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4 ШАХ в училище

Ìеждународни прояви

Европейско първенство за момичета и 
момчета - Шибеник, Хърватска

мс Светла Йорданова 

От 14 до 23 
септември в град 
Шибеник (Хър-
ватска) се прове-
доха Европейски-
те първенства за 
юноши и девойки 
от 10 до 18 годи-
ни. Бях определена 
за водач на българ-
ската група, коя-
то включваше 10 

основни състезатели (девет от тях ви-
цешампиони на България), 4 допълнителни 
и 8 придружаващи лица. Отпътувахме от 
София на 12. IX. сутринта с автобус, оси-
гурен от БФШ, и пристигнахме на следва-
щия ден сутринта. Бяхме настанени след 
няколко часа в тризвездния хотел “Яков”, 
комплекс “Соларис”. Залите за игра се на-
мираха в непосредствена близост. Въпре-
ки някои дребни неуредици, характерни за 
повечето подобни големи форуми, като 
цяло организацията бе на добро ниво - би-
тови условия и условия за игра. По време 
на състезанието нямаше инциденти с чле-
нове на нашата група. Единствен по-сери-
озен проблем бе внезапното заболяване на 
Велизар Софранов в последните дни, кое-
то наложи медицинска намеса.

В първите 10 минути в залите за игра 
се допускаха придружаващи лица, а след 
16.30 - само официалните представители 
на отделните държави. Нашите състеза-
тели се представиха на различно ниво - 
някои над, други под възможностите си. 
Класирания в шестицата за съжаление ня-
маме, но до последно имаше шанс за това. 
С най-добър резултат завършиха Цвета 
Галунова (до 12 години) - 6 точки, осмо 
място, и Валентин Вълев (до 10 години) - 
6 точки, 11-то място.

Ще се спра накратко на представянето 
на всеки един от състезателите ни. 

До 10 години
Групата на момчетата до 10 г. беше 

най-многобройна - 92 души. Наш предста-
вител бе 9-годишният Валентин Вълев от 
Бургас. Той стартира многообещаващо с 
2.5 от 3 т., но в 4-ия кръг загуби след ос-
порвана борба срещу бъдещия медалист 
Опарин от Русия. След леко колеблива игра 
Вальо отново влезе в ритъм и финишира с 
6 т. През целия турнир той демонстрира 
много сериозно отношение. Талантът му 
е безспорен и за в бъдеще може да се очак-
ват още по-сериозни резултати от него.

При момичетата до 10 г. имахме 
две представителки - Ива Пенчева от 
В.Търново и Мария Васова от Берковица. 
Мария загуби в последния кръг и остана с 
5.5 т. на 17-то място, а Ива завърши с 5 
на 23-во място. Бореха се докрай и пове-
чето партии завършваха последни. Класи-
рането им е добро, но мисля, че и двете 
можеха повече. Васова остава в същата 
група и догодина.

До 12 години
При 12-годишните момчета и момиче-

та имахме също по двама представители. 
Александър Монев от Силистра завърши 
с 5.5 точки, като загуби  последния кръг. 
Изключително сериозен и борбен със-
тезател. На моменти предприемаше из-
лишни рискове, но си вземаше поука от 
грешките. Ивайло Стоянов стартира с 
три загуби, но успя “да се вземе в ръце” и 
финишира с 50 процента.

Цвета Галунова беше може би най-
опитната от българските участници на 
това ЕП. Започна с 2.5 от 3, но в 4-ия кръг 
загуби спечелена позиция срещу една от 



5ШАХ в училище

Нашите представители на Европейското първенство

конкурентките - Самигулина от Русия. 
Последва нов пропуск във важен момент - 
при 3.5 от 5 т. не успя да реализира срещу 
туркинята Сасмазел. Въпреки това Цве-
та имаше шанс за медал до предпослед-
ния кръг. За съжаление загуби и в крайна 
сметка остана осма. Полина Венкова от 
Плевен също започна с 2.5 от 3 т., но пос-
ледваха 2 загуби и едно реми в тотално 
спечелена позиция. Завърши с 4.5 точки и 
натрупа ценен опит.

До 14 години
В групата на 14-годишните момчета 

играха Сашо Андреев от Свиленград и 
Велизар Софранов от София. И двамата 
изненадаха с играта си, но с обратен знак. 
Велизар започна учудващо добре - 3 т. от 
4 срещу силни противници. Показа добра 
игра и завидно самочувствие. Последните 
2 кръга игра болен с висока температура 
и остана с 3.5 точки. Сашо Андреев оп-
ределено се представи под възможност-
ите си. Лично според мен той прекалява 

с шаха и компютъра през свободното си 
време. Изживяваше тежко загубите.

При девойките до 14 години Сандра 
Трифонова постигна 5.5 точки и 15-то 
място. В решителния 6 кръг пропусна пе-
чалба срещу бившата световна шампи-
онка Мариам Данелия от Грузия. Направи 
реми, с което шансовете й за медал поч-
ти отпаднаха. Важното е, че си повярва 
и би могла отново в същата група през 
следващата година да се бори за призово 
класиране.

До 16 години
В групите до 16 години се представи-

хме най-зле. Стоян Иванов от София бе 
напът да поднесе изненада още в първия 
кръг срещу номер 1 - Онишчук от Украйна, 
но не успя и в цайтнота загуби. С 2.5 от 4 
т. имаше лошия късмет да играе с номер 
3 мм Иван Салгадо от Испания, който 
преди две години лиши Мариян Бойчев от 
световната титла. В последните кръгове 
Стоян просто не издържа психически. За-
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Ìеждународни прояви

КРЪГОВЕ

Име ЕЛО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Точки кл-е ЕЛО +/- Група

Любослав Кътов 2277 0 ½ 1 ½ ½ 0 ½ 1 ½ 4,5 39 1,65 Момчета до 18

Стоян Иванов 2149 0 1 1 ½ 0 0 0 ½ ½ 3,5 67 -13,50 Момчета до 16

Сашо Андреев 1945 0 1 0 0 1 0 1 0 ½ 3,5 67 -29,75 Момчета до 14

Велизар Софранов 0 1 0 1 1 0 ½ 0 0 0 3,5 62 0,00 Момчета до 14

Александър Монев 1951 1 1 0 1 ½ 0 1 1 0 5,5 19 1,50 Момчета до 12

Ивайло Стоянов 0 0 0 0 1 0 1 1 ½ 1 4,5 54 0,00 Момчета до 12

Валентин Вълев 1644 1 ½ 1 0 ½ ½ 1 ½ 1 6,0 11 -2,75 Момчета до 10

Йорданка Найденова 1749 0 1 0 0 ½ 1 0 1 1 4,5 35 58,00 Момичета до 18

Десислава Градевска 1750 0 1 0 0 1 0 0 ½ 0 2,5 67 -18,50 Момичета до 16

Сандра Трифонова 1889 1 ½ 0 1 1 ½ ½ 0 1 5,5 15 34,25 Момичета до 14

Цвета Галунова 1832 1 ½ 1 0 1 ½ 1 0 1 6,0 8 -0,60 Момичета до 12

Полина Венкова 0 ½ 1 1 0 0 ½ ½ 0 1 4,5 40 0,00 Момичета до 12

Ива Пенчева 0 1 0 ½ 1 0 1 ½ 0 1 5,0 23 0,00 Момичета до 10

Мария Васова 0 1 1 0 ½ 0 1 1 1 0 5,5 17 0,00 Момичета до 10

върши с 3.5 т.
Десислава Градевска от Благоевград 

направи само 2.5 точки. Получаваше хуба-
ви позиции, но това не бе от значение за 
резултата. Проблем й е черният цвят - 0 
от 5. Много се притесняваше и допускаше 
елементарни грешки. Има много какво да 
учи, но тя е упорита.

До 18 години
Любослав Кътов от Велико Търново 

до 18 години също можеше да поднесе из-
ненада 1 кръг, но не се получи. В играта му 
преобладаваха ремитата, включичтелно 
срещу по-силни противници. Знае и може 
много, но на моменти допуска детински 
грешки. Завърши с 50 процента.

Йорданка Найденова от Монтана 
също направи 4.5 с победи в последните 
кръгове. Повиши значително личния си 
коефициент. Твърде късно дебютира на 
европейска сцена и трудно влезе в ри-
тъм.

Абсолютно всички състезатели про-

явяваха нужната сериозност и отговор-
ност към състезанието. Колективът 
беше добър, всички се подкрепяха взаим-
но, а така също и родителите. Ако иска-
ме обаче да имаме по-високи резултати, 
е необходима цялостна промяна в подго-
товката на състезателите. Очевидно 
е, че след 14-годишна възраст започваме 
драстично да изоставаме от европейски-
те държави и тази тенденция няма да се 
промени от само себе си. Само за сравне-
ние - за последните няколко години Турция 
има 2 пъти европейска шампионка и много 
класирания в десетката. Там има целево 
финансиране на детско-юношеския шах. 
Не би било лошо в бъдеще да се осигурят 
подходящи екипи за българската група, 
защото това вдъхва допълнително само-
чувствие. Но още по-важно е децата да 
имат целогодишен тренировъчен процес 
и достатъчно треньори на самото пър-
вество.

А ето и статистика на представяне-
то ни по кръгове:
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Ето и избрани партии от шампио-
ната:

Vasova, Maria - Chetina, Elizaveta [C54]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d4 
ed4 6.e5 d5 7.¥b5 ¤e4 8.cd4 ¥b4 9.¥d2 
¤d2 10.¤bd2 a6 11.¥c6 bc6 12.0–0 0–0 
13.a3 ¥d2 14.¤d2 ¦b8 15.£c2 ¥d7 16.b4 
f6 17.f4 fe5 18.fe5 £g5 19.¤f3 £e3 20.£f2 
£h6 21.£g3 ¦f4 22.h3 ¦bf8 23.¦ad1 £h5 
24.£g5 £f7 25.¤d2 ¦f5 26.¦f5 ¥f5 27.¦f1 h6 
28.£e3 £g6 29.¦f3 ¥e6 30.¦f8 ¢f8 31.£f3 
¢g8 32.¤b3 ¥c8 33.¤c5 £e8 34.£d3 £h5 
35.¤a6 £f7 36.¤c5 ¢h8 37.£f3 £e7 38.a4 
¢g8 39.£f4 £e8 40.£g3 ¥f5 41.£f3 ¥g6 
42.£g4 ¥f7 43.£d7 £b8 44.e6 ¥e8 45.£e7 
¢h7 46.¤d7 £c8 47.¤f6 1–0

Valev,  Valentin (1644) - Madsen, Tobias 
Juul [C56]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.0–0 ¤f6 5.d4 
ed4 6.e5 d5 7.ef6 dc4 8.¦e1 ¥e6 9.¤g5 £d7 
10.fg7 ¦g8 11.¤e6 fe6 12.£h5 £f7 13.£c5 
0–0–0 14.¥h6 £g6 15.£g5 £c2 16.¤a3 £a4 
17.£g4 ¢b8 18.£e6 1–0

Cucarella Montell, A (1921) - 
Naydenova,  Y (1749) [C84]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.d3 
b5 6.¥b3 ¥e7 7.0–0 0–0 8.a4 ¥b7 9.¤c3 b4 
10.¤d5 ¤d5 11.ed5 ¤a5 12.¥a2 ¥d6 13.¦e1 
£f6 14.¥g5 £g6 15.£d2 f6 16.¥h4 ¢h8 17.c4 
c6 18.d4 e4 19.¥b1 cd5 20.c5 ¥c7 21.£b4 
¦ab8 22.¤d2 £h6 23.¥g3 ¤c6 24.£c3 ¥a5 
25.£c2 ¤d4 26.£d1 £d2 27.£d2 ¥d2 28.¦d1 
¤e2 0–1

Monev,  Alexander (1951) - Hiti, Domen 
(1739) [B01]
1.e4 d5 2.ed5 £d5 3.¤c3 £a5 4.d4 ¤f6 5.¤f3 
c6 6.¥c4 ¥f5 7.¥d2 e6 8.¤d5 £d8 9.¤f6 
£f6 10.£e2 ¤d7 11.0–0–0 ¥g4 12.d5 ¥f3 
13.gf3 cd5 14.¥d5 0–0–0 15.¥a5 ed5 16.¥d8 
£d8 17.¦d5 £c7 18.£e8 £d8 19.£d8 ¢d8 
20.¦hd1 ¢c8 21.¦d7 ¥c5 22.¦f7 g6 23.¦dd7 
¥b6 24.¢d2 h6 25.¦b7 ¦d8 26.¢e2 ¦e8 
27.¦be7 ¦d8 28.¦g7 g5 29.¦h7 ¦d6 30.¦h8 
¥d8 31.¦a7 1–0

Galunova, Tsveta (1832) - Kolesnikova, 
Kristina [B22]
1.e4 c5 2.c3 d5 3.ed5 £d5 4.d4 ¤f6 5.¤f3 

¥g4 6.dc5 £d1 7.¢d1 e5 8.b4 e4 9.h3 ¥h5 
10.g4 ¤g4 11.hg4 ¥g4 12.¤bd2 ef3 13.¥b5 
¤d7 14.¦e1 ¥e7 15.¦e3 ¦d8 16.¢c2 a6 
17.¥a4 h6 18.¥a3 ¢f8 19.¤f3 ¥f3 20.¥d7 
¦d7 21.¦f3 g6 22.¦e1 ¢g7 23.¥b2 ¥f6 24.¦f6 
¢f6 25.c4 ¢f5 26.¥h8 f6 27.¦e3 ¦f7 28.¢d3 
h5 29.b5 g5 30.¦f3 ¢g6 31.¦f6 ¦f6 32.¥f6 
¢f6 33.c6 bc6 34.ba6 h4 35.a7 h3 36.a8£ h2 
37.£c6 ¢e7 38.a4 g4 39.a5 g3 40.fg3 ¢d8 
41.a6 1–0

Sofranov,  Velizar - Raznikov,  Danny 
(2154) [B91]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 
a6 6.g3 e5 7.¤de2 ¥e7 8.a4 ¤bd7 9.¥g2 b6 
10.h3 ¥b7 11.g4 ¤c5 12.¤g3 g6 13.¥h6 ¤e6 
14.¤d5 ¤d5 15.ed5 ¤f4 16.¥f4 ef4 17.¤e4 
0–0 18.0–0 f5 19.¤d2 ¥f6 20.gf5 gf5 21.c3 
¢h8 22.£h5 ¦g8 23.¢h1 ¦g5 24.£f3 £g8 
25.¦ae1 ¥e5 26.¦g1 b5 27.£d3 £g7 28.¤f3 
¦h5 29.ab5 ab5 30.¢h2 ¦g8 31.¥f1 £f6 
32.¦g8 ¢g8 33.£b5 £f7 34.¤e5 de5 35.d6 
¦g5 36.d7 1–0

Trifonova, Sandra (1889) - Baciu, Diana 
(2048) [D36]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 d5 3.c4 e6 4.¥g5 c6 5.¤c3 
¤bd7 6.cd5 ed5 7.e3 ¥e7 8.£c2 0–0 9.¥d3 
¦e8 10.0–0 ¤f8 11.h3 g6 12.¤e5 ¤e6 13.¥h4 
¤g7 14.¦ab1 ¥f5 15.b4 ¥d3 16.¤d3 a6 17.a4 
¤f5 18.¥f6 ¥f6 19.b5 ab5 20.ab5 £e7 21.bc6 
bc6 22.¤b4 ¦ac8 23.¤a4 £e4 24.£e4 
¦e4 25.¦fc1 ¤e7 26.¤b6 ¦d8 27.¤c6 ¤c6 
28.¦c6 ¦e6 29.¦c5 ¥e7 30.¦cb5 ¦ed6 31.¢f1 
f5 32.¤a4 ¢f7 33.¤c5 ¦c6 34.¤d3 ¦cd6 
35.¦a1 ¢f6 36.¦a7 g5 37.¦bb7 ¦e8 38.¤b4 
h6 39.¦b5 ¢e6 40.¤a6 ¢f6 41.¤c7 ¦ed8 
42.¦aa5 ¦6d7 43.¤d5 ¢e6 44.¤e7 1–0

Muheim, L (2210) - Katov, L (2277) [B49]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤c6 5.¤c3 
£c7 6.¥e2 a6 7.0–0 ¤f6 8.¥e3 ¥b4 9.¤a4 
0–0 10.c4 ¥d6 11.¤c6 bc6 12.£d3 ¥h2 
13.¢h1 ¥f4 14.¥c5 d6 15.¥b6 £e7 16.g3 ¥h6 
17.¦ad1 e5 18.¢g2 ¥e6 19.b3 ¤e8 20.£c3 
f5 21.c5 d5 22.£e5 fe4 23.¥g4 ¦f6 24.f4 ef3 
25.¦f3 ¥g4 26.£e7 ¥f3 27.¢h2 ¥d1 28.¥d8 
¥g4 29.¤b6 ¥g5 30.£e8 ¦f8 31.£e5 ¦ad8 
32.£g5 ¦f2 33.¢g1 ¦df8 34.£e3 ¦e2 35.£d3 
¦e1 0–1
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Äържавни първенства

Отборни първенства до 12 години
Деян Димитров

Само 5 отбора участваха в тазгодиш-
ното държавното отборно първенство 
по шах за момичета до 12 години, което се 
проведе от 15 до 19 октомври в Плевен. 
Поради тази причина турнирът се игра по 
кръгова система. Организаторите на със-
тезанието „Плевен 21” и домакините от 
хотел „Балкан” осигуриха комфортна и 
просторна зала за игра.

Още преди началото на срещите беше 
ясно, че двата плевенски отбора ще се бо-
рят за първото място и като че ли бит-
ката за бронза предизвикваше по-голям 
интерес. В директния сблъсък за златото 
„Плевен 21” спечели с 3:0 срещу „Спартак-
Плевен 21” и си гарантира републиканска-
та титла. Момичетата на „Плевен 21” 
очевидно превъзхождаха съперничките 
си, като интрига имаше само на 1-ва маса, 
където Вероника Василева имаше преиму-
щество срещу Александра Иванова, но в 
цайтнота сгреши и загуби.

Интригата за третото място се 
запази до последния кръг. „Шумен 2005” 
имаше точка и половина повече от 
„Столичния шахматен център”, но иг-
раеше с осигурилите си вече златото 

момичета от „Плевен 21”. Софиянки 
пък срещаха „Михаил Тал” (Червен бряг). 
Като по-любопитна се очерта срещата 
„Шумен 2005” - „Плевен 21”, където мал-
ко неочаквано шампионките имаха се-
риозни затруднения. На първа маса Джу-
лиана Колева имаше спечелена позиция 
срещу Александра Иванова, но липсата 
на опит и самочувствие попречиха да 
спечели. Поради същата причина и Боря-
на Петрова загуби много по-добра пози-
ция от Полина Венкова. Така момичета-
та от Шумен загубиха с 0:3 и трябваше 
да чакат изхода от другата среща.

Мачът между „Столичния център” и 
„Михаил Тал” определено не беше за хора 
със слаби нерви, а някои колеги не без ос-
нование го определиха като Божа работа. 
Изходът на срещата с всеки ход се об-
ръщаше на 180 градуса. В крайна сметка 
момичетата от София биха с 3:0, като 
на едната дъска спечелиха партия с дама 
по-малко и никаква компенсация. На дру-
гата маса пък развръзката беше още по-
фрапираща. В позиция: бели: Цf3 и черни: 
Цh3, h4 състезателката от “Червен бряг” 
игра 1.Цf4?? и успя да загуби този реми енд-
шпил.

Смазващо превъзходство на плевенските отбори
Стопроцентово злато за ШК „Плевен 21” при момичетата

Шампионите от ШК “Плевен 21“

Лора Иванова
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Убедителна победа за ШК „Плевен 21” при момчетата, 
оспорвана битка за среброто и бронза

Така с немалка доза късмет бронзовите 
медали с 5 точки спечелиха шахматистки-
те на „Столичен шахматен център”. Вто-
ри със 7 точки се класираха момичетата 
на „Спартак-Плевен 21”, а безапелационни 
шампионки със стопроцентов актив (12 
от 12 възможни точки) станаха „Плевен 
21” в състав Александра Иванова, Полина 
Венкова, Симонета Иванова и Доротея 
Нанчева.

Като цяло поводите за оптимизъм след 
това състезание не са много. Участваха  

само 5 отбора, което говори, че на много 
места школите просто ги няма. Борба за 
първото място почти нямаше, а повече-
то от половината партии бяха на много 
ниско ниво дори за тази възраст, което се 
доказва и от гореспоменатия пример. И за 
да завърша с нещо положително, ще кажа, 
че на фона на тези тревожни тенденции 
изпъкват момичетата от двата плевен-
ски клуба, с които явно се работи здраво. 
Но липсата на конкуренция определено не 
е в тяхна полза.

Доста по-сериозна конкуренция в сравне-
ние с турнира при момичетата се очакваше 
при 12-годишните момчета. Участваха 10 
отбора, които по швейцарска система в 7 
кръга трябваше да определят медалистите. 
Очертаваше се люта битка между „Плевен 
21”, „Виктори” (Благоевград), „ЦСКА” (Со-
фия), „Георги Даскалов” (Варна), „Царевец” 
(В. Търново) и „Спартак-Плевен 21”.

Още в началото момчетата на „Плевен 
21” показаха, че са много амбицирани да до-
кажат превъзходството си. Предимство 
им даваше фактът, че бяха най-хомогенни-
ят и равностоен отбор в състезанието. 
„Пираните на Христинка”, както шегови-
то, но не без основание ги нарича Живко 
Жеков, наложиха непосилно темпо за кон-
курентите си. Основните им противници, 

състезателите на „Виктори” (Благоевград), 
разполагаха с 2 много силни дъски - Киприан 
Бербатов и Цвета Галунова, но останалите 
им състезатели нямаха нужния опит и ру-
тина.

Срещата между „Плевен 21” и „Вик-
тори” завърши с голяма победа 3.5 на 0.5 
за плевенчани, като единствено партията 
на първа маса между Анатоли Атанасов и 
Киприан Бербатов завърши наравно. Със съ-
щия резултат 3.5 на 0.5 „Плевен 21” победи-
ха и „Спартак-Плевен 21”.

Убедителните победи с голям резултат 
на момчетата на Христина Илиева им поз-
волиха да „избягат” на непосилна за преслед-
вачите си дистанция. Анатоли Атанасов, 
Михаил Николов, Дарио Дерешки, Кристиян 
Янков и Велислав Маринов спечелиха и 7-те 
си мача и с 24.5 точки изпревариха с цели 6 
точки „Виктори”.

Бронзовите медали с 17.5 точки спече-
лиха състезателите на „Спартак-Плевен 
21”. Четвърти на половин точка от медала 
остана отборът на „ЦСКА”, който направи 
много добро впечатление.

За разлика от някои срещи при момиче-
тата, при момчетата почти във всички 
мачове „миришеше на шах”. Особено в дву-
боите между медалистите имаше много 
качествени партии, което е радващо.

През последните години се забелязва 
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Äържавни първенства

Îт живота на клубовете

Михаил Николов спечели Мемориал 
„Зоя Петкова”

Деян Димитров

и друга тенденция - момичета да играят 
при момчетата в отборните турнири. 
В това състезание Цвета Галунова, Ива 
Пенчева и Деница Драгиева се предста-
виха много добре и по нищо не отстъп-
ваха на силния пол. И трите са водещи 
състезателки във възрастовите си групи, 
но явно в клубовете им няма достатъчно 
потенциал, за да участват в турнира при 
момичетата. И това е доста тревожно, 
защото аз лично не се сещам за друг цен-
тър освен Плевен, където да „инкубират” 
повече от едно силно момиче във възра-
стите 8, 10 и 12 години.

Михаил Николов - Цвета Галунова
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 c6 4.¤c3 dc4 5.a4 
¥f5 6.e3 e6 7.¥c4 ¥b4 8.0–0 0–0 9.£e2 
¤bd7 10.e4 ¥g6 11.e5 ¤d5 12.¤e4 ¥e7 
13.¥d2 ¦c8 14.¥d3 ¥h5 15.¤g3 ¥g6 16.¥g6 
fg6 17.¤e4 h6 18.¤e1 £e8 19.£g4 £f7 
20.f4 c5 21.¤c2 £f5 22.£e2 £f7 23.£b5 
¦c7 24.£b3 ¦fc8 25.£h3 £f5 26.£f3 £f7 
27.¦ab1 a6 28.b4 cd4 29.¤d4 ¦c4 30.£d3 
¤b4 31.¥b4 ¦b4 32.¦b4 ¥b4 33.¦b1 ¥c5 
34.g3 b6 35.¢g2 £e7 36.£a6 ¦c7 37.¤b5 
¦c6 38.£a8 ¢f7 39.£c6 1–0

Киприан Бербатов - 
Анатоли Атанасов

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 c6 4.f3 e6 5.¥g5 
¥e7 6.£d2 d5 7.0–0–0 b6 8.e5 ¤fd7 9.¥e7 
£e7 10.f4 ¥a6 11.¤f3 ¥f1 12.¦hf1 a6
13.f5!? h6 14.fe6 fe6 15.¤e2 g5 16.a4 c5 17.h4 
¦g8 18.hg5 hg5 19.¦h1 ¤c6 20.¦h5 ¤a5 
21.¦g5 0–0–0 22.¦g8 ¦g8 23.g3 ¢b8 24.dc5 
¤c5 25.¤c3 ¤c4 26.£d4 £f7 27.¦f1 ¦g5 
28.¤d2 ¦f5 29.¦f5 £f5 30.¤c4 dc4 31.b4 £f1 
32.¢b2 ¤d3 33.cd3 cd3 34.¤e4 £e2 35.¢a3 
£f3 36.¤d6 ¢a7 37.£c3 ¢b8 38.¢b3 £d1 
39.¢a3 £f3 40.¢b3 £d1 41.¢a3 £f3 42.£c8 
¢a7 43.£c7 ¢a8 44.¤c8 d2 45.¢b2 

XIIIIIIIIY
9k+N+-+-+0
9+-wQ-+-+-0
9pzp-+p+-+0
9+-+-zP-+-0
9PzP-+-+-+0
9+-+-+qzP-0
9-mK-zp-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

45...d1¤! 46.¢c1 £c3 47.£c3 ¤c3 48.¤b6 
¢b7 49.¤d7 ¤a2 50.¢b2 ¤b4 51.¤c5 ¢c6 
52.¤e6 ¤d3 ½ 

От 19 до 21 октомври във фоайето на 
хотел „Балкан” в Плевен, непосредствено 
след завършването на държавните отборни 
първенства до 12 години започна 4-ият Ме-
мориал „Зоя Петкова”. За 52-мата участни-
ци в турнира организаторите от „Плевен 
21” бяха осигурили съблазнителни парични 
награди и много плюшени играчки за победи-
телите. Състезанието се проведе в 7 кръга 
по швейцарска система при контрола 1 час 
на играч до края на партията. Главен съдия 
беше Живко Жеков.
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Îт живота на клубовете

Турнирът се превърна в своеобразна 
надпревара между състезателите на „Пле-
вен 21” и Бургас. На своя територия обаче 
„пираните на Христинка” не позволиха на 
„бургаските акули” да ги изпреварят. Пър-
ви с 6.5 от 7 възможни точки стана 
Михаил Николов от „Плевен 21”. Той 
си заслужи напълно купата и паричната на-
града от 200 лв. Втора с 5.5 точки малко 
изненадващо се класира Полина Венкова, ко-
ято заедно с Цвета Галунова (5-та), Доро-
тея Нанчева (10-та) и Симонета Иванова 
(19-та) непрекъснато „сновяха” по първите 
маси и постоянно застрашаваха момчеш-
ката хегемония. Трети също с 5.5 точки, 
но по-лош допълнителен показател остана 
Петър Тодоров от Бургас, а четвърти с 5 
точки се класира Валентин Вълев.

Организаторите раздадоха грамоти и 
много специални награди в отделните въз-
растови групи. За победата си над Велислав 
Маринов Доротея Нанчева спечели приза за 
най-красива партия. Специална награда за 
най-голям принос към „Плевен 21” през 2007 
г. получи Симонета Иванова.

При момчетата до 8 години първи ста-
на Николай Христов от „ЦСКА”. Малкият 
Ники отдавна се е превърнал в любимец на 
цялата шахматна общественост, а този 
път с играта си заслужи един 2 пъти по-

голям от него плюшен мечок, който едва 
не го събори на земята. При 8-годишните 
момичета победителка е Доника Шивачева. 
Първи до 10 години при момчетата е побе-
дителят в турнира Михаил Николов, а при 
момичетата - Мария Васова.

Състезанието премина при отлична 
атмосфера, като единственият недос-
татък беше шумът, който идваше от 
посетителите на хотела. Може би ор-
ганизаторите трябва да помислят върху 
това, защото според мен фоайето на 
един хотел не е най-подходящото мяс-
то за шахматен турнир. Това, разбира се, 
е един малък проблем, който не попречи 
4-ия Мемориал „Зоя Петкова” да се пре-
върне в удесен детски турнир.
Ето и партията, отличена с приз за 
красота.
Доротея Нанчева - Велислав Маринов
Мемориал „Зоя Петкова”
1.e4 e5 2.f4 d6 3.¤f3 ef4 4.d4 g6 5.¥f4 ¥g7 
6.¥c4 ¤e7 7.0–0 0–0 8.¤c3 ¤d7 9.£d2 b6 
10.¥h6 ¥b7 11.¥g7 ¢g7 12.¤g5 d5 

XIIIIIIIIY
9r+-wq-tr-+0
9zplzpnsnpmkp0
9-zp-+-+p+0
9+-+p+-sN-0
9-+LzPP+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzPPwQ-+PzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

13.¦f7 ¢g8 14.¤e6 £e8 15.¦g7 ¢h8 
16.£h6 1–0

Михаил Николов
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Zвездно шоу

Звезди играят шах и футбол

Шахматното събитие на годината за 
България беше “М’тел мастерс 2007”. Ос-
вен с победата на Веселин Топалов, то 
ще се запомни и с уникалното шоу, раз-
играло се на стадион „Георги Аспарухов”. 
Във футболен двубой на малки вратички 
и съкратена контрола (две по 10 мину-
ти) се срещнаха шахматисти и футбо-
листи. В ролята на съдия влезе главният 
изпълнителен директор на “Мобилтел” 
Йозеф Винацер. На сборния отбор „Чес 
Юнайтед”, съставен от участниците в 
шахматния турнир (подсилен от млади-
те Иван Чепаринов и Киприан Бербатов), 
ПФК “Левски” противопостави звездите 
и треньорското си ръководство. В блиц 
темпо и главоломни обрати, след голове 
на Станимир Стоилов (4) и Христо Йо-
вов (2), както и на Топалов, Сашикиран, 

Мамедяров и Бербатов мачът завърши 6:4 
за “Левски”.

На снимката е запечатено головото 
попадение на Топалов от дузпа срещу мла-
дежкия национален нападател Валери До-
мовчийски в ролята на вратар. Скандално 
отменен гол на Чепаринов в последните се-
кунди пренесе двубоя на шахматната дъска. 
За всеобщо учудване капитаните на двата 
отбора Топалов и Йовов направиха бързо 
гросмайсторско реми. За футболни умения 
шахматистите получиха награди от “Бул-
страд”, а футболистите - от Грандхотел 
“София”.

Йозеф Винацер вече насрочи повторение 
на двубоя за почивния ден на “М’тел мастерс 
2008” през май. Дотогава участниците ще 
се подготвят усилено, а ние очакваме с не-
търпение още по-зрелищен реванш.

Снимка: Радислав Атанасов
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Денят на независимостта
мс Димитър Илиев

На 22 септември в сградата на Истори-
ческия музей във Велико Търново се проведе 
детски турнир по случай Деня на независи-
мостта на Република България. В съботния ден 
в сградата, където е подписана Търновската 
конституция, среща си дадоха млади почита-
тели на древната игра. Сред участниците се 
открояваха имената на мм Павел Димитров и 
брат му мс Радослав Димитров, които нито за 
миг не изпуснаха лидерската позиция. Радослав 
загуби половинка срещу брат си, докато Павел 
направи реми и срещу 3-ия в класирането Васил 
Василев. Този празник за децата се осъществи 
и благодарения ентусиазма на шахматния дея-
тел Цани Василев - президент на ВТШК ”1927”. 
Награди имаше за всички участници, както и 
много лакомства и пожелания за продължаване 
на традицията. Прилагам крайното класиране и 
избрани партии.

Крайно класиране т.

1 Радослав Димитров “Булмекс” - В. Търново 6.5

2 Павел Димитров “Булмекс” - В. Търново 6.0

3 Васил Василев ВТШК-1927 5.0

4 Кристиан Йорданов “Царевец” - В. Търново 4.5

5 Виктор Атанасов ВТШК-1927 4.0

6 Тодор Пенчев ВТШК-1927 3.0

7 Ивайло Павлов ВТШК-1927 3.0

8 Дениз Смайлов Горна Оряховица 3.0

9 Алекс Трифонов ВТШК-1927 2.5

10 Ралица Тютюнджиева ВТШК-1927 2.5

11 Иван Чолаков ВТШК-1927 2.0

12 Пресиян Павлов ВТШК-1927 0.0

Радослав Димитров – Тодор Пен-
чев
1.c4 c6 2.¤c3 d5 3.e3 ¤f6 4.¤f3 a6 5.d4 
e6 6.a3 ¤bd7 7.¥d3 ¥d6 8.e4 de4 9.¤e4 
¤e4 10.¥e4 ¤f6 11.¥c2 £c7 12.£d3 b6 
13.0–0 ¥b7 14.b4 c5 15.¥a4 ¢f8 16.dc5 
bc5 17.¦d1 ¥e7 18.¥g5 cb4 19.ab4 ¥b4 
20.£b3 a5 21.¥f6 gf6 22.¦d7 £c8 23.£e3 
h6 24.¤d4 e5 25.¤f5 ¥c5 26.£g3 ¦g8 
27.¤h6 ¦g7 28.¦f7 ¦f7 29.£g8 ¢e7 30.£f7 
¢d6 31.¦d1 ¥d4 32.c5 ¢c5 33.¦c1 ¢b6 
34.¦c8 ¦c8 35.h4 e4 36.¤f5 ¥e5 37.£b3 
¢a7 38.£e3 ¢b8 39.h5 ¦c3 40.£c3 1–0

Васил Василев - Виктор Атанасов
1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 ¤f6 4.¤f3 e6 5.¤c3 ¤bd7 
6.¥e2 dc4 7.¥c4 b5 8.¥d3 ¥b7 9.0–0 b4 10.¤e2 
c5 11.£a4 ¥f3 12.gf3 £c7 13.¥d2 ¥d6 14.f4 
¤d5 15.dc5 £c5 16.¦ac1 ¤5b6 17.£a6 £h5 
18.¥e4 ¦d8 19.¤d4 g5 20.¢h1 ¤f6 21.£b5 
¢f8 22.¥f3 ¤g4 23.¥g4 £g4 24.£g5 £g5 
25.fg5 ¦d7 26.¦fd1 h6 27.¤b5 ¥e7 28.gh6 ¦h6 
29.¤d4 ¥d6 30.f4 f5 31.¤f3 ¤d5 32.¦c8 ¢g7 
33.¥c1 ¢f6 34.¦g1 ¤e7 35.¦f8# 1–0

Павел Димитров - Васил Василев
1.c4 c5 2.¤c3 e6 3.¤f3 ¤a6 4.g3 ¤c7 
5.¥g2 ¤f6 6.0–0 d6 7.b3 ¥e7 8.¥b2 0–0 
9.d3 ¦b8 10.d4 cd4 11.¤d4 d5 12.cd5 
¤cd5 13.¤d5 ¤d5 14.¦c1 ¥g5 15.¦a1 
f5 16.e4 ¤b6 17.¤b5 ¥d7 18.¤d6 ¥c6 
19.b4 ¥a4 20.£d4 e5 21.£e5 ¥d7 22.ef5 
¥f6 23.¥d5 ¢h8 24.¤f7 ¢g8 25.¤h6 ¢h8 
26.¤f7 ¢g8 ½ 

Победителят заедно с Иван Църов - 
директор на Историческия музей
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Вече втора поредна година ШК „Шумен 
2005” организира верига от 12 вътрешни 
детски турнира (всеки месец по един). Пър-
вите 3-ма получават шахматна литература и 
безплатно участие във веригата мъжки тур-
нири, които клубът също провежда ежеме-
сечно. Генералното класиране се прави, като 
се вземат 6-те най-добри представяния на 
състезателя през годината. За първо място 
се дават 10 т., за второ - 9 т., за трето - 8 
т., и т. н.

15-годишният Ивайло Петров е новият 
победител в детската верига турнири „Шу-
мен 2007”. С много старание и видим напре-
дък в играта си, Ивайло спечели 5 от 12-те 
състезания и „дръпна” на непосилна дистанция 
пред останалите. Втори в генералното кла-
сиране е Симеон Симеонов, а трети - Дими-
тър Тодоров.

При момичетата след оспорвана борба 
първа е Мария Миланова, която през цялата 
година водеше люта битка с Йоана Йорда-
нова и малките Джулиана Колева и Боряна 
Петрова. Мария и Йоана бяха реална и много 
сериозна конкуренция на момчетата по време 
на всички състезания. Те успяха да спечелят 
съответно - един и два турнира.

Победителите получиха купи, шахматна 
литература и престижната титла „Клубен 
шампион за 2007 г. на СКШ „Шумен 2005”.

Веригата има тренировъчен характер, иг-
рае се по швейцарска система в 6 или 7 кръ-
га (в зависимост от броя на участниците), 
а контролата е половин час на състезател 
до завършване на партията. Записването е 
абсолютно задължително, като след това 
децата имат задача да представят по време 
на редовните си тренировки поне 2 свои ана-
лизирани партии от изминалото състезание. 
Предлагането на реми преди 40-ия ход е аб-
солютно забранено и ако се стигне до при-
мирие в игрова позиция преди тази контрола, 
състезателите се наказват със загуба. През 
годината във веригата се включиха около 30 
деца от школата на клуба.

Поради натоварения график от турнири и 
тренировки най-вероятно през 2008 г. броят 
на състезанията ще бъде намален на от 12 на 
6 - по един на 2 месеца.

Îт живота на клубовете

Верига турнири в Шумен
Деян Димитров

Ивайло Петров е клубният шампион на ШК „Шумен 2005” 
за 2007 г., Мария Миланова е първа при момичетата

Боян Ангелов е градски шампион 
на Шумен до 16 г. за 2007-ма

На 1 декември за трета поредна година 
ШК „Шумен 2005” организира станалия вече 
традиционен открит детски турнир до 16 
години. Състезанието има статут на град-
ско първенство и ежегодно събира нови деца, 
които имат желание да се занимават с шах.

При момчетата възрастовите групи бяха 

четири - до 10, 12, 14 и 16 години, а при моми-
четата две - до 12 и 16 години. Всички играха 
в общ турнир, като класиралите се до 3-то 
място в своята възраст получиха медали, а 
до 6-о място имаше грамоти. Участваха 46 
деца от 11 шуменски училища, като резулта-
тите на тримата най-добре представили се 
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състезатели от едно училище определяха и 
крайното отборно класиране.

Турнирът се проведе по швейцарска сис-
тема в 7 кръга при контрола за игра 20 мин на 
състезател до края на партията. В обедната 
почивка децата получиха сандвичи и напитки 
от организаторите и домакините ШК „Шу-
мен 2005”.

Градски шампион със стопроцентов резул-
тат (7 т. от 7!) стана Боян Ангелов, втори е 
Симеон Симеонов с 6 т., а трети също с 6 т., 
но с по-лош допълнителен показател остана 
Ивайло Петров. Четвърта и най-добре класи-
рала се от момичетата е Мария Миланова с 
5 т. Медалите и грамотите бяха връчени от 
председателя на общинския съвет Даниела 
Русева, която е голям наш приятел и винаги 
ни е помагала.

В отделните възрастови групи победите-
ли са:
Момчета до 10 г. - Димитър Мирчев с 5 т.

Момчета до 12 г. - Радостин Рафаилов с 4.5 т.

Момчета до 14 г. - Александър Димитров с 5 т.

Момчета до 16 г. - Боян Ангелов с 7 т.

При момичетата до 12 г. първа е Джулиана 
Колева с 5 т., а до 16 - победителка е Мария 
Миланова с 5 т.

В отборното класиране убедително първи 
са състезателите на ПМГ „Нанчо Попович”, 
които тази година са и вице републикански 
училищни шампиони.

С организацията и провеждането на град-
ското първенство „Шумен 2005” има за зада-
ча главно да набира деца за школата си. С нес-
крита гордост и удовлетворение можем да 
се похвалим, че след състезанието имаме 12 
нови деца, които изявиха желание да трени-
рат. За град като Шумен това е много добра 
бройка. Другият многозначителен факт е, че 
всички медали бяха спечелени от деца, трени-
ращи при нас.

За финал ще припомня, че през 2005 г. „Шу-
мен 2005” постави абсолютен рекорд, като в 
градското първенство, което организирахме 
тогава, участваха 183 деца!

Ето и няколко избрани партии от турни-
рите:

Ивайло Петров – Йоана Йорданова
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤d4 4.¤d4 ed4 
5.c3 dc3 6.¤c3 c6 7.¥c4 d6 8.d4 ¥e6 9.d5 
cd5 10.¤d5 ¤f6 11.¥b5 ¤d7 12.0–0 ¥e7 
13.¤e7 £e7 14.¥f4 a6 15.¥d6 £f6 16.e5 £g6 
17.¥d3 f5 18.¦c1 ¢f7 19.¥e2 £g5 20.f4 £d8 
21.¥c4 ¦e8 22.£h5 ¢g8 23.£f5 ¥c4 24.¦c4 
¦c8 25.£c2 ¤b6 26.¦c8 £c8 27.£b3 ¤c4 
28.¦c1 b5 29.a4 1:0

Ивайло Петров – Иван Стефанов
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 g6 4.0–0 ¥g7 5.c3 
¤ge7 6.d4 ed4 7.cd4 d5 8.e5 0–0 9.¤c3 ¤f5 
10.¦e1 f6 11.¥c6 bc6 12.¥f4 ¦e8 13.¤a4 fe5 
14.¤e5 ¥f8 15.¦c1 ¥d7 16.¤c5 ¥c5 17.¦c5 
¤d6 18.b3 ¤f5 19.£d2 ¦e6 20.¥g5 £e8 21.¦c3 
¤d6 22.f3 ¤f7 23.¥f4 £e7 24.¢f2 ¤e5 25.¦e5 
¦e5 26.¥e5 ¥e8 27.£h6 ¦b8 28.f4 ¦b4 29.f5 
gf5 30.¦g3 ¥g6 31.h4 c5 32.h5 1:0

Димитър Тодоров – Мария Миланова
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤e5 d6 4.¤f3 ¤e4 5.¤c3 
d5 6.£e2 ¥e7 7.¤e4 de4 8.£e4 0–0 9.¥d3 f5 
10.£c4 ¢h8 11.¤e5 £e8 12.0–0 ¤d7 13.£c7 
¥d8 14.£d6 ¦f6 15.£d5 £e5 16.£f3 ¥c7 
17.g3 ¤c5 18.¥e2 f4 19.d4 £d4 20.¦d1 £e4 
21.¥f4 ¥b6 22.£h5 ¥f5 23.¥f3 ¥g6 24.£c5 
£f3 25.£e7 £f2 26.¢h1 £f3# 0:1

Мария Миланова – Ивайло Петров
 1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed5 cd5 4.¥d3 ¤c6 5.c3 
¤f6 6.¥f4 g6 7.¤f3 ¥f5 8.¥f5 gf5 9.¤h4 e6 
10.¤d2 ¥e7 11.¤hf3 0–0 12.¥h6 ¦e8 13.h3 
¢h8 14.¤g5 ¢g8 15.£f3 £c7 16.g4 f4 17.h4 
e5 18.0–0–0 ¤d4 19.£d3 ¦ac8 20.¢b1 ¤e6 
21.¤e6 fe6 22.g5 ¤g4 23.£f3 ¤h6 24.gh6 ¢h8 
25.¦dg1 ¥f6 26.£h5 ¦g8 27.¤f3 £b6 28.¤e5 
¦cf8 29.¤f7 ¦f7 30.£f7 £d8 31.¦g8 1:0
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Ìеждународни прояви

Oт живота на клубовете

Столични училищни първенства
фм Иван Стойнов

На 8 и 9 декември 2007 г. в залата на 
ШК”Ивис” в София се проведоха столич-
ните първенства по класически шахмат 
за момчета и момичета до 8 и до 16 го-
дини.

Участваха състезатели от следните 
столични клубове: ШК ”Славия”, Столи-
чен център, ШК “ЦСКА”, ШК “Бадев” , ШК 

“Рицар” и ШК “Ивис”.
При момичетата до 8 години участ-

ваха три състезателки, като победата без-
апелационно извоюва Рада Димитрова от 
Столичен център. Втора е Сиана Миранжева 
и трета Мария-Магдалена Недкова.

При малките момчета до 8 години 
участваха 16 състезатели. Убедителна по-
беда с 4.5 точки извоюва Владимир Петров 
от ШК ”Ивис”. Сребърният медал спечели 
Васко Величков /ШК “Бадев”/, а бронзовия - 
Марсел Коловски /ШК “ЦСКА”/.

При девойките до 16 години участ-
ваха 5 състезателки. Победата с пълен ак-
тив от точки извоюва Йоана Костурска 
от ШК ”Ивис”. Втора е Деница Драгиева 
/ШС “ЦСКА”/, а трета - Мина Попова /Сто-
личен център /. Четвърта и пета са съот-
ветно Яна Найденова и Стефка Кръстева.

При юношите до 16 години участ-
ваха 12 състезатели. Стоимен Веселинов 

Победителките до 16 години
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от ШК ”Ивис” победи с 4.5 точки от 5 
възможни. В класирането следват: Калин 
Кръстев /Столичен център / и Борислав 
Янакиев /ШК ”Рицар”/.

Следващата седмица, на 15 и 16 декември, 
в зала “Армеец” на хотел “Българска армия” се  
проведоха столичните първенства за юноши и 
девойки до 10, 12, 14, 18 и 20 години.

В отделните възрастови групи се по-
лучиха следните резултати:

Момчетата до 10 години бяха най-
масовата група с 19 участници. Победи-
тел е 8-годишният Владимир Петров /
ШК ”Ивис”/ със стопроцентов резултат 
7 т. от 7 възможни!

Крайно класиране:

1 Владимир Петров (ШК ”Ивис”) . . . . . . . . . 7 т.
2 Николай Христов (ЦСКА) . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 Иво Димитров (“Славия”) . . . . . . . . . . . . . . . 5
4 Делян Дочев (ЦСКА) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5 Румен Николов (ЦСКА)  . . . . . . . . . . . . . . . 4,5
6 Нури Гараев (ШК “Бадев”)  . . . . . . . . . . . . . . . 4

Момичетата до 10 и 12 години , ко-
ито бяха само четири, играха в общ тур-
нир. Победителка до 10 години е Юлина 
Ганчева /Столичен център/, а при 12 годиш-
ните момичета първа е Деница Драгиева 
/ШК ЦСКА/ със стопроцентов актив.

Крайно класиране:

1 Деница Драгиева (ЦСКА) . . . . . . . . . . . . . 3 т.
2 Юлина Ганчева (СЦШ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3 Мина Попова (СЦШ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
4 Рада Димитрова (СЦШ)  . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Момчетата до 12 и 14 години иг-
раха също в общ турнир. В него едноли-
чен победител с актив от 6.5 точки от 7 
възможни е Ивайло Стоянов /ШК “Ивис”/,  
обявен за победител до 12 години, а при 
14-годишните момчета първото място 
заслужи Калоян Стоименов /ШК ”Бадев”/.

Крайно класиране:

1 Ивайло Стоянов (ШК “Ивис”)  . . . . . . . . 6,5 т.
2 Калоян Стоименов (ШК ”Бадев”) . . . . . . . . 5,5

3 Илиян Любомиров (ЦСКА) . . . . . . . . . . . . . 4,5
4 Георги Кирков (ШК “Рицар”) . . . . . . . . . . . . 4,5
5 Борислав Янакиев (ШК “Рицар”) . . . . . . . . . 4,5
6 Делин Сирков (СЦШ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Девойките до 14 и 18 години, че-
тири състезателки играха в общ турнир.

При 14-годишните първото място из-
воюва Петра Димитрова /Столичен цен-
тър/, а при 18-годишните победата е за 
Дарена Сиркова /ШК ЦСКА/ със стопро-
центов актив.

Крайно класиране:

1 Дарена Сиркова (ЦСКА) . . . . . . . . . . . . . . 3 т.
2 Марина Харизанова (СЦШ) . . . . . . . . . . . . . . . 2
3 Петра Димитрова (СЦШ) . . . . . . . . . . . . . . . 1
4 Стефка Кръстева (СЦШ)  . . . . . . . . . . . . . . . 0

При девойките до 20 години първа 
е Елица Харизанова /Столичен център/,  
втора Мирослава Христова и трета - 
Стефка Танова.

При юношите до 18 години победи 
Сава Калчев /ШК ЦСКА/, а при 20-годиш-
ните - Васил Колев /Столичен център/.

Крайно класиране:

1 Васил Колев (СЦШ) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 т.
2 Наско Начев (СЦШ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5
3 Сава Калчев (ШК ЦСКА) . . . . . . . . . . . . . . . 0,5
4 Владимир Тошев (ШК ЦСКА) . . . . . . . . . . . . 0,5
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Ëично мнение

Размисли на треньора
фм Иван Стойнов -  

треньор в ШК ”Ивис”

Едва ли някой днес може да си предста-
ви живота без компютрите. Те успешно 
помагат на всички ни да се ориентира-
ме по-добре във все по-глобализирания 
свят.

Шахматът не може да остане на-
страна от реалността и затова сме сви-
детели на страхотен “бум” в използва-
нето на различни компютърни програми 
при подготовката на шахматистите.

Доколко обаче използването на ком-
пютърните шахматни програми, особе-
но при обучението на младите шахмати-
сти, е полезно е спорен въпрос.

Шахматът по думите на “Магьосни-
ка от Рига“ - бившия световен шампион 
Михаил Тал, е едновременно наука, спорт 
и изкуство. Изкуство по силата на ес-
тетическото въздействие, което една 
красива шахматна партия оказва.

Честно казано, като гледам партиите 
от още играещия се световен шампио-
нат в Мексико, не намирам нито една, ко-
ято да отговаря на тези критерии, и ос-
новната причина според мен е масовото 
използване на анализиращите компютър-
ни програми от типа на “Rybka”, “Fritz “ и 
други, които унищожават творческото 
начало в шахматната игра.

Интересно е дали, ако ги имаше тези 
програми преди, щяха да се появят “Без-
смъртната партия” на Андерсен, не-
подражаемите със своята фантазия и 
красота комбинации на Михаил Тал, фи-
лигранната техника на Боби Фишер или 
дълбоките стратегически замисли на 
Михаил Ботвиник и Тигран Петросян? 
Съмнявам се. 

Лошото според мен е, че днес мла-

дите шахматисти, вместо да изучават 
творчеството на тези корифеи на шах-
матната игра и по този начин за усъвър-
шенстват своето майсторство, все 
по-честно прибягват до цитираните 
компютърни програми, за да им покажат 
някой и друг вариант. Така, вместо да се 
опитат сами да развиват своето твор-
ческо мислене и шахматна интуиция, те 
просто механично повтарят ходовете, 
показани от компютърните програми, 
много често без дори да разбират на как-
ва логика и идеи са подчинени.

Особено погрешно според мен е из-
ползването на тези програми при подго-
товката на начинаещите шахматисти. 
Вместо да изучават основните дебют-
ни принципи, да подобряват разбиране-
то си за играта, разглеждайки различни 
партии и комбинации, някои от тях дори 
оспорват треньорските препоръки с ар-
гумента “Rybka” показва друг ход като 
по-добър.

Съвсем наскоро при разглеждането на 
вариант един млад и перспективен шах-
матист на въпроса ми “Каква е идеята 
на този ход?”, отговори: “Това е теория, 
“Rybkata“ го дава за най-добър.” Разбира 
се, резултатът от партията, в която 
бе изигран, не потвърди оценката на 
програмата или по-точно тази оценка 
нямаше значение за него.

Не бива да забравяме, че шахматната 
партия не е само набор от варианти, тя 
е преди всичко борба, борба между две 
личности, всяка със своите предимства 
и недостатъци. Това означава, че има 
много сериозен психологически елемент, 
който програмите не могат да оценят. 

Компютърните шахматни програми  при подготовката 
на младите шахматисти 
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Шахматната партия е още и съревнова-
ние в процеса на мислене, творчеството 
и фантазията на шахматистите.

Това трябва да насърчаваме и възпи-
таваме в младите шахматисти.

Това ще им бъде полезно и за живота 
извън шахмата.

Разбира се, подготовката с компю-
търа може да бъде полезна в аспекта на 

събиране на информация и изучаване пар-
тиите на съперника, неговите силни и 
слаби страни и като помощно средство 
в анализa на някои позиции, но само като 
проверка на собствените аналитични из-
води.

Разбирам отлично, че много треньори 
и млади шахматисти няма да се съгласят 
с моето мнение и това е нормално.

Опростяване на позицията
мс Христинка Илиева

Вилхелм Щайниц, световен шампион 
от 1886 до 1894 г., винаги с охота пома-
гал на любителите на шахмата, които 
се обръщали към него за съвет.

Веднъж при Щайниц дошъл непознат 
човек и го помолил да му покаже най-до-
брата игра в защитата на двата коня.

„Какво имате предвид? – попитал 
Щайниц – За защитата на двата коня е 
написана не една статия.” И световни-
ят шампион започнал търпеливо да де-
монстрира всички основни варианти на 
това начало. След няколко часа изморе-
ният вече любител казал :„Извинете, ма-
естро, но това съвсем не е това, което 
искам. Виждате ли, аз често играя с мае-
стро Блекбърн и той винаги ми дава два 
коня в повече. Така че аз искам да знам 
как е най-добре да се защитавам, имайки 
два коня в повече още в началото.” 

Тази история е на повече от сто го-
дини, но и днес е полезна за начинаещите 
шахматисти – най-често те страдат 
от неумението да използват матери-
алното си преимущество, придобито в 
предходната борба. В техните партии 
въобще не са от значение двете пешки 
в повече или даже фигурата в повече – 
борбата продължава и да се прогнозира 

резултатът е почти невъзможно.
А още отдавна е сформиран прост и 

ясен закон за реализация на матери-
ално преимущество. Той гласи: Има-
щият материално преимущество е 
длъжен да се стреми към разумно оп-
ростяване на позицията и преминава-
не в ендшпил. Там фигурата в повече 
веднага ще реши изхода на срещата.”

Това е просто правило. Него лесно ус-
вояват и запомнят даже малките деца. 
Ето например как демонстрирал добре 
усвоения закон начинаещият Альоша 
Климов.

XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0
9zpp+-trpzpp0
9n+-+-wq-+0
9+-+-+P+-0
9L+-+-+-tR0
9zP-+-+PvL-0
9-+P+-+-+0
9+-+R+KwQ-0
xiiiiiiiiy

Току-що е завършила яростната схва-
тка в мителшпила, която е донесла на 
Альоша /с белите/ фигура в повече. Но 
черните възнамеряват да продължат 
борбата, надявайки се на практически 
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шансове в атаката срещу разбитата по-
зиция на белия цар. Малкият шахматист 
обаче лишава своя противник от всички 
илюзии, като форсирано довежда парти-
ята към леко спечелен ендшпил.
1.£d4! Заради заплахата  2.£d8!  черни-
те са принудени да разменят дамите.  
1...£d4 2.¦hd4! А след този ход неизбеж-
но се разменят и топовете
2...h6 3.¦d8 ¦d8 4.¦d8 ¢h7 5.¦e8!  Черни-
ят топ е в капан.  5...¦e8 
6.¥e8 g6 7.fg6 fg6 8.¥d6! 

Именно към тази позиция се стремял 
Альоша.

А сега за упражнение намерете най-
бързия път към победата в следващите 
гросмайсторски партии:

Романишин – Хулак, 1976 г.
XIIIIIIIIY
9-tR-+-+-+0
9+-+-+pzpk0
9pwQ-+p+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-+-+0
9+Nwq-+-zPp0
9-+-+PzP-zP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Бели на ход

1.¦h8! ¢h8 2.£d8 ¢h7 3.£d3   Черните 
се предават.

Верлински – Левенфиш, 1933 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9zpp+-+-+-0
9-+-zp-wQp+0
9zPPsnq+-sN-0
9-+-+-zPK+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черни на ход

1...£g2 2.¢h4 £h2 3.¢g4 (3.¤h3 
£g3!-+) £h5 4.¢g3 £g5! 5.£g5 ¤e4 
6.¢f3 ¤g5 7.fg5 ¢f7 8.¢e4 ¢e6 -+

Керес – Котов, 1953 г.
XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9zp-+-vlpzpp0
9-zpq+psn-+0
9+-snl+-+-0
9-+-+-+-+0
9+P+-zP-zP-0
9PvL-+QzPLzP0
9+-tRR+-mK-0
xiiiiiiiiy

Бели на ход

1.¥f6! ¥f6 2.e4 ¥e4 3.¦d8 ¥d8 4.¥e4 
£e4 5.£e4 ¤e4 6.¦c8  + -  

(1) Vishniatsky – Perevoznikov 1950 
1.¦d8! ¤e8 2.f6! gf6 [2...£f6 3.£a3 £e7 4.¦g7! 
£a3 5.¦f7 ¢g8 6.¦e8+-] 3.£g8+- 1–0
(2) Khavin – Gufeld 1956 
1.¦c1! £c1 2.¥e6 ¢h8 3.¥g7! ¢g7 4.£f7 
1–0
(3) Duckstein – Pachman Golden Sands, 1962 
1.¥a4! £a4 2.£e6 ¢d8 [2...¢f8 3.¦f6! gf6 
4.£f6 ¢g8 5.£g5 ¢f8 6.¦f1+-] 3.£d6 ¢c8 
4.¦f5! 1–0
(4) Hort – Byrne Golden Sands, 1962 

1.¤c6! ¤d3 [1...¤c6 2.¤d5!+-] 2.¢d2 £e8 
3.¤d5 1–0
(5) Mileika – Kveinys 1963 
1.¦a7! £b6 2.¦b7!! 1–0
(6) Fuster - Balogh,J Debrecen, 1964 
1...£b2 2.£d1 £f2 0–1
(7) Lerner - Lehmann,He Kyev, 1978 
1. ¥f5 £f5 2.£e7 £g6 3.£e6 1–0
(8) Gass - Kindl,P. Stuttgart, 1979 
1...£e4! 2.£e4 ¤h3 3.¢g2 ¦f2 4.¢h3 
¦h2 0–1

Решения на комбинациите от стр. 21
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Ðешете комбинациите
(1) Vishniatsky – Perevoznikov
XIIIIIIIIY
9rsnl+-mk-tr0
9zp-+-wq-zpp0
9-+p+-sn-+0
9+p+-zpP+-0
9-+L+-+-+0
9+-+-+-wQ-0
9PzPP+-+-zP0
9+-mKR+-tR-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Khavin – Gufeld
XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9+p+-+-zpp0
9p+q+p+-+0
9+-+p+L+-0
9lzP-vL-+P+0
9zP-+-+Q+-0
9-+-+-zPKzP0
9+-+-+R+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(3) Duckstein – Pachman
XIIIIIIIIY
9-tr-+k+-tr0
9+-+q+-zpp0
9p+-+pzp-+0
9zP-+-+-+-0
9-+P+Q+-+0
9+-+-+-+-0
9-snL+-+PzP0
9+R+-+R+K0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(4) Hort – Byrne
XIIIIIIIIY
9r+lwq-tr-mk0
9+-+-+p+p0
9p+pzp-snpwQ0
9+p+-sn-+-0
9-+PsNP+P+0
9+-sNL+P+-0
9PzP-+-+-+0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) Mileika – Kveinys
XIIIIIIIIY
9-tr-+-+k+0
9+-wq-+pzpp0
9-+r+-+-+0
9+-+-zpL+-0
9-zpl+-+-+0
9+-+-+P+-0
9-zP-wQ-+PzP0
9tR-+R+-+K0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Fuster - Balogh, J
XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+-+-+pzpp0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-zPQ+-0
9r+q+-zPPzP0
9tRR+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(7) Lerner - Lehmann, He
XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0
9+p+q+-+p0
9-+-+-zp-zP0
9zp-+p+-zp-0
9Psn-zP-+-+0
9+-+-wQ-+-0
9-zP-+-zPP+0
9+L+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(8) Gass - Kindl, P. 
XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9tR-+-zp-+p0
9-+-vlq+pvL0
9+p+-+-+-0
9-zP-zPNsnP+0
9+-zP-+Q+P0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят
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Øахматни афоризми

Подбрал: мм Коста Ангелов

1. Опитвайки се да спечели конски ендшпил, той изразходва много конски сили.

2. Конят на противника му имаше вълчи апетит.

3. За шахматната слепота и очила не помагат.

4. За него правилото на квадрата се оказа омагьосан кръг.

5. За чернополия офицер белите полета са тъмна Индия.

6. ''И все пак последната дума ще бъде моя!'' - помисли си майсторът и каза : 

''Предавам се!''

7. Многоходовата комбинация  го доведе до безизходна ситуация.

8. За шахматната корона не е важна формата на главата, а нейното съдържание.

9. Колкото повече навлизаш в гората от комбинации, толкова повече дръвчета 

падат от дъската.

10. И леките фигури се дават с тежко сърце.

11. Претърпявайки загуба, майсторът посипа  главата си с пепелта от 

пожертваните фигури.

12. Научавайки се да играете шах, вие вече сте спечелили.

13. Голите царе винаги са на мода.

14. И царят  може да бъде закаран в ъгъла.

15. Озовавайки се в центъра, царят не можа да си намери място.

16. Зеленият шахматист и лошата позиция  вижда в розово.

17. Колкото и да ''изяде'' една лека фигура – тя никога няма да стане тежка.

18. Запатованият цар тайно се чувства победител.

19. И голият цар не можеш да ''хванеш'' с голи ръце.

20. Даже неправилното начало трябва да се играе правилно.

21. Майсторът дълго мисли как да избегне цайтнота и просрочи времето.

22. В шахматните спорове се ражда не само истината, но и нулите в таблицата.

23. Най-краткият път към победата е късметът.

24. Понякога и с коня играят праволинейно.

25. Времето е безкрайно, защо тогава изпадаме в цайтнот?

Всеки, който желае да получи шестте книжки за 2008 г., 
може да потвърди на тел. 02 9300 733.
Сумата от 12 лева се превежда по сметка: 
Банка: ПИБ – централа
Б. код.(BIC): FINVBGSF
IBAN: BG88 FINV 9150 10BG N0H8 XJ

Абонамент за списание “Шах в училище”
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