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Осем български деца в десетката на европейския елит!

Ìеждународни прояви
Европейски първенства за момчета и 
 момичета до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години в 
Пореч, Хърватска

мм Ружка Генова
Мария Тончева

25-те Европейски индивидуални първен-
ства за деца, младежи и девойки в групите 
до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години се проведоха 
от 20 септември до 1 октомври 2015 г. в 
град Пореч, Хърватия. Градът е разположен 
на западния бряг на полуостров Истрия на 
Адриатическото крайбрежие на Хърватия. 
Селището е на възраст почти 2000 години. 
Постоянните жители на града са около 10 
000, като заедно с предградията население-
то достига 17 460. Хотелите в по-голяма-
та си част са строени преди около 40-50 г., 
но са реновирани и предлагат добри условия 
на гостите си. С особено висока оценка от 
участниците във форума беше удостоена 
предлаганата от официалните хотели хра-
на. 

Състезателите от всички възрастови 
групи играха на едно място – нещо изклю-
чително удобно и за децата, и за придру-
жаващите – в построения преди 2 години 
спортен център „Жатика“. Домакините 
получиха много похвали, поздравления и бла-
годарности за създадената организация на 
състезанието. Залата за игра беше голяма 
и просторна, масите и столовете – удобни 
и подредени по възрасти така, че ориента-
цията на децата да е възможно най-лесна. 
На състезателите беше осигурена вода в 
залата. Родителите и треньорите имаха на 
разположение трибуните, а също и топли 
напитки и закуски, предлагани в импрови-
зирано заведение в спортния център. Кръ-
говете стартираха точно в определения 
час. Единствено треньори с валиден ФИДЕ 
лиценз бяха допускани да влизат в залата за 
игра, като стриктно се следеше за спаване 

на правилото: престоят беше разрешен в 
рамките на 30 минути на всеки час, като 
през първите 60 мин. игра достъп до залата 
нямаше никой. По решение на организато-
рите по време на провеждане на заключи-
телните 8-ми и 9-и кръг в залата за игра не 
се допускаше никой освен състезателите. 
Двубоите на първите 10 маси от всяка гру-
па се водеха на електронни дъски и се пре-
даваха на живо, с 15 минутно закъснение. На 
територията на „Жатика“ беше изрично 
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забранено използването на електронни ус-
тройства – телефони, таблети, компютри 
– не само от участниците, но и от публи-
ката. Безжичен интернет целенасочено не 
беше осигурен. 

Европейските шампионати за младите 
шахматисти се провеждат в 9 кръга по 
Швейцарска система, с класическата кон-
трола за игра на ФИДЕ - по 90 минути на 
състезател за 40 хода, плюс 30 минути до 
края на партията с добавени по 30 секунди 
на ход, считано от първия.

На 30 септември в спортния център 
„Жатика“ се изиграха партиите от по-
следния, девети, кръг на шампионатите, а 
на официалното закриване бяха наградени 
призьорите. 

Тази година 20 млади български надежди 
представяха България на Европейските ин-
дивидуални първенства по класически шах-
мат за момичета и момчета, юноши и де-
войки до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години. 

Белослава Кръстева, ШК „Шах XXI“ – 
София, е четвърта, а Нургюл Салимова, ШК 

„Бургас 64“ – Бургас, е пета при момичета 
до 12 години, с резултат по 6,5 т. от 9 въз-
можни. И двете български представителки 
бяха неотклонно в челото на турнира, но 
жребият на последния кръг ги срещна. Рав-
ностойността на двубоя определи българ-
ките да останат без медал. С резултата си 
Белослава Кръстева постигна ниво на по-
стижение с 64 Ело точки над личния си.

С две шести места ще се завърнат мла-
дите ни шахматисти в България. 

Константин Георгиев, ШК „Юри Бенде-
рев-1912“ – Перник, при момчета до 8 годи-
ни завърши също с резултат 6,5 т. и раздели 
4-то – 7-мо място в крайното класиране. 
Допълнителният показател му отреди 
6-ото място. 

Изключително зрялата шахматна игра 
отреди 6-о място и на Мартин Петров, 
Софийски център за шахмат – София, при 
юноши до 16 години с 6 точки. Стартирай-
ки с №35, Мартин Петров зае 6-ото място, 
добавяйки 136 Ело точки към индивидуалния 
си шахматен рейтинг.

При момичета до 14 години нашите 
шахматистки заслужаваха медал с постоян-
ното си присъствие в челото на турнирна-
та таблица, но за съжаление загубиха в по-
следния кръг на втора и трета дъска. Така 
българките разделиха с по 6 точки 5-11-то 
място, като Габриела Антова, ШК „Шах 
XXI“ – София, завърши на 7-ма позиция, а 
Виктория Радева, ШК „Спартак“ – Пловдив, 
зае 9-о място.

При момчетата до 10 години с 6,5 г. 
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Ìеждународни прояви

Момчил Петков, ШК „Енергия 21“ – Добрич, 
зае 9-о място, а Лъчезар Колев, ШК „Ан Па-
сан“ – София, е 10-и с 6 т. Добрата игра и 
на двамата им донесе увеличение на лични-
те индивидуални рейтинги – 52 на Момчил 
Петров и 84 – на Лъчезар Колев. 

С 6 точки приключи участието си Надя 
Тончева, СКШ „Локомотив“ – София, при 
момичета до 10 години. С този резултат 
българката раздели 10-то – 14-то място, 
но допълнителният показател й отреди 14-
то.

С по 5,5 точки завършиха българите при 
момчетата до 12 години и разделиха 18-то 
- 32-ро място. Допълнителният турнирен 
показател отреди 21-во място на Цветан 
Стоянов, ШК „Бургас 64“ – Бургас, 24-то 
място на Валентин Митев, СКШ „Плевен 
XXI“ – Плевен, и 32-ро място на Антон 
Петров, Софийски шахматен център – Со-
фия.

С по 5 точки приключиха участието си 

Стефан Райков, ШК „Ан Пасан“ – София, 
при момчета до 14 години, и Диляна Ива-
нова, ШК „Пристис“ – Русе, при момичета 
до 8 години. Стефан Райков, ШК „Ан Пасан“ 
– София, зае 29-ото място и добави 71 Ело 
точки към рейтинга си. Диляна Иванова, 
ШК „Пристис“ – Русе, зае 18-то място. 

С по 4,5 точки завършиха Румен Нико-
лов, ШК „Ивис-Плюс“ – София, при юноши 
до 18 години (26-о място) и Калоян Попва-
силев, СКШ „Рицар“ – София, при момчета 
до 12 години (48-мо място).

С 4 т. завърши Виктория Стрендева, 
ШК „Ан Пасан“ – София, (44-то място).

С по 3,5 точки са Нона Мирчева, ШК 
„Шумен-2005“ – Шумен, девойки младша въз-
раст до 16 години (41-во място) и Деница 
Петкова, ШК „Бургас 64“ – Бургас, момиче-
та до 12 години (50-то място).

Василена Трайкова, СКШ „Дебют“ – Оря-
хово, при девойки до 18 години е с 3 т. (42-
ро място).

За повече подробности относно със-
тезанието и снимки: http://www.porec2015.
org/

Ето и коментара за представяне-
то на нашите участници и на гм Пе-
тър Великов - националнен треньор 
на България за деца, юноши и девой-
ки. 

Диляна Иванова до 8 г. игра на приливи 
и отливи. Чувства се, че не е играла в та-
кива турнири и като първо участие може 
да се сметне за успешно.

Константин Георгиев до 8 г. игра от-
лично, зае 6-о място и ако беше спечелил с 
2 пешки в повече в последния кръг, щеше 
да вземе медал.

Надя Тончева до 10 г. редуваше добри с 
лоши партии, което й попречи да влезе в 
10-ката. Зае 14-то място с 6 точки.

Представителите ни във възрастта 
до 10 г. Лъчезар Колев и Момчил Петков 
през цялото време се бореха на първите 
маси. Лъчезар Колев започна отлично с 
5,5 от 6 т., но загубите му в 7-ми и 8-ми 
кръг му попречиха за по-високо класиране. 
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Момчил Петков игра равномерно и беше в 
борбата за предно класиране.

Момичетата до 12 г. Белослава Кръсте-
ва и Нургюл Салимова през цялото време 
се бореха за медалите, но ремито между 
тях в последния кръг им отреди 4-то и 
5-то място. Която и да беше спечелила, 
ставаше 2-ра.

Най-голямо присъствие от български 
участници беше при момчетата до 12 г. 
Цветан Стоянов, ако беше спечелил в 
предпоследния кръг (а имаше спечелена 
позиция), играеше за медал в последния 
кръг, Валентин Митев игра неравномер-
но и редуваше добри и лоши игри, Антон 
Петров започна лошо, но финишира до-
бре, а на Калоян Попвасилев личеше, че му 
липсва игрова практика и опит в такива 
турнири.

Момичета до 14 г. – Габриела Антова 
и Виктория Радева водеха до края борба 

за медалите, но загубите в последния кръг 
им отредиха 7-мо и 9-то място.

Стефан Райков до 14 г. – игра добре, 
победи доста силни противници, но ми-
сля, че трябва да промени малко дебют-
ния репертоар.

Нона Мирчева до 16 г. – има амбиции, 
но не успя да ги реализира.

Мартин Петров до 16 г. – игра мно-
го силно, за което говори, че си повишава 
рейтинга със 136 т. 6-ото му място е без-
спорен успех в много силна конкуренция.

Василена Трайкова до 18 г. – липсва й 
достатъчно подготовка за нивото на ев-
ропейско първенство.

Румен Николов до 18 г. – редуваше пре-
красни игри с някои груби грешки.

Смятам, че общо като участие с кла-
сиране на 8 деца в 10-ката и 2 в 20-цата 
представянето ни е успешно. Лош прив-
кус на участието ни дава това, че оста-
нахме без медал.

Решения на комбинациите от стр. 26
(1) Mista - Klosa
1.£g7+ ¢xg7 2.¤f5+ ¢g8 3.¤h6# 1–0
(2) Tichonenkov - Krutchev
1.£h8+ ¢xh8 2.¤g6+ ¢g8 3.¦h8# 1–0
(3) Tietz - Remish
1.£xb5+ ¢xb5 2.¥a4+ ¢xa4 3.¤c3+ ¢b3 
4.¤d2# 1–0
 (4) Petrosjan - Ivkov
1.¦xd4 exd4 2.¦e5+ ¢xg4 3.h3# 1–0

(5) Dorfman - Romanishin
1...¥xf3+ 2.¥xf3 ¥e5 0–1
(6) Wilhelm - Meyer
1...£xe4 2.dxe4 ¤g3+ 3.hxg3 [3.£xg3 ¦xd1+] 
3...hxg3+ 0–1
(7) Loevenfish - Freiman
1.¥xh6 gxh6 2.¦xh6+ ¢g7 3.¥b7 1–0
(8) Vadasz - Lukac
1...¦f4 2.gxf4 g4+ 3. ¢g3 ¤f5# 0–1
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Ìеждународни прояви

От 18 до 27 август 2015 г. в хотел „Дло-
хе Стране” в гр. Коуту над Десноу, Чехия, се 
проведе 13-ото европейско индивидуално 
първенство по шахмат за юноши и девойки 
от страните – членки на Европейския съюз. 
Хотелът е сгушен в местността, локализи-
рана в спокойствието и красивата природа 
на планината Йесеники (600 м над морското 
равнище). 

В шампионата взеха участие 99 деца от 
14 държави, членки на Европейския съюз, 
разделени в 4 турнира: до 8, до 10, до 12  и 
до 14 години. Момчетата и момичетата 
играха заедно, но накрая бяха класирани по-
отделно. България беше представена от 
четирима състезатели – по един във вся-
ка възрастова група. В категорията до 8 г. 
представителка беше Петя Караиванова, 
до 10 г. – Лъчезар Колев, до 12 г. – Нюргюл 
Салимова, и до 14 г. – Виктория Радева. 

Контролата за игра беше 90 мин. за за-
вършване на партията с добавено време 30 
сек. след всеки ход. Всички партии бяха из-
лъчвани онлайн по интернет.

Всеки победител в отделните турнири 
получи награда лаптоп, а за второ и тре-

то място - електронен шахматен часовник 
DGT XL. Всички състезатели получиха гра-
моти и тениски с логото на турнира.

За участниците и техните придружи-
тели бяха организирани шахматни и нешах-
матни мероприятия: блиц турнир, сеанс на 
едновременна игра с мм Петр Писк, екс-
курзия, посещение на завода за хартиени 
изделия (основан през 1596 г.). Освен това 
в района на хотела съществуваха различ-
ни възможности за приятно прекарване на 
времето: боулинг, тенис на маса, басейн, са-
уна, джакузи, уелнес, фитнес.

Красивата природа, чистият въздух и 
възможностите за спорт и релакс бяха 
предпоставка за успешна изява. 

Нашите състезатели се представиха 
повече от достойно.

Петя Караиванова, Нюргюл Салимо-
ва и Виктория Радева завоюваха първо-
то място в турнирите за момичета 
съответно до 8, до 12 и до 14 години. 
Лъчезар Колев водеше във временното 
класиране, но в последния кръг изпусна и 
за половин точка остана на второ мяс-
то при момчетата до 10 г.

Така нашите момичета Петя Караивано-
ва, Нюргюл Салимова и Виктория Радева се 
сдобиха с титлата „Шампион на Европей-
ския съюз” в своята категория и получиха 
лаптопи, а Лъчезар Колев си тръгна с елек-
тронен шахматен часовник, последна мода. 

След всеки кръг шахматистите, изи-
грали най-впечатляващите партии, бяха 
награждавани с лакомство. И четиримата 
наши състезатели получиха награда за най-
добра партия в своята възрастова група. 
Наградените партии ви предлагаме тук.

Petya Karaivanova (1490) - Razvan-
Marius Unguroiu [B80]

European Union Youth Championship - U8 
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 
¤c6 6.¥e3 a6 7.f3 e6 8.£d2 ¥e7 9.0–0–0 ¥d7 

Европейско първенство на страните, 
 членки на ЕС

Боряна Строкова
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10.g4 h6 11.¢b1 ¦b8 12.¥c4 b5 13.¥b3 ¤e5 
14.¥f4 ¤g6 15.¥g3 e5 16.¤f5 ¥xf5 17.gxf5 
¤f8 18.¤d5 ¤8d7 19.¥h4 ¤b6 20.¤xe7 
¢xe7 21.¦hg1 ¦h7 22.¦xg7!! След този ход, 
независимо дали ще приемат жертвата или 
не, черните са загубени. 22...¦xg7 23.£xh6 
¤bd7 24.£xg7 £f8 25.£xf8+ ¦xf8 26.¥g5 
¦h8 27.h4 ¦h7 28.c4 ¦h8 29.cxb5 axb5 
30.¦c1 ¤c5 31.¦d1 ¤cd7 32.¦d5 ¦b8 33.h5 
¦h8 34.h6 ¦b8 35.h7 b4 36.¦b5 ¦h8 37.¦b7 
¢f8 38.¥h6+ ¢e7 39.¥g7 ¦xh7 40.¥xf6+ 
¢xf6 41.¦xd7 ¦h1+ 42.¢c2 ¦h2+ 43.¢d3 
¦xb2 44.¦xf7+ ¢g5 45.¢e3 ¦b1 46.¦g7+ 
¢f6 47.¦g6+ ¢e7 48.f6+ ¢f8 49.¦g8# 1–0

Petr Gnojek (1817) - Lachezar Kolev 
(1633) [E11]

European Union Youth Championship - 
U10 
 1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 ¥b4+ 4.¥d2 ¥xd2+ 
5.¤bxd2 b6 6.e4 ¥b7 7.¥d3 d6 8.0–0 0–0 
9.£c2 h6 10.¦ad1 ¤bd7 11.¦fe1 c5 12.d5 
e5 13.¤h4 ¤xd5 14.¤f5 ¤b4 15.£b3 ¤f6 
16.¥b1 ¥c8 17.£g3 ¥xf5 18.exf5 ¤c6 19.¥e4 
£c7 20.¥f3 ¦ac8 21.¤e4 ¤xe4 22.¥xe4 £e7 
23.f4 ¤d4 24.h4 ¦cd8 25.£h2 ¦fe8 26.¦e3 
£f6 27.¦f1 exf4 28.£xf4 £e5 29.£g4 £f6 
30.£h3 ¦e5 31.g4 ¦de8 32.¦fe1 ¤c2 33.g5 
hxg5 34.hxg5 £xg5+ 35.¦g3 £f6 36.¦e2 
¦xe4 37.¦xc2 £d4+ 38.¢h2 ¦e2+ 39.¦g2 
£f4+ 40.£g3 ¦xg2+ 41.¦xg2 ¦e4 42.b3 
£xg3+ 43.¢xg3 ¢f8 44.¢f3 ¦d4 45.¢e3 
d5 46.cxd5 ¦xd5 47.¢e4 ¦d4+ 48.¢e5 f6+ 
49.¢e6 ¦e4+ 50.¢d6 ¢f7 51.¦f2 g6 52.fxg6+ 
¢xg6 53.¢c6 f5 54.¢b7 ¦e7+ 55.¢a6 ¢g5 
56.a3 f4 57.b4 ¦c7 58.b5 c4 59.a4 c3 60.¦c2 
¢g4 61.a5 bxa5 62.¢xa5 f3 63.¢b4 ¢g3 
64.¢b3 f2 65.¦xf2 ¢xf2 66.¢c2 ¢e2 67.¢c1 

c2 68.b6 axb6 0–1
Pedoson, Georg Aleksander (1748) - 

Nurgyul Salimova (2143) [B11]
European Union Youth Championship - 

U12 
 1.e4 c6 2.¤c3 d5 3.¤f3 ¥g4 4.h3 ¥xf3 
5.£xf3 e6 6.d3 ¥b4 7.¥d2 d4 8.¤b1 £b6 
9.¥e2 ¥d6 10.b3 ¤f6 11.0–0 ¤bd7 12.g3 h5 
13.a4 £c7 14.¤a3 h4 15.g4 ¤e5 16.£g2 
¤g6 17.c3 ¥f4 18.¥e1 ¥e5 19.¤c4 ¤f4 
20.£f3 ¤h7 21.¤xe5 ¤g5 22.¤c4 ¤xf3+ 
23.¥xf3 ¤xh3+ 24.¢h1 ¤f4 25.cxd4 ¤xd3 
26.¥d2 ¦d8 27.¥e3 ¤b4 28.¦ac1 0–0 
29.¦fd1 £e7 30.¥f4 £f6 0–1

Viktoria Radeva (2156) - Markas 
Cerniauskas (1801) [A05]

European Union Youth Championship - 
U14 
 1.¤f3 ¤f6 2.g3 g6 3.¥g2 ¥g7 4.0–0 0–0 5.d3 
d6 6.e4 e5 7.¤c3 ¥g4 8.h3 ¥xf3 9.¥xf3 £d7 
10.¥g2 ¤c6 11.¤e2 d5 12.¥g5 dxe4 13.dxe4 
¦ad8 14.c3 £xd1 15.¦axd1 h6 16.¥e3 a6 17.¤c1 
¦xd1 18.¦xd1 ¦d8 19.¦xd8+ ¤xd8 20.¤d3 ¤d7 
21.f4 ¤c6 22.¢f2 f6 23.¥f3 ¢f7 24.¥g4 ¤cb8 
25.fxe5 ¤xe5 26.¤xe5+ fxe5 27.¥c8 b6 28.b4 
¢e7 29.a4 ¢d6 30.¢e2 ¥f8 31.¢d3 c5 32.bxc5+ 
¢c7 33.¥e6 bxc5 34.¢c4 ¢b6 35.a5+ ¢c7 
36.¥xc5 ¥d6 37.¢d5 ¥xc5 38.¢xc5 ¤c6 39.¥c4 
¤xa5 40.¥xa6 ¢d7 41.¢d5 ¤b3 42.¢xe5 ¤c5 
43.¥b5+ ¢e7 44.¢d5 ¤e6 45.c4 ¤g5 46.h4 ¤f3 
47.c5 ¢d8 48.¢d6 ¤d4 49.¥c4 g5 50.hxg5 hxg5 
51.c6 g4 52.c7+ ¢c8 53.¥a6# 1–0
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Oткрити турнири

За 40-ти пореден път в края на август 
край Варна се проведе Международният 
шахматен турнир „Морско конче”. Първо-
то издание на надпреварата се е състояло 
през 1976 г. Тогава официални държавни пър-
венства за юноши и девойки не се провеж-
дат и турнирът играе роля на неофициално 
републиканско първенство. Единственият 
ежегодно провеждан турнир в продължение 
на толкова много години винаги спазва тра-
дицията да събира едни от най-изявените 
юноши и девойки на България. През годините 
„морски кончета” са били шахматистите, 
които днес оглавяват листите на най-до-
брите в страната, членове на нациоанлни-
те отбори за мъже, жени, юноши, девойки, 
гросмайстори и международни майстори за 
мъже и жени. През годините са участвали 
повече от 5000 участници - над 30 гросмай-
стори, 50 международни мастори и 100 май-
стори на спорта. Разбира се, да се изброи 
пълният списък с имена на най-изявените би 
било твърде трудно. Затова ще предста-
вим малка част от гросмайсторите, запо-
чнали бляскавата си кариера на състезатели 
именно в турнира „Морско конче”: Веселин 
Топалов, Антоанета Стефанова, сестрите 
Полгар, Кирил Георгиев, Маргарита Войска, 
Атанас Колев, Борис Чаталбашев, Петър 
Генов, Александър Делчев, Владимир Пе-

тков, Васил Спасов, Николай Нинов, Евгени 
Янев, Владимир Георгиев, Мариян Петров, 
Деян Божков, Петър Дренчев, Милен Васи-
лев, Момчил Николов, Емилия Джингарова, 
Мария Велчева, Любка Генова, Адриана Ни-
колова, Елица Раева... Гости през годините 
са били световната шампионка гм Нона 
Гаприндашвили, гм Бобоцов, мм Нейкирх, мм 
Юдович, мм Шерешевски и много други. Да 
си „морско конче” е не просто да участваш 
в турнира. Това е сила, хъс, мотивация, же-
лание за победа, непроменящо се с времето. 
Днес, години по-късно, някои от участници-
те в турнира са треньори и родители, кои-
то с нетърпение очакват резултатите на 
своите деца пред вратите на залата.

За юбилейното издание на „Морско кон-
че” организаторите от ВШК „Георги Даска-
лов” бяха приготвили специална изненада за 
участниците. Честта да открие турнира, 
като направи първия ход, се падна на мс д-р 
Руслан Тошев - някога участник в първото 
„Морско конче”, а днес депутат в Народно-
то събрание. Той приветства всички гости 
на турнира и разказа няколко истории от 
първите издания на надпреварата, когато 
самият той е бил зад шахматната дъска. 
Гост за началото на турнира имаше и от 
община Варна - гл. експерт Георги Арнаудов. 
Тази година участниците бяха точно 120 
от 28 клуба в страната. Сред състезате-
лите имаше и международно участие: Тур-
ция, Германия, Русия. За пета поредна годи-
на турнирът се проведе в просторните и 
прохладни зали на хотел „Заря” в к.к. „Ален 
мак”.

В два от дните се проведоха и традици-
онните турнири по унгарски шах и блиц.

УНГАРСКИ ШАХ - КЛАСИРАНЕ:
1. „Торнадо”: Иван Николов (ЦСКА) и 

Лъчезар Йорданов („Варна”)

40-ти юбилеен шахматен турнир 
 „Морско конче”

мс Ани Крумова
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2. „Дамите”: Надежда Петкова („Мари-
ца-Изток”) и Гергана Димитрова („Спар-
так Плевен XXI”)

3. „Шахматистите”: Ивайло Генов 
(„Каиса”) и Виктор Илиев („Варна”)
Турнирът по блиц бе много оспорван и 

интересен, защото най-малките имаха въз-
можност да се срещнат с най-големите. 
Малките бяха мотивирани повече, откол-
кото в основния турнир, защото можеха 
да покажат възможностите си в съревно-
вание с големите. Само с едно допуснато 
реми на първо място завърши Лъчезар Йор-
данов. Допълнителните показатели опреде-
лиха класирането от 2-ро до 4-то място. 
Втори се класира Иван Георгиев. След него 
са Ивайло Кирилов и Ивайло Генов, които 
се състезават в групата до 12 години. Голя-
мата изненада поднесе 8-годишният Симе-
он Тодев, който заслужено се класира 5-ти 
и завърши с 4,5 точки. През цялото време 
той игра силно и бързо, без страх от по-
големите.

БЛИЦ - КЛАСИРАНЕ:
1. Лъчезар Йорданов, „Варна” - 6,5 т.
2. Иван Георгиев, „Спортист XXI век” - 5 

т.
3. Ивайло Кирилов „Пловдив” - 5 т.
4. Ивайло Генов, „Каиса” - 5 т.
5. Симеон Тодев, „Пловдив” - 4,5 т. 

Тази година всички турнири (7 на брой 
поради обединението на групите на моми-

четата до 8 и 10 г., девойките до 14 и 16 
г. и юношите до 14 и 16 г.) се проведоха в 
7 кръга. По традиция организаторите връ-
чиха награди за най-малките и най-големите 
участници. Тази година това са Ивелина 
Христова („Енергия 21”, Добрич) и Симеон 
Христов („Варна”), състезаващи се до 8 г., и 
Гергана Димитрова („Спартак-Плевен XXI”) 
и Калоян Пеев („Каиса”) до 16 г.

Момчета до 8 години
Участваха 27 момчета. И тази година 

борбата за първото място се оформи меж-
ду Николай Желев („Бургас 64”) и Симеон 
Тодев („Пловдив). В битката за разпределе-
нието на медалите се включиха близнаците 
Георги и Симеон Занови (ЦСКА), които в 
последната година показват голям напредък 
в играта си. Не мога да пропусна и Преслав 
Минев („Пловдив”). Пловдивчани доказаха, 
че в клуба им се работи усилено - петима 
състезатели, двама от които завършиха с 

медал. Имаше и международно участие в 
лицето на Кристиано Амато от Германия и 
Григори Смирнов от Русия, който се състе-
зава за ШК „Веселин Топалов”, Варна.

До последния кръг двамата съперници за 
първото място се движеха в пакет. Пар-
тията в петия кръг помежду им завърши 
наравно, макар че Симеон Тодев имаше мно-
го шансове за победа. Николай Желев успя 
умело да се измъкне от тежката ситуация. 
Последният кръг се оказа решаващ. Николай 
Желев финишира първи с отлична победа, а 
Симеон Тодев остана на половин точка зад 
него, след като завърши реми. И двамата 
имат бъдеще в шахмата, но е необходимо 
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да подобрят концентрацията си. 
Крайно класиране

1. Николай Желев „Бургас 64” - 6,5 т.
2. Симеон Тодев „Пловдив” – 6 т.
3. Преслав Минев „Пловдив” – 5 т.
4. Кристиано Амато, Германия – 5 т.
5. Симеон Занов, ЦСКА - 5 т.
6. Григори Смирнов „Веселин Топалов”, Ва-

рна - 4,5 т.
Общо 27 участници

Момичета до 8 и 10 години
Вече се превърна в традиция, поради 

броя на участничките в двата турира (6 до 
8 години и 11 до 10 години), те да се обеди-
няват. Това обаче се оказва предимство не 
за по-големите, а за по-малките, тъй като 
половината от тях са градирани. Съста-
вът от миналата година бе почти същият. 
Очакваха се оспорвани битки и реванши. За 
първото място в групата до 10 се бореха 
Патрицие Найманова („Михаил Тал”, Червен 
бряг) и Велина Суружон („Каиса”, Варна). Да 
се спечели общият турнир не е толкова 
лесна задача, тъй като в тази битка участ-
ват Диляна Иванова („Пристис”, Русе) и Ан-
гелика Николова („Рицар”, София).

Без загуба и с две допуснати ремита, пър-
ва завърши талантливата Диляна Иванова. 
През миналата година тя показа потенциал, 
а тази си пролича, че е работила много. За-
служено първо място. Втора остана Пат-
рицие Найманова. В решителната битка за 
първото място, тя допусна загуба, но също 
демонстрира зряла игра. Трета също без за-
губа (с 3 ремита) завърши Велина Суружон.

Крайно класиране до 8 години
1. Диляна Иванова „Пристис”, Русе, 6 т.
2. Ангелика Николова „Рицар”, София, 4 т.
3. Ася Григорова „Казанлък 21” 4 т.
4. Ивелина Христова „Енергия 21”, Добрич 

4 т.
5. Елена Дзанева „Казанлък 21”, 3 т.
6. Вяра Георгиева „Спортист – 21 век”, гр.  

Генерал Тошево, 2 т.
Общо 6 участнички

Крайно класиране до 10 години
1. Патрицие Найманова „Михаил 

Тал”, Червен бяг 5,5 т.
2. Велина Суружон „Каиса”  Варна, 5,5 т.
3. Димана Мушакова „Казанлък 21” 5 т.
4. Стефания Димитрова „Енергия 21”, До-

брич, 4,5 т.
5. Радост Радкова „Етър”, Велико Търново, 

4 т.
6. Емона Илиева „Варна” 3,5 т.

Общо 11 участнички

Момчета до 10 години
Участваха 22-ма състезатели. Чак от 

Турция с амбиции за първо място дойде Бу-
рак Алп Ишик, който не допусна нито една 
загуба и само с две ремита остана недос-
тижим през целия турнир. Втори се класи-
ра Алекс Костев („Виктори”, Благоевград), 
който традиционно се класира добре на 
„Морско конче”. Трети с 5 точки е Виктор 
Илиев („Варна”). Колебливо се представиха 
Кристиан Георгиев („Спартак Плевен XXI”) 
и Деян Самуил Костов („Шах XXI”, София), 
които неведнъж са доказвали възможност-
ите си, но явно това просто не беше тех-
ният турнир.

Крайно класиране до 10 години
1. Бурак Алп Ишик, Турция, 6 т.
2. Алекс Костев „Виктори”, Благоевград, 

5,5 т.
3. Виктор Илиев „Варна”, 5 т.
4. Преслав Петров „Енергия 21”, Добрич 

4,5 т.
5. Лъчезар Атанасов „Казанлък 21”, 4,5 т.
6. Деян Самуил Костов „Шах XXI”, София 

4,5 т. 
Общо 22 участници

Момичета до 12 години
Турнирът се игра по кръгова система в 7 

кръга, тъй като участничките бяха 8. От-
ново трябва да отбележим „инвазията” на 
пловдивчани - 3 състезателки.

 В тази група интрига на практика липс-
ваше, след като още в първия кръг бъдеща-

Oткрити турнири
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та шампионка Галя Читакова от „Пловдив” 
надигра Стефани Костева от „Виктори”, 
Благоевград. С впечатляващ резултат 7 от 
7, с усмивка и лекота по време на игра, Галя 
заслужено се окичи със златния медал. Сте-
фани допусна и едно реми срещу третата 
Мария Петрова („Рицар”, София). 

Крайно класиране до 12 години
1. Галя Читакова „Пловдив” 7 т.
2. Стефани Костева „Виктори” 5,5 т.
3. Мария Петрова „Рицар” 4,5 т.
4. Рада Минева „Пловдив” 4 т.
5. Лара Ангелова ЦСКА 4 т.
6. Пея Карова „Пловдив” 2 т.

Общо 8 участнички

Момчета до 12 години
В състезанието се включиха 20 момче-

та. По-голямата част от тях са от Из-
точна България - Варна и Добрич. Те често 
се състезават помежду си на местна почва. 
Всеки от тях очакваше битката с остана-
лите и се готвеше за нови победи. Въпреки 
че са приятели извън залата за игра, състе-
зателите не бива да забравят, че на дъската 
са противници. Като съдия забелязах, че по 
време на състезанието те се смеят, кое-
то предизвиква сериозен проблем с концен-
трацията. Малко „спортна злоба” не би им 
попречила по време на партиите. Имаше и 
гости от Русия - Вадим Колосов, който се 
състезава за „Варна”. 

Най-мотивиран да победи беше Ивайло 
Генов („Каиса”, Варна). Той завърши с 6 точ-
ки от 7, с две допуснати ремита. Втори с 5 
точки е Димитър Ген. Димитров („Енергия 
21”, Добрич), чиито показатели бяха по-до-
бри от тези на Даниел Стоянов („Веселин 
Топалов”, Варна). 

Крайно класиране до 12 години
1. Ивайло Генов „Каиса” Варна 6 т.
2. Димитър Ген. Димитров „Енергия 21”, 

Добрич, 5 т.
3. Даниел Стоянов „Веселин Топалов”, Ва-

рна, 5 т.

4. Димитър Михайлов „Одесос”, Варна, 4,5 
т.

5. Ивайло Кирилов „Пловдив” 4,5 т.
6. Никола Лазаров „Енергия 21”, Добрич, 4,5 

т.
Общо 20 участници 

Девойки до 14 и до 16 години
Участничките бяха 14 на брой - 9 от 

тях до 16 години и 5 момичета до 14 годи-
ни. Турнирът се проведе по швейцарска сис-
тема в 7 кръга. Съставът в тази група се 
запази през годините. Елофаворитка бе Гер-
гана Димитрова („Спартак Плевен XXI). Тя 
тръгна колебливо с 3 ремита. Това позволи 
на друга плевенчака, Габриела Илиева, състе-
заваща се за „Михаил Тал”, Червен бряг, да 
поеме водачеството. Плътно зад нея през 
цялото време бе Дарина Димитрова („Оде-
сос”, Варна). В сравнение с останалите, тя 
се запознава по-късно с шахматната игра, 
но личи, че тренира упорито. След много 
обрати, тя се поздрави с първо място в 
крайното класиране. Втора остана Ралица 
Маркова (ЦСКА), която, с изключение на 
загубата във втория кръг от шампионка-
та, игра изключително стабилно и заслужи 
среброто. Трета е Габриела Илиева. Първа в 
турнира на 14-годишните се класира Лилия 
Петкова („Марица-Изток”, Раднево), която 
завърши 4-та, задминавайки голяма част от 
по-големите, а дори и кака си.

Крайно класиране до 14 г.
1. Лилия Петкова „Марица-Изток”, 

Раднево 4,5 т.
2. Йоана Атанасова „Одесос”, Варна 3 т.
3. Ивелина Сашова „Михаил Тал”, Червен 

бряг, 2,5 т.
4. Кристина Йорданова „Казанлък 21”, 2 т.
5. Владислава Станоева ЦСКА ,2 т.

Общо 5 участнички

Крайно класиране до 16 г. 
1. Дарина Димитрова „Одесос”, Ва-

рна, 6 т.
2. Ралица Маркова ЦСКА, 5,5 т.
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3. Габриела Илиева „Михаил Тал”, Червен 

бряг 5 т.
4. Гергана Димитрова „Спартак Плевен 

XXI”, 4 т.
5. Николета Господинова „Георги Даска-

лов”, Варна, 4 т.
6. Магдалена Тодорова „Бургас 64”, 3,5 т.

Общо 9 участнички

Юноши до 14 и до 16 години
Броят на участниците - 7 момчета до 

14 години и 5 до 16 години, изиска сливане 
на двете групи в 7-кръгов турнир по швей-
царска система. Безспорен фаворит, по ело, 
а сякаш и шахматно, бе Лъчезар Йорданов 
(„Варна”). Другите състезатели като че ли 
сядаха като обречени срещу него: без хъс за 
победа, с нагласа максимум за реми, а не за 
победа. Тази „тактика” не би могла да до-
веде никой шахматист до висок резултат. 
С категоричен резултат: само едно реми 
срещу Иван Георгиев („Спортист- 21 век”, 
гр. Генерал Тошево) и преднина пред оста-
налите, Лъчезар си бе осигурил комфортна 
преднина от 1 точка пред Иван Николов 
(ЦСКА) и 1,5 т. пред Виктор Боев („Плов-
див”). В последния кръг Иван Николов не се 
яви за своята партия и това превърна авто-
матично Лъчезар Йорданов в шампион, без 
значение от резултатите в последния кръг. 
Най-добре сред 14-годишните се представи 
Виктор Боев, който с победа в последния 
кръг изпревари неявилия се Иван Николов. 

Крайно класиране до 14 години
1. Виктор Боев „Пловдив” 5 т.
2. Иван Николов ЦСКА 4,5 т.
3. Владислав Василев „Михаил Тал”, Червен 

бряг 3,5 т.
4. Кристиян Кисьов „Столичен център по 

шахмат” 3,5 т.
5. Теодор Костов „Варна” 3 т.
6. Антон Костов „Одесос” 2,5 т.

Крайно класиране до 16 години
1. Лъчезар Йорданов „Варна” 6,5 т.
2. Иван Георгиев „Спортист- 21 век”, гр. 

Генерал Тошево, 4 т.
3. Калоян Пеев „Каиса”, Варна 3 т.
4. Александър Чолчев, ЦСКА 3 т.
5. Петър Крумов „Спартак-Плевен XXI” 

2,5 т.
Така след 7 дни на успорвани битки, смях, 

но и сълзи, радост, но и тъга, борби, но и 
забавления, приключи 40-ото юбилейно из-
дание на „Морско конче”. От името на съ-
диите и организаторите искам да изкажа 
благодарност на всички състезатели, тре-
ньори, родители и гости, които и през тази 
година ни уважиха с присъствието си. 

За нас бе радост да ви посрещнем край 
морето и ще ви очакваме и догодина, на 
същото място и по същото време, с нови 
сили за 41-вото издание на легендарното 
„Морско конче”!

Патрицие Найманова – Диляна 
Иванова [B50]

Момичета, 8–10 години
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.c4 e5 4.¤c3 ¤f6 5.d3 h6 
6.h3 ¤c6 7.¥e3 ¤d4 8.¥e2 ¥e7 9.0–0 0–0 
10.¤d5 ¥e6 11.¤xe7+ £xe7 12.¥xd4 cxd4 
13.£b3 b6 14.£c2 ¦ac8 15.£d2 £d7 16.¢h2 
¤h7 17.¢g1 f5 18.exf5 ¦xf5 19.¤h4 ¦f6 
20.¤f3 ¦cf8 21.¢h2 ¦g6 22.¤h4 ¦gf6 23.¤f3 
£e7 24.¦ae1 ¦g6 25.¥d1 £d7 26.¤h4 ¦gf6 
27.¤f3 ¥xh3 28.gxh3 ¦xf3 29.¥xf3 ¦xf3 
30.¦h1 ¦xh3+ 31.¢g2 £g4+ 0–1
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Галя Читакова – Стефани Костева 
[C54]

Момичета, 12 години
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d3 
h6 6.0–0 d6 7.b4 ¥b6 8.a4 a6 9.¥e3 ¥xe3 
10.fxe3 0–0 11.£e2 b6 12.h3 ¥b7 13.£f2 
£e7 14.¤h4 ¢h8 15.¤f5 £e8 16.¤xh6 
¢h7 17.£h4 gxh6 18.¦xf6 ¤e7 19.¦xh6+ 
¢g8 20.£g5+ ¤g6 21.£xg6# 1–0

Ралица Маркова – Габриела Илиева 
[C01]

Момичета, 14–16 години
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.¤c3 ¥b4 
5.¥b5+ c6 6.¥d3 ¤e7 7.¥d2 ¥f5 8.£f3 
¥xd3 9.£xd3 ¤d7 10.¤f3 ¤f6 11.¤e2 
¥xd2+ 12.¤xd2 £d7 13.0–0 0–0 14.¤g3 
£g4 15.¤b3 h5 16.£e2 £xe2 17.¤xe2 g5 
18.¤c5 b6 19.¤d3 ¤e4 20.f3 ¤d6 21.g4 
hxg4 22.fxg4 f6 23.¤g3 ¢g7 24.¦ae1 ¤g8 
25.¦e6 ¦ad8 26.¤h5+ ¢g6 27.¤e5+ ¢h7 
28.¤xc6 ¦d7 29.¤xf6+ ¤xf6 30.¦fxf6 ¦xf6 
31.¦xf6 ¤e4 32.¦e6 ¢g7 33.¤e5 ¦c7 34.c3 
¤f6 1–0

Симеон Тодев – Николай Желев 
[C65]

Момчета, 8 години
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¥c5 4.¥xc6 
dxc6 5.d3 ¤f6 6.0–0 ¥g4 7.h3 ¥h5 8.¥e3 

¥b6 9.¥xb6 axb6 10.¤bd2 0–0 11.£e2 
¤d7 12.£e3 ¥xf3 13.¤xf3 f5 14.£d2 
¤c5 15.£e2 fxe4 16.dxe4 ¦a4 17.c4 
¦f4 18.¤d2 £g5 19.b3 ¦a8 20.¤f3 £h5 
21.¦fe1 ¦xe4 22.£c2 ¦xe1+ 23.¦xe1 e4 
24.¤d2 1/2

Димитър Михайлов – Ивайло Генов 
[E65]

Момчета, 12 години
1.¤f3 ¤f6 2.g3 g6 3.¥g2 ¥g7 4.0–0 0–0 5.d4 
d6 6.c4 c5 7.e3 ¤c6 8.¤c3 d5 9.dxc5 dxc4 
10.£e2 ¥g4 11.h3 ¥e6 12.¤g5 £c8 13.¥d2 
h6 14.¤xe6 £xe6 15.¤b5 ¦ac8 16.¥c3 
¤e4 17.¥xg7 ¢xg7 18.¥xe4 £xe4 19.f4 
£d5 20.¦ac1 £xc5 21.¤a3 b5 22.¤b1 e5 
23.¢g2 exf4 24.exf4 ¦fe8 25.£f2 £d5+ 
26.£f3 £d4 27.¦f2 0–1

Калоян Пеев – Лъчезар Йорданов 
[B02]

Момчета, 14–16 години
1.e4 d5 2.exd5 ¤f6 3.¤c3 ¤xd5 4.¤xd5 
£xd5 5.d4 ¤c6 6.c3 ¥f5 7.¤f3 e6 8.¥d3 
¥xd3 9.£xd3 ¥e7 10.¥f4 ¥d6 11.¥g3 ¥xg3 
12.hxg3 h6 13.¢d2 0–0–0 14.¦he1 ¢b8 
15.£e4 £b5 16.¢c2 ¦he8 17.£e2 £d5 
18.£e4 £b5 19.¤e5 ¤xe5 20.£xe5 £xe5 
21.¦xe5 c6 22.¦ae1 ¢c7 23.a4 b6 24.g4 a6 
25.b4 b5 26.a5 ¢d6 27.f4 ¦e7 28.g3 ¦de8 
29.¢d2 f6 30.¦5e4 .... 1–0

Кристиано Амато, Германия

Най-малкият участник Симеон Христов
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Първият международен турнир Купа 
„Шах в училище” за деца до 14 години се про-
веде на 10 и 11 октомври 2015 г. Турнирът 
бе организиран от списание „Шах в училище” 
и шахматен клуб „Шах 21” с любезното до-
макинство на хотелски комплекс „Земята и 
хората” в София. Поводът за прекрасната 
проява беше 10-годишният юбилей на списа-
ние „Шах в училище”. 

Тук бихме искали да благодарим за изклю-
чително ценната подкрепа на „Еврофут-
бол” за настоящия турнир, на „Пфое Аген-
ция” ЕООД и на „Титан - Златна Панега” АД, 
без чиято помощ щеше да е изключително 
трудно издаването на списание „Шах в учи-
лище” през всичките десет години. 

Турнирът предложи награден фонд от 
2000 лв., разпределен сред възрастовите 
групи до 8, 10, и 12 години, както и за гене-
ралното класиране. Състезанието важеше 
за български и международен рейтинг, ко-
ето още повече повиши мотивацията на 
децата. Контролата за игра бе 60 минути 
плюс добавка от 30 сек. на ход.

 Турнирът премина при много добри ус-
ловия. Мястото за игра бе удобно както за 
живеещите в София, така и за пътуващите 
от страната. За състезателите бяха осигу-
рени две много хубави зали. Организатори-

те заедно със съдействието на домакините 
от „Земята и хората” организираха отлич-
ни условия и за придружителите на младите 
шахматисти. Самостоятелна зала, кафене 
и ресторант със специални цени за шахма-
тисти бяха на разположение на родители и 
треньори.

Началото на турнира бе дадено от 
турнирния директор д-р Михаил Илиев, 
който заедно с Мария Велчева правят 
така, че списание „Шах в училище” успя-
ва да е реалност вече 10 години. Преди 
началото на първия кръг Мария Велчева и 
д-р Михаил Илиев получиха поздравителен 
адрес от световния шампион по шахмат 
Веселин Топалов и президента на БФШ 
Силвио Данаилов. 

Искрено благодарим и на медиите, кои-
то се отзоваха на нашата покана, уважиха 
събитието и го отразиха своевременно в 
своите телевизионни емисии и печатни из-
дания.

Организаторите на турнира се горде-
ем с факта, че още с първото си издание 
Купа „Шах в училище” събра 74 деца, сред 
които голяма част от националните със-
тезатели и водещи таланти на България. 
Турнирът премина в особено приятна ат-
мосфера и много коректна игра от всички 
състезатели, за което много се радваме и 
искрено им благодарим. Единственото не-
удобство за част от децата бе, че същия 
ден имаше и състезание по математика. 

Първи турнир Купа “Шах в училище”
фм Христо Велчев
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Поради тази причина няколко състезате-
ли в турнира пропуснаха първия кръг и се 
включиха от втория. Това бяха Белослава 
Кръстева, Валентин Генов, Ичен Ма, Пе-
тър Михайлов и Илиян Иванов. Белослава 
и Валентин показаха много добра игра и 
спечелиха всичките си оставащи 5 пар-
тии в състезанието, но поради малко-
то кръгове не успяха да играят с лидера 
в турнира Габриела Антова. Това е една 
от причините да се обсъди следващото 
издание на турнира да бъде разделено на 
две части – турнира „А” до 14 години и 
турнир „Б” до 10 години.

Габриела Антова спечели първия 
турнир „Шах в училище” с впечат-
ляващия резултат 6 точки от 6 пар-
тии! Сериозна, концентрирана и моти-
вирана, тя не допусна никакви колебания в 
играта си през целия турнир. Решаващата 
партия за първото място се проведе в 
петия кръг, когато един срещу друг се из-
правиха Стефан Райков и Габриела Анто-
ва. Партията протече много борбено и 
бе най-дългата за целия турнир. Двубоят 
вървеше равностойно, но в прехода между 
мителшпила и ендшпила Габи успя да вземе 

надмощие и съответно победата. От своя 
страна Стефан загуби само от Габриела и 
спечелвайки всичките си останали партии, 
напълно заслужено зае второто място. По-
четната стълбичка бе допълнена от 8-го-
дишния Константин Георгиев. Едно чудесно 
представяне на Косьо, който също допусна 
загуба само от Габриела и победи останали-
те си съперници, някои от които имаха по-
висок рейтинг и бяха по-големи по възраст 
от него.

Kрайно класиране:

М. Име, Клуб БГ 
ело

FIDE 
ело

Т.

1. Габриела Антова, „Шах 21” 2207 2165 6

2. Стафан Райков, „Ан Пасан” 2107 2022 5

3. Константин Георгиев, „Ю. Бенде-
рев”, Перник

1695 1569 5

4. Белослава Кръстева, „Шах 21” 1927 1820 5

5. Валентин Генов, „Ан Пасан” 1592 1478 5

6. Николай Чолаков, „Ан Пасан” 1823 1756 4½
7. Димо Терзиев, „Етър В.” Търново 1835 1683 4½
8. Матей Петков, „Локомотив”, Сф 2071 2034 4½
9. Деян Самуил Костов, „Шах 21” 1535 1438 4½
10. Илиян Иванов, „Локомотив”, Сф 1763 1577 4½
11. Габриел Петков, „Локомотив”, Сф 1412 1319 4

12. Явор Николов,” Бургас 64” 1532 1544 4

13. Петър Михайлов, „Шах 21” 1306 1251 4

14. Денислав Гаджев, „Ан Пасан” 1458 1388 4

15. Демир Чолак, Турция 0 1336 4

16. Симеон Тодев, „Пловдив” 1379 1183 4

17. Мариета Костадинова, „Асено-
вец 2006”

1469 1424 4

18. Надя Тончева, „Локомотив”, Сф 1743 1549 4

19. Елизабет Ангелова, „Ивис плюс” 1345 1318 4

20. Калоян Йорданов, „Елит”, Сф 1361 1370 4

21. Владимир Тодоров, „Елит”, Сф 1449 1286 4

Общо 74 участници
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Медалистите по групи са, както следва:

Момичета до 8 г.

1. Ангелика Николова

2. Петя Караиванова

3. Нора Рашева

Момчета до 8 г.

1. Константин Георгиев

2. Демир Чолак (Турция)

3. Симеон Тодев

Момичета до 10 г.

1. Надя Тончева

2. Ма Ичен

3. Валерия Добрева

Момчета до 10 г.

1. Валентин Генов

2. Деян Костов

3. Явор Николов

Момичета до 12 г.

1. Белослава Кръстева

2. Елизабет Ангелова

3. Лара Ангелова

Момчета до 12 г.

1. Николай Чолаков

2. Димо Терзиев

3. Габриел Петков

Момичета до 14 г.

1. Габриела Антова

2. Мариета Костадинова

3. Владислава Станоева

Момчета до 14 г.

1. Стефан Райков

2. Матей Петков

3. Илиян Иванов

През двата дни на състезанието бяха 
раздадени огромен брой списания от всич-
ките десет години на изданието. Фирма 
„Ведра Интернешънъл” АД направи подарък 
на всички участници и деца - гости на тур-
нира, което също повиши настроението на 
малчуганите.  

Надяваме се да се видим на втория тур-
нир Купа „Шах в училище” през 2016 година в 
още по-многоброен и силен състав от мла-
ди шахматни таланти.

Стефан Райков – Габриела Антова
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.c3 ¤f6 4.¥d3 e5 
5.¥c2 ¤c6 6.0–0 ¥e7 7.d3 0–0 8.¤bd2 
¦b8 9.¦e1 ¦e8 10.¤f1 ¥f8 11.¤g3 g6 
12.h3 ¥g7 13.¥e3 b6 14.£d2 d5 15.¥g5 
d4 16.¤h2 dxc3 17.bxc3 ¥e6 18.f4 h6 
19.f5 hxg5 20.fxe6 ¦xe6 21.£xg5 ¦d6 
22.¦ad1 b5 23.¤f3 ¤h7 24.£e3 £b6 
25.¦b1 ¤d8 26.¤d2 £c7 27.¤b3 ¤e6 
28.¦ed1 ¦bd8 29.¤e2 a6 30.h4 ¥f6 
31.h5 c4 32.dxc4 bxc4 33.hxg6 fxg6 
34.¤a1 ¦xd1+ 35.¦xd1 ¦xd1+ 36.¥xd1 

Îткрити турнири
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£c5 37.£xc5 ¤xc5 38.¥c2 ¥g5 39.¢f2 
¥d2 40.¥b1 ¤g5 41.a3 ¤gxe4+ 42.¢f3 
¤xc3 43.¥xg6 e4+ 44.¢f2 ¤d3+ 45.¢f1 
¤xe2 46.¢xe2 ¥c3 47.¥xe4 ¥xa1 
48.¥d5+ ¢g7 49.¥xc4 ¤c5 50.a4 a5 
51.¥b5 ¢f6 52.¢d2 ¢f5 53.¢e3 ¥b2 
54.¢d2 ¢f4 55.¢c2 ¥d4 56.¥e8 ¢g3 
57.¥c6 ¥f2 58.¢c3 ¤e6 59.¢c4 ¤f4 
60.¢b5 ¥e1 61.¢c4 ¤xg2 62.¥b5 ¢f4 
63.¥c6 ¤e3+ 64.¢b3 ¢e5 65.¥e8 ¢d4 
66.¥b5 ¤d5 67.¥e8 ¤c7 68.¥d7 ¤a6 
69.¥b5 ¤c5+ 70.¢b2 ¤e4 71.¢b3 ¢c5 
72.¥d7 ¤d2+ 73.¢a3 ¤f3 74.¢b3 ¤d4+ 
75.¢a3 ¥d2 76.¥e8 ¥c1+ 77.¢a2 ¢b4 
78.¢b1 ¥f4 79.¢b2 ¤e2 80.¥d7 ¤c3 
81.¢c2 ¤xa4 82.¥e8 ¤c3 83.¥c6 ¤b5 
84.¥d7 a4 85.¥e8 a3 86.¢b1 ¤c3+ 
87.¢a1 ¥c1 0-1

Димо Терзиев – Стефан Райков
 1.e4 c5 2.c3 ¤f6 3.e5 ¤d5 4.d4 cxd4 
5.cxd4 e6 6.¤f3 b6 7.¥c4 ¥a6 8.¥xa6 
¤xa6 9.¥d2 ¥e7 10.¤c3 ¤xc3 11.¥xc3 
¤c7 12.a4 ¤d5 13.£d2 0–0 14.0–0 f5 
15.¤e1 f4 16.f3 ¤e3 17.¦f2 ¥h4 18.¦e2 
¥xe1 19.¦exe1 ¦f5 20.g3 £g5 21.¢h1 
¤d5 22.¦g1 £h6 23.gxf4 ¦af8 24.¦g3 
£xf4 25.£xf4 ¦xf4 26.¦ag1 g6 27.¢g2 
¦c8 28.¦c1 ¦xd4 29.¦g4 ¤e3+ 30.¢g3 
¤xg4 31.fxg4 ¦xa4 32.¦d1 ¦c7 33.h3 b5 
34.¢h4 h6 35.b3 ¦a3 36.¥d2 ¢g7 37.g5 
hxg5+ 38.¥xg5 ¦xb3 39.¥f6+ ¢h7 40.¥d8 
¦c4+ 41.¢g5 ¦g3+ 42.¢f6 ¦f4+ 43.¢e7 
¢g7 44.¢xd7 ¢f7 45.¦d6 b4 46.¥c7 b3 
0-1

Константин Георгиев – Мариета 
Костадинова
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.d4 d6 
5.¤g5 d5 6.dxe5 dxc4 7.£xd8+ ¤xd8 
8.exf6 g6 9.¤d2 b5 10.a4 c6 11.0–0 ¥c5 
12.¤df3 ¤e6 13.¤e5 ¤xg5 14.¥xg5 ¥d7 
15.¦fd1 ¦d8 16.¦d2 ¥b6 17.¦ad1 ¥e6 
18.¦xd8+ ¥xd8 19.¤xc6 ¥b6 20.a5 ¥c7 
21.¥f4 0–0 22.¤e7+ ¢h8 23.¥h6 ¦b8 
24.¥g7# 1-0

Матей Петков - Димо Терзиев
 1.d4 ¤f6 2.¥g5 d6 3.¥xf6 exf6 4.e3 ¥e7 
5.g3 ¤c6 6.¥g2 h6 7.¤e2 ¥f5 8.c4 £d7 
9.£b3 ¦b8 10.¤d2 ¥h3 11.¥d5 0–0 12.¤f4 
¦fe8 13.c5 ¤d8 14.cxd6 ¥xd6 15.¤xh3 
£xh3 16.0–0–0 £d7 17.h4 c5 18.¤e4 cxd4 
19.¦xd4 ¥e5 20.¦d2 ¤e6 21.f4 f5 22.¤f2 
¥f6 23.¦hd1 £e7 24.¦c2 ¤c5 25.£a3 
b6 26.¦e1 ¦ed8 27.¥f3 ¤d3+ 28.£xd3 
¦xd3 29.¤xd3 ¦d8 30.¤f2 ¥d4 31.¤d1 
¥c5 32.e4 £e6 33.a3 £a2 34.¤c3 £a1+ 
35.¤b1 ¦d3 36.¦c3 ¦xc3+ 37.bxc3 ¥xa3+ 
38.¢c2 £a2+ 39.¢d3 £f2 40.¦e3 ¥c1 
0-1

Белослава Кръстева – Денислав Га-
джев
1.d4 ¤f6 2.¤f3 d6 3.c4 g6 4.¤c3 ¥g7 
5.e4 0–0 6.¥e2 ¤bd7 7.0–0 a6 8.h3 e5 
9.d5 ¤c5 10.£c2 ¤e8 11.¤d2 £h4 12.b4 
¤d7 13.c5 f5 14.¦b1 f4 15.¥a3 g5 16.£b3 
¤df6 17.b5 g4 18.hxg4 ¤xg4 19.¥xg4 
¥xg4 20.f3 ¥h3 21.¦f2 £g5 22.¢f1 ¥d7 
23.b6 cxb6 24.£xb6 ¤f6 25.£xd6 ¥b5+ 
26.¤xb5 axb5 27.c6 bxc6 28.dxc6 ¤h5 
29.£e6+ ¦f7 30.c7 ¤g3+ 31.¢e1 ¦xa3 
32.c8£+ ¥f8 33.£cd7 £g7 34.£xb5 ¢h8 
35.£exe5 ¦f6 36.£b7 £h6 37.£b6 £h1+ 
38.¦f1 ¤xf1 39.£bxf6+ ¢g8 40.£ee6# 
1-0

Матей Петков – Данислав Гърков
 1.d4 d5 2.¥g5 ¤f6 3.¥xf6 exf6 4.e3 ¤c6 
5.¤f3 ¥e7 6.¤bd2 ¥e6 7.¥d3 0–0 8.0–0 
£d6 9.c3 ¦fe8 10.¦e1 ¥g4 11.b3 f5 12.h3 
¥xf3 13.£xf3 g6 14.c4 dxc4 15.bxc4 
£b4 16.£d1 ¥f6 17.¥e2 ¦ad8 18.¦b1 
£a5 19.¦xb7 ¦b8 20.¤b3 £xa2 21.¦xc7 
£xb3 22.¦xc6 £xd1 23.¦xd1 ¦b2 24.¦xf6 
¦xe2 25.¦a6 ¦a8 26.¦da1 ¦c2 27.c5 ¢f8 
28.¦xa7 ¦xa7 29.¦xa7 ¦c1+ 30.¢h2 ¦f1 
31.c6 ¦c1 32.d5 ¢e8 33.¢g3 ¦c5 34.¦d7 
g5 35.h4 h6 36.hxg5 hxg5 37.¢f3 ¦c3 
38.¢e2 ¦c5 39.¢d3 ¦c1 40.¢d4 f6 41.¦c7 
¦c2 42.d6 ¦d2+ 43.¢c5 ¦xf2 44.¦e7+ 
¢d8 45.c7+ ¢c8 46.¦e8+ ¢b7 47.c8£+ 
¢a7 48.¦e7#  1-0
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Îт живота на клубовете

На 27 септември 2015 г. в София се про-
веде традиционният детски турнир по ус-
корен шахмат от верига за купа „България 
Мол”, в който взеха участие над 40 деца от 
5- до 10-годишна възраст от 12 шахматни 
клуба. Условията за игра бяха отлични – ма-
сите за игра бяха панорамно разположени 
над открита гледка в сърцето на „България 
Мол”. Надпреварата протече в седем кръга 
по Швейцарска система и контрола за игра 
по 15 минути на състезател за завършване 
на партията, плюс 10 секунди на ход. Ини-
циативата се организира с любезното съ-
действие на „България Мол”, съвместно с 
ШК „Елит” и БФ Шахмат. 

Приятните условия за игра и сериозният 
награден фонд за еднодневен детски турнир 
събраха както опитни състезатели, така и 
деца, които правят първи стъпки в шаха. 
Най-малкият участник в състезанието 
беше Йордан Кисьов от ШК „Елит”, роден 
през 2010 година! Идеята на турнира е по-
пуляризиране на шахматната игра сред под-
растващите. Именно затова в регламента 
имаше отделно класиране за деца до 6 г., до 

8 г. и до 10 г., за момичета и момчета. 
Битката за първото място бе крайно 

оспорвана, като амбиции и възможности 
за първия приз от 100 лв. имаха поне 10-ина 
шахматисти. Валентин Генов от ШК „Ан 
Пасан” е първенец с впечатляващ резултат 
7 точки от 7 партии! 

Приятно впечатление и солидни шах-
матни знания показа Владимир Тодоров от 
ШК „Елит“, класирал се на второ място в 
генералното класиране. Среброто завоюва 
Никола Димов от ШК „Локомотив“, който 
постигна равен брой точки (5,5 т.) с Влади 
Тодоров, но допълнителните показатели го 
оставиха трети. Голяма изненада направи 
промъкването в призовата четворка на ос-
емгодишния Боян Рангелов от ШК „Елит”. 

Бяха раздадени парични и предметни 
награди от първо до шесто място по ге-
нерално класиране. Награди имаше и за пър-
вите трима във всяка отделна категория и 
за момичета и за момчета, любезно осигу-
рени от нашите спонсори: Play Park, Sotto 
Zero gelato Italiano, Sugarland Bulgaria, Esprit, 
„Хиполенд” (Hippoland), Berghoff, кино „Аре-
на Делукс”, Ola Taste of MED. Отправяме 
специални благодарности на всички, които 
зарадваха вашите деца - бъдещето на Бъл-
гария! Благодарим и на „Изворна вода Ба-
чково”, които предоставиха вода за всички 
участници, за да могат да утолят жажда-
та си по време на турнира. Участниците, 
треньорите и родителите бяха приятно 
изненадани от наградите. Също така бяха 
раздадени специални награди – за най-малък 
състезател, за най-добре представилия се 
състезател от домакините. Благодарение 
на усилията на организаторите бяха създа-

Купа „България Мол“ - VIII

 Венета Петкова

Медалистите от VIII турнир 
за Kупа „България Мол“
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дени отлични условия и неповторима дру-
желюбна атмосфера. 

Генерално класиране

Име, Клуб Точки

1. Валентин Генов, ШК „Ан Пасан”  7 т.

2. Владимир Тодоров, ШК „Елит“  5,5 т.

3. Никола Димов, ШК „Локомотив”, Сф 5,5 т.

4. Боян Рангелов, ШК „Елит“  5 т.

5. Калоян Йорданов, ШК „Елит“  5 т.

6. Мартин Йорданов, ШК „Рицар” 5 т.

Момчета до 6 години

Име, Клуб Точки

1. Никола Клаклов, ШК „Ивис-Плюс”, Сф 3,5 т.

2. Траян Чанов, ШК „Елит“, Сф  2 т.

3. Йордан Кисьов, ШК „Елит“, Сф 0,5 т.

 Момичета до 8 години

Име, Клуб Точки

1. Боряна Аршинкова, ШК „Михаил Бот-
виник”, Сф

3 т.

Момчета до 8 години

Име, Клуб Точки

1. Боян Рангелов, ШК „ЕЛИТ”, Сф 5 т.

2. Мартин Йорданов, ШК „Рицар“, Сф 5 т.

3. Никола Кънов, ШК „ЕЛИТ“, Сф 5 т.

Момичета до 10 години

Име, Клуб Точки

1. Елена Величкова, ШК „ЕЛИТ”, Сф 4,5 т.

2. Любомира Ленкова, ШК „Плевен XXI“, 
Пл

4 т.

3. Биляна Евтимова, ШК „ЦСКА“, Сф 3,5 т.

Момчета до 10 години

Име, Клуб Точки

1. Калоян Йорданов, ШК „ЕЛИТ”, Сф 5 т.

2. Кристиян Милев, ШК „Плевен XXI“, Пл 5 т.

3. Денислав Гаджев, ШК „Ан Пасан“, Сф 4,5 т.

ШК „Елит” и „България Мол” благодарят на 
всички участници за спортсменската игра и ви 
очакваме отново на предстоящия Коледен тур-
нир от веригата. Пожелаваме още големи успе-
хи и постижения на всички деца, включили се в 
турнира за купата на „България Мол“, и нека те 
бъдат едни от талантите, прославили България!

Държавни отборни първенства - 
 момичета и момчета до 12 и до 16 години

 мм Ружка Генова

Отборите на ШК „Бургас” – А, ШК „Локомотив”, София, ШК „Пловдив“ – 
А, и ШК„Михаил Тал”, Червен бряг, са шампионите за 2015 г.

От 31 август до 4 септември 2015 г. в Евро-
пейския дом на шахмата в к.к. „Златни пясъци” се 
проведоха Държавните отборни първенства за 
юноши и девойки младша възраст до 16 години и 
момчета и момичета до 12 години.

Съставите при юношите до 16 години и на 
момчета до 12 години бяха по 4-ма състезатели 
и една резерва, а при девойките до 16 години и мо-

мичетата до 12 години - 3 шахматистки и една 
резерва.

Впечатляващ беше броят на отборите при 
момчетата до 12 години – 16-има демонстрира-
ха шахматните си умения. ШК „Бургас 64“ и ШК 
„Пловдив“ се представиха с по два отбора. Шам-
пионатът се проведе в 7 кръга по Швейцарска сис-
тема. 
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Äържавни първенства

При юношите младша възраст до 16 години за 
шампионската титла и медалите се бориха 7 от-
бора по кръговата система. 

При момичетата до 12 години отборите бяха 
10. В тази група момичетата играха в 6 кръга по 
Швейцарска система.

При девойките младша възраст участваха 5 
отбора, които играха всеки срещи всеки.

ШК „Бургас 64“ се представи с два отбора при 
момчетата до 12 години.

С по два отбора ШК „Пловдив“ участва и при 
момчетата до 12 години, и при момичетата до 12 
години. Така школата на шахматен клуб „Пловдив“, 
Пловдив, и треньорките Илияна Полендакова и 
Соня Пионова беше най-многобройно представена 
- 20 момчета и момичета играха в петте отбора 
от трите турнирни категории.

С пълен точков актив, 7 точки от 7 възмож-
ни, са състезателите от „А” отбора на ШК „Бур-
гас 64” - Нургюл Салимова на втора отборна дъска 
и Марко Добриков на трета отборна дъска. Лора 
Желева от ШК„Одесос”, Варна, е с 2 точки от 2 
възможни при девойките младша възраст до 16 го-
дини на трета отборна дъска.

Турнирната борба беше оспорвана, но в духа на 
честната и спортсменска игра.

През настоящата година всички шампиони 
дублираха титлите си от 2014 година в съответ-
ните категории.

Крайното класиране е, както следва:

 Момчета до 12 години 
И в двете възрастови групи шампионите от 

ШК „Бургас 64” – „А” и от ШК „Локомотив”, Со-
фия, спечелиха своите титли с пълен точков от-
борен актив.

При момчетата до 12 години отборът на ШК 

„Бургас 64” – „А” завоюва титлата „Шампион за 
2015 г.“ със 7 спечелени мача (14 мач точки) от 
7-те изиграни кръга и резултат на отделните дъс-
ки 24 т. 

В отбора на шампионите играха по реда на 
дъските: Цветан Стоянов – 6,5 т. от 7, Нургюл 
Салимова – 7 т. от 7, Марко Добриков - 7 т. от 
7, Деница Петкова – 3,5 т. от 7. Треньор – Живко 
Жеков.

Сребърните медали през 2015 г. завоюваха 
шахматистите от ШК „Пловдив“ – „А” с 10 мач 
точки (4 отборни победи, 1 загуба и 2 равни мача) 
и общ резултат на отделните дъски 19,5 т. В със-
тава играха Ивайло Кирилов (5,5 т. от 7), Иван 
Караджов (5,5 т. от 7), Павел Павлов (4 т. от 6), 
Тодор Демиров (3 т. от 6), Никола Г. Колев (1 т. 
от 2).

Бронзовите медали станаха притежание на 
момчетата от ШК „Ан Пасан“, София, с 9 мач-
точки и общ сбор по дъски – 18 т. Същият отбо-
рен резултат имат момчетата от втория отбор 
на шампионите ШК „Бургас 64” - „Б”, но по-лоши-
ят втори показател – 15,5 т., ги остави на 4-то 
място.

В състава на бронзовите медалисти от ШК 
„Ан Пасан“, София, играха Йордан Портокалски 
(2,5 т. от 6), Николай Чолаков (4 т. от 7), Георги 
Стоянов (5 т. от 6), Владимир Петров (6 т. от 7) 
и Виктор Павлов (0,5 т. от 2).

Юноши до 16 години
При юноши младша възраст до 16 години шах-

матистите на гм Петър Великов и гм жени Мар-
гарита Войска спечелиха своята трета поредна 
титла с 14 мач точки – 6 отборни победи от 6 
кръга. Общият резултат на отделните дъски е 22 
т.
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В отбора на шампионите играха по реда на дъс-
ките: Явор Тодоров (5,5 т. от 6), Матей Петков 
(5,5 т. от 6), Мартин Василев (4,5 т. от 5), Делян 
Дочев (3,5 т. от 4), Георги Йорданов (3 т. от 3).

Сребърните медали заслужиха шахматистите 
от ШК „Пловдив“, Пловдив, с 10 мач точки - (5 
отборни победи и 1 загуба).

В състава на сребърните медалисти играха Ка-
лоян Тодоров (3 т. от 6), Виктор Боев (5 т. от 6), 
Иван Кочиев (4 т. от 6), Койчо Коев (2,5 т. от 4), 
Мартин Малинов (1 т. от 2).

Третото място завоюваха шахматистите 
от ШК „Варна“, Варна, с 8 мач точки и 14,5 сбор на 
отделните дъски. В състава на бронзовите меда-
листи играха Тодор Георгиев (5 т. от 6), Лъчезар 
Йорданов (4 т. от 6), Иван Георгиев (3 т. от 6) 
Теодор Костов (2,5 т. от 6).

Момичета до 12 години 
При момичетата до 12 години борбата за шам-

пионската титла беше изключително оспорвана и 
продължи до последния ход.

Два отбора, ШК „Пловдив“ - „А” и ШК „Ло-
комотив”, София, завършиха с равен отборен 
точков актив – 10 мач точки (по 5 отборни по-

беди и 1 загуба). Вторият показател в турнира, а 
именно сборът от резултатите на отделните 
дъски, също беше равен (14,5). Третият показател, 
резултатът в личната среща, определи крайното 
класиране.

Победата на шахматистките от ШК „Плов-
див” - „А” над ШК „Локомотив”, София, в чет-
въртия кръг се оказа решаваща за спечелването на 
шампионската титла за 2015 г.

В отбора на шампионките от ШК „Пловдив“ 
играха Галя Читакова (5 т. от 6), Рада Минева (5 т. 
от 6) и Ирен Велева (4 т. от 6). Треньори: Илияна 
Полендакова и Соня Пионова.

За сребърните медалистки от ШК „Локомо-
тив”, София, Гергана Пейчева (5 т. от 6), Надя 
Тончева (4,5 т. от 6) и Христина Иванова (4 т. от 
6).

Бронзовите медали заслужиха с 9 мач точ-
ки и 11,5 на отделните дъски момичетата на 
ШК„Михаил Тал”, Червен бряг, в състав: Ивана Ива-
нова (1 т. от 6), Мария Петрова (5 т. от 6) и Пат-
риция Найманова (5,5 т. от 6).

Девойки до 16 години
При девойките младша възраст до 16 години 

шампионките от ШК „Михаил Тал”, Червен бряг, 
спечелиха всичките си отборни двубои – 8 мач 
точки и 10,5 на отделните дъски.

Състезателките на най-дългогодишния тре-
ньор в шампионата Илия Кръстев, които играха в 
отбора на шампионките на ШК „Михаил Тал”, Чер-
вен бряг, по реда на дъските са: Габриела Илиева (3,5 
т. от 4), Никол Илиева (3 т. от 4), Ивелина Сашо-
ва (3 т. от 3) и Деница Ангелова (1 т. от 1).

Сребърните медали с 6 мач точки и 7,5 т. на 
отделните дъски спечелиха шахматистките на 
ШК „Одесос”, Варна.

В състава на вторите в шампионата ШК 
„Одесос”, Варна, играха: Дарина Димитрова (3,5 
т. от 4), Иванина Андонова (0,5 т. от 2), Лора 
Желева (2 т. от 2) и Миглена Павлова (1,5 т. от 
4).

Третото място зае отборът на ШК „ЦСКА“, 
София, с 4 мач точки и 7 т. сбор на отделните 
дъски. В състава му участваха: Владислава Стано-
ева (1 т. от 4), Ралица Маркова (3,5 т. от 4), Лара 
Ангелова (2,5 т. от 4).
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Óроци за начинаещи
Завладяване на открити линии

венета Петкова

В процеса на игра се появяват открити вертикали. В резултат се повишава ролята на 
тежките фигури, особено на топа. Завладяването на откритите линии от тежки фигури 
създава възможност за настъпление в лагера на противника. Най-ефективно е на 7-ми и 
2-ри хоризонтал, тъй като се осъществява атака на неприятелските пешки. Освен това, 
положението на тежките фигури на 7-ми и 2-ри хоризонтал при изолиран цар води до 
сериозни опасности. 

Ценността на откритите линии е различна. Завладяването на вертикалите, в непо-
средствена близост до противниковия цар, може да способства за развитие на атака.

Диаграма 1
Черни на ход

 На диаграма 1 сме представили пример за завладяване на открита линия. Черните 
допускат груба грешка, разменяйки коня за офицера на „d2” - 1...¤:d2? (размяна, способ-
стваща завладяване на открита линия „с“ от белия топ) 2.¦:d2 £d6 3.¦c1 b6 4.¦dc2 
¥b7 5.£a4 (непозволявайки на черните да предложат размяна на топовете). 5...a6 6.¦c7 
b5 7.£a5 ¦ab8 8.¦1c5 Получи се позиция с изключително надмощие на белите тежки 
фигури. 8...¦fd8. 

Диаграма 2
Бели на ход

9.¤e5 ¥f6 Ако 9...¥e5 10.de5 £:e5 11.¦:b7. 10.¤c6 e6 11.g3! ¦dc8 12.¤:b8 ¦:b8 
13.¥:b5! ¥d8 14.¥e8 £f8 15.¥:f7 

1-0.
В своите книги А. Нимцович споделя, че „откритите линии съществуват за това да 

се заемат от тежките фигури и по тях да се вмъкват в лагера на противника.“ Завладя-
ването на откритите линии е позиционно преимущество. Да се защитаваш от това е 
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твърде трудно.
 

                                                    
Диаграма 3
Бели на ход

На диаграма 3 белите имат превес благодарение владеенето на открита линия „d“. 
Следва 1.£d3! h6 2.£d7 £c5 3.¦d3 a5 4.¦f3 ¦f8 Черните изпаднаха в много пасивна 
позиция.

 

Диаграма 4
Бели на ход

На диаграма 4 сме представили още един учебен пример: 1.£d1! £c6 2.¦d7 ¦c7 3.¦d6 
£e4 4.¦d8+ ¢g7 5.h4! £c6 6.h5! със сериозна инициатива.

 

Диаграма 5
Черни на ход

Диаграма 5: 1...g6! 2.¢f2 £a4 3.¦e2 ¦c1 4.¦b2 ¢g7 5.£b3 £c6 6.£d3 h5. Черните са 
по-добре, защото владеят линия „с“ и имат пешечен превес на дамския фланг. 
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Ðешете комбинациите
(1) Mista - Klosa

iy
Белите печелят

(2) Tichonenkov - Krutchev

Белите печелят

(3) Tietz - Remish

Белите печелят

(4) Petrosjan - Ivkov

Белите печелят

(5) Dorfman - Romanishin

iy
Черните печелят

(6) Wilhelm - Meyer

Черните печелят

(7) Loevenfish - Freiman

Белите печелят

(8) Vadasz - Lukac

Черните печелят



С пчелен мед, извлек 
от корен  на лечебна
ружа и прополисова 

тинктура

С пчелен мед,
тинктура от мащерка

и прополис

За суха кашлица За влажна кашлица

100 ml 100 ml

www.apimed.bg
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