIIIIIIIIY
9-+r+-wq-mk0
9zppsn-+n+p0
9-+-+-zP-+0
9+-+-+NtR-0
9P+pvL-+-+0
9+-zP-+-+-0
9-+-+-+QzP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(3) Wahls – Bjanarson 
XIIIIIIIIY
9-mk-tr-+-tr0
9+pzpq+-zpp0
9-+-vllzpn+0
9+p+-+-+-0
9-+-sNP+-+0
9+-+-vL-+P0
9-+PsN-zPP+0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(4) Westerinen – Larsen 
XIIIIIIIIY
9-+-tR-+-tR0
9zPP+-mKPzP-0
9-+-+-+P+0
9+-+-snNzp-0
9-+-tr-+-+0
9+-+-zp-+p0
9pzpp+-+-+0
9+k+r+-+-0
xiiiiiiiiy

 Черните печелят

(5) Winz – Videla 
XIIIIIIIIY
9-+rmk-vl-tr0
9+Rzp-zp-+-0
9p+-+P+-zp0
9+-+p+-zpQ0
9-+-+-vL-+0
9zP-+-+-zPP0
9-+-+KzP-+0
9+-+-+-+q0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(6) Zimmermann - Huebner 
XIIIIIIIIY
9-+l+kvl-tr0
9+r+n+pzpp0
9p+N+-+-wq0
9+p+-zp-+-0
9-+-+N+-+0
9+-+-+-wQ-0
9PzPP+L+PzP0
9+K+R+-+R0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(7) Loechner – Baerchner 
XIIIIIIIIY
9-+-wqr+-mk0
9zp-+n+Qzpn0
9-+r+-+p+0
9+p+-+-vl-0
9-+-zP-+P+0
9zP-sN-+-+-0
9LzP-+-zPK+0
9+-+R+-+R0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(8) Hector - Blajko 
XIIIIIIIIY
9-+-trktr-+0
9+-+-snp+-0
9pwqn+pvL-wQ0
9+LzppzP-+-0
9-+P+-+P+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-+-+0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят
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