
АШАХ
брой 6
2008

Европейско първенство в Херцег НовиЕвропейско първенство в Херцег Нови

в училище

Световно първенство във Виетнам



Сила. Ефективност. Отговорност.



3ШАХ в училище

Издава: “ЧЕС ГЕЙМ” ЕООД

Главен редактор: гм Мария Велчева

Сътрудници: мм Калин Каракехайов, мм Светла Йорданова, мм Коста Ангелов, фм Иван 

Стойнов, мс Димитър Илиев, мс Христинка Илиева, Деян Димитров, Трифон Тодоров

Дизайн и предпечатна подготовка: Веселин Йонев Коректор: Зоя Стефанова

Снимка корица: Трифон Тодоров

Телефон/факс: 02 9300 733   e-mail: shah_v_uchilishte@mail.bg

Цена: 2.00 лв.

брой 6/2008

Международни прояви
Индия взе световните титли до 
20 години . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Осемнадесето европейско 
първенство в Херцег Нови - 
Черна гора  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Вунг Тау бе любезен домакин на 
световното за деца  . . . . . . 12

Открити турнири
80 млади шахматисти на Мтел 
джуниър в Благоевград . . . . . . . 17
Киприян Бербатов, победител в 
1-вия София сити фест . . . . . .20

С
Ъ

Д
Ъ

Р
Ж

А
Н

И
Е

От живота на клубовете
Александър Димитров спечели 
купа “Цитадела” . . . . . . . . . . . . . .21
Столични първенства . . . . . . . .22

Шахматна лекция
Тихи ходове  . . . . . . . . . . . . . . . 23

Компютърните шахматни 
програми

Chessbase ръководство . . . . . 24

SOS Детско селище, село 
Дрен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Решете комбинациите . . . . 26

ISSN 1313-1079



4 ШАХ в училище

Ìеждународни прояви

Индия взе световните титли до 20 години
мм Светла Йорданова

Домакин на световните първенства 
до 20 години бе град Газиантеп, Турция. 
От 2 до 15 август 2008 година там се 
събра световният елит при юношите и 
девойките в най-престижната възрас-
това група. България имаше двама пред-
ставители сред състезателите в лице-
то на държавните ни шампиони Адриана 
Николова и Ивайло Енчев. По покана от 
турската федерация и решение на БФШ 
аз бях включена в съдийския екип.

Турските домакини, както обикнове-
но, се бяха постарали да създадат ком-
фортна обстановка за състезателите. 
Бяхме настанени в новопостроения 
5-звезден хотел „Угюр”, на 15 минути 
пеша от залата. Разликата в климата бе 
осезаема, но това не се усещаше в при-
ятно охладената зала за игра на местно-
то училище. Разбира се, имаше в изоби-
лие минерална вода за всички участници 
и съпровождащи лица.

За по-добра аклиматизация пристиг-
нахме ден по-рано. Газиантеп е шести-
ят по големина град в Турция, недалеч 
от границата със Сирия. Там се намира 
един от най-големите паркове в света. 
Хората са доста религиозни и консер-
вативни. Разликата в културата и по-
рядките ни се усещаше на всяка крачка. 
Малко неудобство за състезателите 
бяха молитвите по 5 пъти на ден, ко-
ито се чуваха от близката джамия. Но 
с това изключение, условията за игра и 
отдих бяха отлични. На разположение 
на всички в свободното време бяха ба-
сейн, маси за тенис, интернет.

В групата на юношите участва-
ха 109 състезатели от всички кон-
тиненти. Особено силно бе присъстви-

ето на представителите на Индия, Русия, 
Грузия, Китай, Виетнам и др. Атракция 
бе включването на най-прогресиращата 
в момента в света девойка, 14-годиш-
ната китайка Ху Юфан при младежите. 
Аз имах шанса да съм съдия на първите 20 
маси при юношите и да наблюдавам игра-
та им отблизо. Играха се 13 кръга.

Ивайло Енчев още в първия кръг из-
вади труден жребий. С черните фигури 
срещу немския гросмайстор от грузин-
ски произход Давид Барамидзе, който 
го надигра сравнително леко. Изненади 
не липсваха от първия кръг. Загуби пре-
търпяха доста от гросмайсторите. 
Във втория кръг нашият представител 
спечели срещу Айдоглу Атаман (Тур-
ция). Най-голямата изненада бе загубата 
на поставения под номер 1 азербайджа-
нец Рауф Мамедов от грузинеца Торни-
ке Саникидзе. Още тук стана ясно, че 
Мамедов не е в най-добрата си форма и 
предстои интересна борба за световна-
та титла. Третият кръг започна да про-
тивопоставя равностойни съперници и 

Ивайло Енчев
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логично се увеличи процентът на реми-
тата по първите маси. Ивайло Енчев не 
можа да се пребори с... Мамедов (2627), за 
което не можем да го укоряваме. Като 
цяло той играеше на приливи и отливи 
– печелеше срещу по-ниско градираните 
съперници и губеше срещу останалите. 
След това направи серия от ремита, 
което не е особено характерно за него. 
Междувременно лидерите в турнира се 
сменяха непрекъснато. Силно бе китай-
ското присъствие в челото на таблица-
та, като Ли Чао Б дори оглави временно 
класирането. Той обаче бе надигран от 
Браун Арик (Гер) в 7-ми кръг. Давид Ха-
уел (Англия) победи Алехандро Рамирез 
и така двамата разделиха първото мяс-
то. Енчев остана със скромните 3 точ-
ки, след поредното реми. Тази партия 
закри кръга. В крайната позиция Ивайло 
имаше цар и пешка срещу цар и два коня 
на противника, което вече беше невъз-
можно да се спечели.

След осмия кръг лидерските позиции 
заеха Ли Чао Б от Китай и Браун Арик 
от Германия с по 6,5 точки. Следваше 
ги голяма група с по 6 т., сред които 
бе и китайката Ху Юфан. Енчев фикси-
ра поредното реми, както и в 9-ия кръг. 
Имаше огромно желание да спечели, но 
очевидно играта не му спореше.

 Десетият кръг донесе и нов ли-
дер при юношите - Максим Родщейн от 
Израел, с 8 точки. Хубава победа на 2-ра 
маса постигна 15-годишният талант 
от Филипините Со Уесли над Дейвид 
Хауел. В челните редици в последните 
кръгове започнаха да се промъкват и 
доста индийци, които до този момент 
бяха по-незабележими. Енчев най-накрая 
разби серията от ремита с хубава побе-
да над Бахруз Рзяев (Азербайджан).

„Традицията” на турнира се запази и 
в 11-ия кръг имаше вече нов водач с 8,5 
т – Браун. Основна заслуга за това бе 

на младия виетнамец Нгуен Нгок Трунг, 
който надигра Родщейн. Още на следва-
щия ден обаче Браун загуби лидерство-
то и така кръг преди края трима души 
можеха да грабнат световната титла: 
индийците Гупта Абхийет и Неги Пари-
мерян, както и Давид Хауел с по 9 точ-
ки.

Последният кръг приключи успешно за 
българския състезател. С черните той 
взе важна точка срещу италианеца Да-
ниеле Вокатуро (2417). Така с 6,5 точки 
от 13 кръга финишира на 77-мо място. 
Световната титла стана прите-
жание на индийския гросмайстор 
Гупта Абхийет, който с черните леко 
спечели срещу Давид Хауел. Триумфът на 
индийците бе пълен след сребърния медал 
на Неги Паримерян. Трето-седмо място с 
9 точки поделиха: Арик Браун, Давид Хау-
ел, Елтай Сафарли, Ху Юфан  и Амин Ба-
сем. Всички те получиха купи и медали от 
организаторите.

Групата на девойките се състо-
еше от 67 състезателки. Очакваше 
се борбата за медалите да се води основ-
но между Харика Дронавали (Индия), Ма-
рия Музичук (Украйна), Анастасия Бодна-
рук (Русия) и Катерина Немцова (Чехия). 
От лидерките само Боднарук и Сабина 
Фойшор (Румъния) стартираха с реми-
та, другите си взеха „своето”. Нашата 
представителка Адриана Николова също 
записа точка в първия кръг срещу Мари 
Боярченко (Люксембург). В следващия 
обаче с черните не можа да преодолее по-
лякинята Майдан. Адриана оказа сериозна 
съпротива в остра сицилианска защита, 
но въпреки това загуби. Немцова направи 
реми с по-ниско градираната Ивахинова 
от Русия, Фойшор последва примера й, а 
Боднарук изненадващо записа втора загу-
ба от Нази Пайкидзе (Грузия). След 3-ия 
кръг пълен актив от точки имаха Харика 
Дронавали (ИНД), Мария Музичук (УКР) и 
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Татев Абрахамян (САЩ). Адриана победи 
по-ниско градираната Албано от Порту-
галия.

Жребият срещна Музичук и Дронавали 
в 4-ия кръг, но партията завърши миролю-
биво. Абрахамян надигра с черните Майдан 
и еднолично поведе. Адриана отнесе Зоя 
Северюхина (Русия) отново в „кървава” 
сицилианка. Личеше си, че е в добра фор-
ма, играе смело и борбено. Фойшор почти 
отпадна от борбата за медалите след по-
редна загуба. Най-интересното от този 
кръг е, че поставените под номер 3 и 4 
Немцова и Боднарук с по 1,5 точки играха 
помежду си на... 16 маса! Едната очевидно 
щеше веднага да се прости с мечтите си 
за медал и това бе рускинята. В 5-ия кръг 
на първите 6 маси бяха записани борбени 
ремита, което означаваше, че американка-
та с арменска кръв Абрахамян съхранява 
лидерството. На 4-а маса Николова реми-
зира с белите срещу грузинката Микадзе. 
Партията протече с променливи шансо-
ве и може би резултатът е закономерен. 
Немцова се върна „в играта”, след като се 
наложи над Бетюл Иълдъз (Турция).

На следващия ден Музичук победи Абра-

хамян, Дронавали – Гулмира Даулетова, а 
друга казахстанка – Гюлизхан Накхбаева, 
догони лидерките и също стана с 5 точки. 
На 4-а маса отново имаше „малка” сенза-
ция. Адриана затвърди силата на „черния 
цвят”, като победи нашумята напоследък 
чехкиня Немцова! Силната серия на бъл-
гарката продължи с нова победа, този път 
над Ивахинова (РУС). Това вече бе заявка 
за нещо по-сериозно. Николова разделяше 
2-ро място след 7-ия кръг! Музичук не из-
държа на темпото, наложено от Харика, 
и ремизира срещу Микадзе, оставяйки во-
дачеството в ръцете на индийката. Меж-
ду другото, на първите 9 маси в този кръг 
имаше общо 6 индийки, повечето на по-
малка възраст! Очевидно там сериозно се 
работи.

И когато всичко изглеждаше велико-
лепно за българския тим, Адриана стоеше 
на норма и медал... дойде почивният ден. 
Не зная дали е случайно съвпадение, или не, 
но практиката показва, че той обикнове-
но се отразява зле на българските състе-
затели или поне на тези, на които турни-
рът им върви. Адриана загуби с белите в 
ендшпила в 8-ия кръг, разбира се, не от кой 
да е, а от бъдещата шампионка. Тук нео-
чаквано пред нея се откри „втори” шанс, 
тъй като в следващия кръг срещна ниско 
градираната китайка Гу Ки. Тя обаче явно 
я подцени, имаше и сериозни проблеми с 
времето и направи реми. По същия начин 
завършиха и партиите на първите 2 маси, 
като Харика Дронавали съхрани лидер-
ството си с 7,5 точки. След нея плътно 
бяха Музичук и Микадзе. В 10-ия кръг Ад-
риана Николова бе постепенно надиграна 
от миналогодишната европейска шам-
пионка до 16 г. Кюбра Юзтюрк (Турция). 
Противно на очакванията, това й донесе 
още по-неприятен жребий – с черните 
срещу румънката Фойшор. За Адриана не 
бе проблем да направи реми, но това вече 
я отдалечи безвъзвратно от мечтите 

Ìеждународни прояви

Адриана със световната шампионка 
Харика Дронавали
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за медал и гросмайсторска норма. Харика 
отново поведе в класирането с 9 точки 
пред Музичук, която ремизира със Севе-
рюхина. Трета с 8  т. бе Микадзе.

Предпоследният кръг донесе разоча-
рование в нашия лагер. Този път черните 
„изневериха” на Адриана и тя загуби от 
Туркан Мамедярова от Азербайджан. Ин-
дийката Дронавали вече бе на крачка от 
световната титла, след като надигра 
Нармин Казимова (АЗЕ) и дръпна с точ-
ка пред Музичук, която направи поредно 
реми със съвзелата се след лошия старт 
Боднарук. Чисто трета отново бе Мика-
дзе с 8,5 т. 

В 13-ия кръг Николова победи арменка-
та Каласиан и финишира на 16-о място със 
7,5 точки. Малко, предвид златния шанс, 
който й се беше открил. И все пак едно 
отлично представяне. На този турнир 
Адриана покри поредната и вече ненужна 
норма за международен майстор, покачи 
значително личното си Ело. Това обаче 
едва ли може да е утеха, когато си бил 
толкова близо до върха. Но определено се 
вижда, че Николова има голям потенциал 
и рано или късно ще постигне заветното 
звание. Да й пожелаем успех!

В последния кръг нервите на доста шах-
матистки не издържаха и се получиха някои 
неочаквани обрати. Дронавали не рис-

кува и с реми и 10,5 точки си осигури 
окончателно световната титла до 
20 години. Още една за Индия, след 
успеха им при младежите! На 2-ра маса 
обаче Музичук бе методично надиграна от 
по-малката Нази Пайкидзе (Гру) и интри-
гата за разпределението на медалите се 
запази. Объркването стана пълно след загу-
бата на следващата в класирането Микадзе 
от индийката Гомес. В драматична партия, 
закрила турнира, туркинята Юзтюрк се 
наложи над индийката Соумя. Така четири 
състезателки финишираха с по 9 точки. 
Допълнителните показатели ги подредиха 
така: 2. Мария Музичук (Украйна), 3. Кюбра 
Юзтюрк (Турция), 4. Мари Ан Гомес (Индия), 
5. Нази Пайкидзе (Грузия). Всички те получи-
ха награди.

В заключение ще кажа, че световно-
то първенство до 20 години бе отлично 
организирано. Домакините от Газиантеп 
и турската федерация се бяха постарали 
всички да се чувстват комфортно. Прес-
центърът работеше почти денонощно. В 
почивния ден бе организирана екскурзия за 
всички желаещи.

На това първенство се видя, че не 
сме толкова далеч от другите, поне при 
девойките. Струва си да се замислим 
какво е онова малко нещо, което не ни 
достига?!

Решения на комбинациите от стр. 26
(1) Henneberger, W - Bernstein,O Цюрих, 
1934 
1.¥g7! ¦g7 2.¦c8 ¦g8 3.£g4! 1–0
(2) Spielmann – Lisitsyn, Москва, 1935 
1.¤f5! ¢g8 [1...gf5 2.£g5] 2.£h6 ¤h5 3.£g7!! 
¤g7 4.¤h6 1–0
(3) Alekhin – Reshevsky Кемери, 1937 
1.¦b8! ¢b8 2.£e5! 1–0
(4) Kasparian – Manvelian Ереван, 1939 
1.£c6! ¢c6 [1...¢b8 2.¤d4+-] 2.¤e5! ¢c5 
3.¤d3 ¢d4 4.¢d2 1–0
(5) Lohmer - Karkner Немеко, 1940 

1.¦h7! ¢h7 2.¦h1 ¥h6 [2...¥h4 3.£e8+-] 
3.¦h6! ¢h6 4.£f4 g5 5.£h2 ¢g6 6.£h5 ¢f6 
7.£f7 1–0
(6) Rothstein – Katalymov, Русия, 1952 
1.¦h6! ¥h6 2.g7!! ¢g7 [2...¥g7 3.£h4+-] 
3.£g6 ¢h8 4.£h6 1–0
(7) Polvin – Krejchik Виена, 1954 
1...£h2! 2.¢h2 ¤g4 3.¢h1 ¦h3! 4.gh3 ¦h2 0–1
(8) Matulovic - Panagopoulos, T Атина, 
1955 
1.£h7!! ¤h7 2.¤f7 ¢g8 3.¤e5 ¢h8 4.¤g6 
1–0
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От 14 до 25 септември 2008 година в черно-
горския град Херцег Нови се проведе ХVIII евро-
пейско индивидуално първенство по класически 
шахмат до 18-годишните състезатели, разделе-
ни в пет възрастови групи за юноши и девойки 
- до 10, 12, 14, 16 и 18 г. По официалната статис-
тика на домакините, разпространена по време на 
турнира, това бе първенство с два рекорда: за 
участието на 44 европейски страни и 913 млади 
шахматисти. Българската делегация, избрана с ре-
шение на УС на БФШ, се състоеше от 38 човека, 
от които 24-има състезатели, водач, треньор и 
12 придружаващи.

Пътуването до град Херцег Нови, на около 
900 км от София, се извърши с автобус. Фир-
мата се справи много добре с превозването на 
групата на отиване и връщане, въпреки трудния 
път, с много завои, преминаване на Которския за-
лив с ферибот и проливния дъжд, който ни беше 
спътник през цялото време в двете посоки. Дори 
с многото почивки, които ни осигуриха, през два 
часа, пристигнахме така, както го бяхме предви-
дили. Елена Андреева от превозваческата фирма 
през цялото време се грижеше да има ведра об-
становка, като ни занимаваше с познанията си 
по история на балканските страни, провеждаше 
викторини с децата и прожектираше игрални 
филми.

Нашата делегация беше настанена в двузвезд-
ния хотел „Централ Игало”, който е в средно 
добро състояние, на брега на Адриатическо море, 
на около 800 метра от залата за провеждане на 
състезанието. Домакините бяха предоставили 
автобус за придвижването до игралната зала, но 
ние го ползвахме само в дъждовно време. През 
останалото време, както всички други отбори, 
отивахме пеша.

Състезанието се проведе в 9 кръга в спортна 
зала  „Игало” при следната контрола: 90 минути 
до 40 ход плюс 30 минути до края и 30 сек доба-
вено време на ход. Между 5-ия  и 6-ия кръг имаше 
свободен ден. Тъй като тази контрола на игра се 
прилага на много малко наши детско-юношески 
състезания, след добавените 30 минути след 40-ия 
ход имаше спад в играта на нашите състезатели. 
Още от първия кръг се забеляза подготовката на 
Киприян Бербатов точно в тази част на играта, 
защото успя да спечели в края на изключително 
трудна партия за него. Същото го показа и Де-
ница Драгиева в първия кръг, която игра последна 
в залата, и в офицерски ендшпил с разноцветни 
офицери успя да спечели. От всичките 216 пар-
тии, които се изиграха, само една се падна между 
наши състезателки. Във втория кръг играха една 
срещу друга Йорданка Найденова и Мария Влади-
мирова. Въпреки че първия ден регистрирахме 15 

Осемнадесето европейско първенство в    
 Херцег Нови - Черна гора

Трифон Тодоров

Ìеждународни прояви

Киприян Бербатов

Деница Драгиева
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победи, 4 ремита и 5 загуби, стана ясно, че всич-
ки отбори са подготвени много добре за това 
европейско състезание, защото това остана 
най-силният ни ден на игра. През следващите дни 
усилията ни бяха насочени към това да подобрим 
първоначалния успех, но така и не успяхме.

Направи ми впечатление, че децата, които 
присъстваха на подготвителния лагер в При-
морско, още отначало бяха по-задружни и се 
събираха на групички. От първия ден те се об-
ръщаха към гросмайстор Петър Великов да им 
помага с анализите си и съставянето на игровия 
план, докато тези, който не бяха, се включиха 
след третия кръг. Гросмайсторът през цялото 
време се занимаваше с децата, но най-голям ин-
терес към неговите анализи имаше след вечеря. 
Тогава той ги събираше и групово обсъждаха на 
всеки партията, като им показваше слабите 
и силните страни от играта им. Гросмайстор 
Великов знаеше всеки как е играл, защото през 
цялото време той беше в залата и следеше по-
отделно всяка партия. 

Първите няколко дена се събирахме в девет 
часа, след закуска, в една зала и обсъждахме съв-
местно с придружаващите родители проблеми-
те, задачите и подготовката на децата за пред-
стоящите партии.

На 22 септември, Деня на независи-
мостта, бяхме посетени от консула на 
Република България в Черна гора г-н Йордан 
Георгиев и съпругата му. Той остана през це-
лия ден с нашата делегация и намери време да по-
говори с почти всички състезатели. По времето 
на игра беше в игралната зала заедно с гм Великов 

и наблюдаваше всички партии до края.
Изключително приятно ми е да похваля ня-

колко юноши и девойки, който играха през цяло-
то състезание с българските национални символи 
(фланелки, шапки, трикольор и др.). Това са: Ни-
колай Христов (ШК ЦСКА), Валентин Вълев (ШК 
Бургас), Мария Васова (ШК Берковица 64), Михаил 
Николов (ШК Плевен ХХ ), Симонета Ивано-
ва (СШК Дракон-Плевен), Деница Драгиева (ШК 
ЦСКА) и Ивайло Стоянов (ШК ИВИС). На всич-
ките си партии Михаил Николов поставяше до 
таблото за игра българския трикольор.

Преди началото на втори кръг бях помолен 
от Черногорската национална телевизия RTCG2 
да отговоря на няколко въпроса, излъчено в су-
трешния им блок. Говорех за добрата организация 
на домакините, която наистина беше много до-
бра, и благодарих на Владимир Шакотич и неговия 
екип за приятелското отношение към нашата 
делегация. 

На 20 септември, между пети и шести кръг, 
по регламент, беше свободен ден и всяка деле-
гация си избираше с какво мероприятие да го 
запълни. За организацията на този ден предвари-
телно натоварихме Лиляна Драгиева от София 
и тя се справи много добре. Организира ни пет-
часова екскурзия до Дубровник в Хърватска, 
който бе на 45 км. Взеха участие 30 човека от 
нас и всички останаха с много добри спомени и 
от този град. 

В предишния брой на списанието разказахме за 
изключителния успех на Киприян Бербатов, кой-
то спечели първенството до 12 години. 

Михаил Николов

Мария Васова
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МОМЧЕТА
N Име Ело група 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Точки Кл-не Ниво Ело +/-
19 Фм Мариян Бойчев 2406 До 18 ½ 1 0 1 ½ 0 ½ ½ ½ 4,5 40 2280 -21,30
46 Любопслав Кътов 2242 До 18 1 ½ ½ 0 ½ 1 ½ ½ 0 4,5 34 2405 28,95
60 Найден Добрев 2081 До 18 1 0 0 0 1 0 1 1 1 5,0 28 2294 50,50
84 Боян Ангелов 1996 До 16 ½ 0 0 1 1 0 0 ½ 1 4,0 75 1973 -6,00
54 Сашо Андреев 2021 До 14 1 ½ 1 ½ 0 ½ 0 0 0 3,5 84 1931 -23,50
60 Ивайло Стоянов 1978 До 14 ½ 0 1 1 ½ 0 0 1 0 4,0 62 2055 9,30
1 Фм Киприян Бербатов 2250 До 12 1 1 1 1 1 0 1 ½ 1 7,5 1 2284 15,00
12 Александър Монев 2087 До 12 1 ½ 0 1 ½ 1 1 0 1 6,0 17 2010 -15,50
62 Михаил Николов 1815 До 12 1 ½ ½ 1 ½ 1 0 0 0 4,5 57 1957 34,25
23 Валентин Вълев 1721 До 10 1 1 ½ ½ 1 ½ 0 1 0 5,5 20 1856 24,75
53 Николай Христов 0 До 10 1 0 0 0 0 1 1 1 1 5,0 52 0 0,00
56 Тамер Исмаил 0 До 10 ½ 0 1 0 0 0 0 0 0 1,5 119 0 0,00
89 Владимир Петров 0 До 10 ½ ½ 1 ½ 0 0 0 1 1 4,5 65 1599 0,00
МОМИЧЕТА
N Име Ело група 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Точки Кл-не Ниво Ело +/-
32 Мария Владимирова 2009 До 18 0 ½ 1 0 1 ½ 1 ½ 1 5,5 16 2114 19,20
47 Йорданка Найденова 1807 До 18 0 ½ 0 1 0 0 0 ½ 1 3,0 48 1739 -17,75
59 Калина Тодорова 1711 До 16 ½ 1 0 ½ 0 1 1 1 0 5,0 23 2020 84,00
72 Виктория Цекова 0 До 16 1 ½ 0 0 0 ½ 0 1 ½ 3,5 57 1785 0,00
34 Цвета Галунова 1839 До 14 1 ½ 1 0 0 0 ½ 1 ½ 4,5 41 1844 -1,05
47 Полина Венкова 1762 До 14 0 ½ ½ 0 0 ½ 1 1 ½ 4,0 59 0 3,50
26 Деница Драгиева 1706 До 12 1 0 ½ 1 1 0 1 ½ 1 6,0 11 1805 11,00
29 Симонета Иванова 1668 До 12 1 1 ½ 0 0 0 0 1 1 4,5 38 1813 16,25
67 Ева Милева 0 До 12 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 2,5 76 0 0,00
50 Боряна Петрова 0 До 10 0 0 1 0 1 1 ½ 0 1 4,5 44 0 0,00
68 Мария Васова 0 До 10 1 0 1 0 1 ½ 1 0 1 5,5 22 0 0,00

От момичетата най-добре се пред-
стави Деница Драгиева до 12 години, коя-
то с 6 точки от 9 се класира на 11-о мяс-
то, въпреки че е дебютантка на такъв 

форум. 
Сега може да видите и таблица с резултати-

те по кръгове поотделно за всеки състезател от 
българската делегация:

Ето и таблицата с класиране по медали 
по държави:

Място Страна Златен Сребърен Бронзов Общо
1 RUS 3 4 1 8
2 GEO 2 0 0 2
3 UKR 1 2 2 5
4 ESP 1 0 1 2
5 TUR 1 0 1 2
6 BUL 1 0 0 1
7 CZE 1 0 0 1
8 ARM 0 1 1 2
9 POL 0 1 1 2
10 BLR 0 1 0 1
11 GER 0 1 0 1
12 HUN 0 0 1 1
13 SRB 0 0 1 1
14 FRA 0 0 1 1

Ìеждународни прояви

КРЪГОВЕ

КРЪГОВЕ

Симонета Иванова
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Световното първенство за деца, 
юноши и девойки до 8, 10, 12, 14, 16 
и 18 години се проведе от 20 до 31 
октомври в далечния Вунг Тау, Ви-
етнам. За пръв път от много години 
насам Азия е домакин на световно и 
организаторите се престараваха във 
всяко отношение. Първенството не 
претендираше за рекорд – участваха 
общо 885 души от 71 държави. Разбира 
се, най-много бяха представителите 
на Виетнам (77), следвани от Индия 
(61), Русия (46), Китай (21). От Бъл-
гария участваха само 5 състезатели: 
Рада Димитрова (до 8 г.), Мария Васова 
(до 10), Доника Шивачева (до 10), Ани 
Крумова (до 14) и Стоян Иванов (до 
16), а общо цялата група беше от 11 
деца. Пътувахме близо 2 дни - първо 
с автобус до Истанбул, след това 12-
часов полет до Куала Лумпур с кратък 
престой в Дубай. Многочасовият прес-

той ни позволи да си направим екскур-
зии в Истанбул и Куала Лумпур и да се 
докоснем за кратко до съвсем различна 
култура. В Истанбул посетихме ар-
хеологическия музей “Света София”, 
Синята Джамия, Двореца на султан 
Ахмед. В Малайзия беше също толкова 
вълнуващо. За 6 часа успяхме да обико-
лим Куала Лумпур, като най-интересни 
бяха кулите близнаци, телевизионната 
кула с различни атракции, дворецът на 
техния султан, музеят на... стари вла-
кове. Невъзможно е с думи да се опише 
усещането от досега с един различен 
свят.

В Хо Ши Мин пристигнахме рано 
сутринта на 19 октомври. Веднага 
усетихме нетипичната за нашите ге-
ографски ширини жега и влажност на 
въздуха. Но организаторите бяха по-
мислили за всичко. Десетки добровол-
ци посрещаха всеки с бутилка минерал-
на вода. След няколко часа вече бяхме 
във Вунг Тау – красив курортен град 
в Южен Виетнам, на брега на Индий-
ския океан. Настаниха ни в двузвезд-
ния хотел ”Као Су”. Първоначалното 
ни леко разочарование бързо премина, 
след като разбрахме, че сме най-близо 
до залата за игра – на 15 минути с ав-
тобус, а от плажа бяхме само на 5 ми-
нути пеша. Персоналът се грижеше и 
за най-дребните ни прищевки. В хотела 
не ни липсваше нищо, като се почне от 
климатик и се стигне до интернет. Е, 
връзката не беше с особено високо ка-
чество, но вършеше работа. В хотела 
имаше даже караоке-бар и зала за ма-
саж.

Най-шокиращото ни впечатление 

Вунг Тау бе любезен домакин на световното   
 за деца

мм Светла Йорданова
мм Коста Ангелов

Ìеждународни прояви
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от Виетнам бе местният транспорт. 
Улиците бяха буквално залети от мо-
тоциклети и велосипеди и тук-там 
някоя кола, които се движеха почти 
без да спазват някакви правила. Град-
ски транспорт на практика отсъства-
ше! Всъщност екзотичните превозни 
средства (част от моторите бяха 
самоделни) ни създаваха доста про-
блеми – пресичането на улица си беше 
истинско приключение. След пищното 
откриване на първенството се наложи 
всички гости, участници и официални 
лица да се прибираме пеша до хотели-
те, защото градът бе задръстен от 
мотори!

Церемонията по откриването бе 
наистина грандиозна. Много танци, 
песни, изпълнени от най-известните 
виетнамски певци, коктейл... Освен 
официалните лица, домакините бяха 
поканили и “Мис Виетнам”, “Мис Перу”, 
“Мис Япония” и  “Мис САЩ”.

Състезанието се провеждаше в 
Спортната зала на града. Условията за 
игра бяха отлични, но... не за всички. За-
лите бяха добре климатизирани, непре-
къснато се раздаваха студени и топли 
напитки за всички. Най-големите иг-
раеха в тиха и приятна зала с DGT XL 
часовници. Но по-голямата част от 
участниците бяха в доста шумна зала и 
играеха със Silver часовници. За тези, ко-
ито не са запознати, ще кажем, че това 
са много неудобни часовници, които не-
прекъснато създаваха проблеми както 
на състезателите, така и на... съдиите. 
Имаше и технически проблеми – след 
силен дъжд спираше токът за 10-15 ми-
нути и се създаваше суматоха. Но най-
голям проблем създаваше публиката, 
която наблюдаваше партиите, макар и 
от трибуните. Имаше случаи дори на 
подсказване и чести скандали. Най-ку-

риозен беше моментът, когато хвана-
ха едно малко китайче да чете от те-
традка с варианти по времe на партия 
зад дъската! След известно съвещание 
съдиите решиха да му простят, с което 
разплакаха и другото дете.

Първенството се проведе в 11 кръ-
га с един почивен ден. Играеше се на 
вече традиционната контрола 90 мин 
за 40 хода + 30 мин до края с добавяне 
на 30 секунди на ход от началото на 
партията.

Нашите състезатели, преодолели 
тежкия път, часовата разлика и го-
рещините, започнаха колебливо. Само 
Мария Васова и Доника Шивачева успя-
ха да спечелят партиите си от 1-вия 
кръг. Постепнно 
нещата се нор-
мализираха и 
в средата на 
турнира всич-
ки имаха над 
50%. Но 
нека се 
спрем на 
в с е к и 
п о о т -
делно.

Кулите близнаци в Куала Лумпур
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Мария Васова (до 10 години) – 6 
точки, 20-о място от 69 състеза-
телки. Тя единствено от българската 
група изигра целия турнир по първите 
маси и имаше реални шансове за медал. 
С белите спечели 4 от 6 възможни, а с 
черните постигна 2 от 5 т. Загуби по-
следните 2 кръга, което я лиши от по-
предно класиране. Всяка партия игра с 
максимално напрежение и накрая прос-
то се изтощи. Празнините в дебют-
ния й репертоар я водеха почти всеки 
кръг до цайтнот. И все пак тя игра 
отлично и бе на крачка от огромен ус-
пех. Ако работи все така сериозно и в 
бъдеще може да се разчита на нея.

Доника Шивачева (до 10 години) 
– 6 точки, 33-о място. Доника събра 
същите точки, но загубите й бяха от 
значително по-слаби противнички, за 
което може само да съжалява. И при 
нея има пропуски в дебютно отноше-
ние, но тя е само на 9 години все пак. 
Сериозната работа с личния й треньор 
Станислав Главчев вече дава плодове.

Рада Димитрова (до 8 години) 
- 4,5 точки, 46-о място от 55 със-
тезателки. Рада беше най-малката в 
нашата група. Партиите приключваше 
обикновено бързо, без значение от ре-
зултата, нещо характерно за повечето 
деца на тази възраст. Тепърва й пред-
стои да изгражда дебютен репертоар. 

Липсва й опит, но бъдещето й принад-
лежи. Похвално е, че макар и толкова 
малка беше само с треньорката си Ма-
рия Николиева в далечен Виетнам и се 
държа геройски.

Ани Крумова (до 14 години) – 5,5 
т., 39-о място от 79 състезател-
ки. Ани спечели 4 партии, загуби 4 и 
3 завърши наравно. Загуби от 2 WFM, 
едната след груба грешка. Победи би-
вшата европейска шампионка Софи 
Афлало (Франция). Слабият финиш 2 
от 5 я лиши от по-челно класиране.

Стоян Иванов (до 16 години) 
– 5,5 точки, 41-во място от 73 
състезатели. Стоян игра стабилно 
+3-3=5, но лоша шега му изигра прека-
леният стремеж да играе на сигурно. 
Пет ремита са твърде много за юно-
ша на неговата възраст, макар и срещу 
силни противници.

Нашите състезатели като цяло 
проявиха нужната сериозност и от-
говорност към първенството, но 
има какво още да се желае. Пречеше 
им най-вече липсата на опит и само-
чувствие, за да се борят за по-предно 
класиране. Хубаво е, че групата беше 
задружна – конфликти и проблеми ня-

Ìеждународни прояви

На летището - Светла, Доника, 
Ани и Мария

На риболов във Виетнам
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маше. Най-важното е, че се завърнахме 
живи и здрави.

Както се предполагаше, най-много-
бройните групи спечелиха и най-много 
медали: Индия - 8 (4 златни, 2 сребърни, 
2 бронзови), Китай – 6 (1, 3, 2), Грузия 
– 4 (1, 2, 1), Русия – 3 (1, 1, 1), Виетнам 
– 2 (1, 1, 0). Тези 5 държави взеха общо 
23 медала от 36 възможни. При най-
малките доминираха азиатците – Ки-
тай, Виетнам, Индия. При 16-годишни-
те Индия окупира челната тройка. Три 
от девойките, поставени под номер 1, 
спечелиха световните титли – до 12, 
14 и 16 години.

Това световно ще се запомни и с 
още нещо, че за 1-ви път се приложи 
новото правило - ако състезател не си 
е на мястото в началото на партията, 
я губи веднага! Имаше доста написани 
нули.

Домакините организираха различни 
забавления в свободното време. Едно 
от тях бе вечерта на талантите, в 
която всички желаещи изпълняваха 
по нещо. Оказа се, че шахматистите 

имат многобройни таланти.
На закриването организаторите 

раздадоха много награди – купи и меда-
ли и предметни награди до 10-о място. 
Имаше и отборни класирания във всяка 
група и накрая общо. Държавите с най-
много отличия получиха съответно 
по 30, 20, 10 електронни часовника, а 
медалистите – лаптоп, видео и шахо-
ве. Разбира се, най-облагодетелствани 
бяха многобройните групи, но е нор-
мално да се стимулира масовото учас-
тие. За съжаление България няма шанс 
в подобно класиране, защото липсата 
на средства ни пречи да участваме с 
повече от 1 представител в група.

Интересно е, че повечето участни-
ци имаха екипи с името на страната 
си, които носеха с гордост. Това не е 
задължително в спорт като шаха, но 
носи допълнително самочувствие на 
състезателите.Така те чувстват по-
голяма морална отговорност.

В заключение ще кажем, че „сверява-
нето на часовниците” на това светов-
но за сетен път показа, че не сме тол-
кова далеч от най-добрите, но трябва 
още много да се работи. Не е доста-
тъчно да станеш шампион на Бълга-
рия. За да се пребориш с много други 
шампиони, трябват упорит ежедневен 
труд и неистово желание.

Ето и по една партия на нашите 
представители.

Peng, Janet - Dimitrova, Rada 
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Музеят на древните морски 
обитатели във Ванг Тау
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Абонамент за списание “Шах в училище”

Ìеждународни прояви

Стоян бе нашият знаменосец
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Идеята за провеждане на верига от 
турнири "Mtel Masters Junior" бе пред-
ложена от мм Силвио Данаилов, мени-
джър на гм Веселин Топалов по време на 
състоялия се на 17 май т. г. в София 
промоционален турнир. 

"Каиса Чес мениджмънт" с подкрепа-
та на БФШ и градовете-домакини Бла-
гоевград, Ямбол, Силистра, Ловеч и Со-
фия в периода от 8 ноември т. г. до 17 
май 2009 година ще организират и про-
ведат 5 турнира за деца до 14 години, 
като финалният ще се играе догодина в 
чест на Деня на спорта 17 май, по вре-
мето на петия "Mtel Masters". 

Веригата стартира на 8 ноември в 
просторната зала на регионалния исто-
рически музей в Благоевград. В надпре-
варата се включиха 80 деца от възрас-
тови групи - 8, 10, 12 и 14 години от 
17 клуба в страната, като най-много-
бройни бяха състезателите от клуба-
домакин "Виктори" - 16 и от "Плевен 
ХХI" - 15. 

Регламентът на турнира предвижда-
ше изиграването на 7 кръга по швейцар-
ска система при контрола 20 минути 
на състезател. Пак според регламента 
право на участие имаха момичета и 
момчета, ненавършили 14 години към 
датата на турнира и подали поименна 
заявка за участие до организатора на 
състезанието Марин Атанасов или до 
БФШ в срок най-късно до три дни преди 
началото на турнира. В тази връзка из-
цяло подкрепям предложението на д-р 
Стефан Сергиев, президент на БФШ, 
клубовете, неподали в срок заявка за 
участие, да бъдат финансово санкцио-

нирани. Неудобство за организаторите 
създадоха клубовете "Бадев" София и 
"СЦШ" София, които искаха да вклю-
чат децата си в последния момент. 

Турнирът беше официално открит 
от д-р Стефан Сергиев, който сподели 
радостта си от големия интерес към 
проявата, обяви наградите и пожела ус-
пех на всички участници. 

Стартовият лист на турни-
ра беше оглавен от спечелилия 
през септември европейска тит-
ла 12-годишен възпитаник на бла-
гоевградската шахматна школа 
Киприан Бербатов с коефициент 
ЕЛО 2346! За негови основни съперни-
ци се спрягаха познати имена в детския 
ни шахмат - Александър Монев /Локо-
мотив София/, Ивайло Стоянов /Ивис 
София/, Даниел Нинчев /Бургас/, Анато-
ли Атанасов /Плевен ХХI/ и др. По си-
лата на жребия в първия кръг зад шах-
матните дъски един срещу друг седнаха 

Îткрити турнири

80 млади шахматисти на Мтел джуниър 
 в Благоевград

мс Христинка Илиева

Европейският шампион Киприан Бербатов над всички със 100 процента

Д-р Стефан Сергиев връчва 
лаптоп на победителя
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Îткрити турнири
призьори от различни държавни първен-
ства и съвсем начинаещи малчугани от 
по-долни възрастови групи. 

Всички участници получиха реклам-
ни шапки на МTel и минерална вода. На-
чалото на кръга беше дадено от Марин 
Атанасов от Благоевград - главен съдия 
и организатор на турнира. Първите три 
кръга не донесоха почти никакви изнена-
ди - титулуваните състезатели убеди-
телно надиграваха своите противници 
и така преди почивката с пълен актив 
се откроиха Киприан Бербатов, Петър 
Тодоров, Явор Тодоров, Анатоли Атана-
сов, Ивайло Стоянов, Борис Стефанов, 
Владимир Петров и Николай Христов. В 
петия кръг амбициозна и силна игра пока-
за държавният шампион до 10 г Николай 
Христов /ЦСКА/, който с белите получи 
обещаваща позиция срещу Бербатов, но 
опитът си е опит, а и късметът често 
е на страната на по-силния. След реги-
стрираната 5-та точка Киприан поведе 
еднолично. Изостанаха с половин точка 
Анатоли Атанасов и Ивайло Стоянов, за-
вършили реми помежду си, половин точка 
открадна и Деница Драгиева /ЦСКА/ сре-
щу Александър Монев. 

Последният, седми кръг, противо-
постави държавния шампион до 12 г. 
Александър Монев с актив от 5,5т и 
едноличния лидер с 6 т. Киприан Бер-
батов. Залогът на партията беше го-
лям - дербито трябваше да определи 
победителя в турнира, който полу-
чаваше правото на участие в кръго-
вия турнир по време на петия "Mtel 
Masters", освен това го очакваше лап-
топ, купа и шахматна литература. 
Ремито устройваше Кипи, но Сашко 
търсеше победата на всяка цена. Те 
изиграха истинска шампионска партия 
с много остра атака на белите и хлад-
нокръвна защита на Бербатов с чер-
ните. Изходът на срещата се реши в 
последната минута, в която по-пре-
цизен беше Киприан. 

Ето и челото на таблицата:

1. Киприан Бербатов Локомотив Сф 7

2. Михаил Николов Плевен 21 6

3. Виктор Найденов Бадев Сф 6

4. Петър Тодоров Бургас 6

5. Александър Монев Локомотив Сф 5,5

6. Анатоли Атанасов Плевен 21 5,5

7. Николай Христов ЦСКА 5

8. Явор Тодоров ЦСКА 5

9. Владимир Петров Ивис Сф 5

10. Даниел Нинчев Бургас 5

Общо 80 участници

Похвала за играта си заслужава 
и победителката при момичетата 
12-годишната Деница Драгиева. Тя 
натрупа 5 точки, като загуби само една 
партия от Михаил Николов и ремизира 
срещу Александър Монев и Георги Бър-
даров /Локомотив София/. По-добрата 
й Медиана Бухолц й донесе наградата - 
дигитален електронен часовник. В шес-
тия кръг се стигна до спор в нейната 
партия с Бърдаров. Поради недостиг 
на време тя рекламира реми в ендшпил 
с кон повече. Главният съдия отложи 
решението си и накара състезателите 
да продължат. Почти в един и същ мо-
мент свърши времето на Деница и про-
тивникът й протегна ръка, приемайки 
предложението за реми. В крайна смет-
ка партията завърши наравно.

Партиите от турнира бяха наблю-

Кипи срещу Ники
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давани с интерес от гм Петър Великов, 
изпълнителния директор на БФШ Ни-
колай Велчев, както и от председателя 
на комисията за детско-юношески шах-
мат Живко Жеков от Бургас.

Освен Бербатов и Драгиева бяха 
обявени и победителите в отделните 
възрастови групи, като четири от ос-
ъмте първи места бяха спечелени от 
малките шахматисти на "Плевен ХХI". 

В групата до 8 г. при момичетата 
първа с 3 т. се класира Габриела Или-
ева от "Плевен ХХI". Тя изпревари по 
показател държавната шампионка Рада 
Димитрова от СЦШ, участвала на све-
товното първенство във Виетнам. 
Трета остана Златина Любомирова от 
"Ботвиник" София с 2 т.

В отсъствието на държавния шампи-
он Тамер Исмаил от Свиленград, както 
и на талантливите момчета от Бургас, 
първи във възрастова група до 8 г. се 
класира Момчил Банев от "Плевен ХХI", 
който натрупа 4 точки и въпреки че 
тренира по-малко от година, заслужава 
отлична оценка за играта си. Втори и 
трети с по 3 точки се класираха Хрис-
тиян Скендерски от "Марек" Дупница и 
Габриел Бетов от "Плевен ХХI".

В групата до 10 г. при момичетата 
не взеха участие Мария Васова и Доника 
Шивачева, върнали се съвсем скоро от 
световното във Виетнам. Победител-
ка с натрупаните 4 точки стана друга 
плевенчанка - Никол Илиева от "Плевен 
ХХI". След нея останаха Виктория Ва-
силева от "Ботвиник" София и съот-
борничката на Никол Гергана Димитро-
ва с по 3 точки.

Много добра игра показа Николай 
Христов, който можеше да поднесе из-
ненадата на турнира в партията си сре-
щу Бербатов. С натрупаните 5 точки 
спечели първото място в групата 
до 10 г. С играта си впечатлиха и вто-
рият, и третият - Явор Тодоров и Вла-
димир Петров, натрупали също по 5 т.

Класирането при 12-годишните 
момичета:

1. Деница Драгиева, ЦСКА - 5 т.
2. Цветелина Спасова, Ивис Сф - 4 т.
3. Петра Димитрова, СЦШ Сф - 4 т.
Момчетата до 12 години се на-

редиха така и в генералното класиране, 
като силно се изявиха с играта си.

1. Киприан Бербатов, Локомотив Сф 
- 7 т.

2. Михаил Николов, Плевен 21 - 6 т.
3. Виктор Найденов, Бадев Сф - 6 т.
При момичетата до 14 години 

класирането е:
1. Вероника Василева, Спартак Пле-

вен 21 - 5 т.
2. Полина Венкова, Плевен 21 - 4,5 т.
3. Марина Георгиева, Виктори Благо-

евград - 4,5 т.
Класирането при 14-годишните 

момчета:
1. Анатоли Атанасов, 

Плевен 21 - 5,5 т.
2. Христо Вригазов, Спартак Плевен 

21 - 5 т.
3. Ивайло Стоянов, Ивис София - 

4,5 т.

С голямо вълнение децата очакваха 
официалното закриване, защото зна-
еха, че всички ще получат награди. И 
наистина лично д-р Стефан Сергиев 
връчи пакети с шахматна литерату-
ра, фланелки и други изненади на 80-те 
участници. Те получиха и специално под-
готвени от БФШ сертификати. 

В заключение президентът на БФШ 
покани всички деца да вземат участие 
във втория турнир от веригата "Mtel 
Masters Junior", който ще се проведе на 
20 декември в Ямбол. Накрая той благода-
ри на организаторите от ШК "Виктори" 
за добре свършената работа, на община 
Благоевград с кмет Костадин Паскалев, 
както и на всички спонсори на турнира, 
сътворили истински шахматен празник 
за 80-те млади шахматисти. 
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Îткрити турнири

Киприян Бербатов, победител в 1-вия София   
 сити фест

мс Димитър Илиев

Киприян Бербатов победи Мартин Ра-
ковски в демонстрационна среща, орга-
низирана от Столичната голяма община 
на 11 и 12 октомври. Европейският шам-
пион за деца до 12 години фм Киприян 
Бербатов победи своя опонент Мартин 
Раковски в демонстрационен мач по вре-
ме на фестивала "Sofia City Fest" в парк 
"Заимов" в столицата. Мартин Раковски 
от 3 клас на 129-о СОУ получи шанса си 
да играе срещу Киприян, след като побе-
ди повече от десет деца, както и шес-
тима студенти от УНСС в квалифика-
ционните срещи, които се проведоха 
предишния ден.

След като жребият отреди Киприян 
да играе с черните фигури, Мартин запо-
чна играта. Бербатов приложи "сицилиан-
ска защита", след като двамата направи-
ха рокади и поредица от ходове с всички 
фигури. Докато двамата играчи местеха 

фигурите на дъската, стратегиите на 
двамата за публиката се предаваха на го-
лям "жив" шах, в който се включиха деца 
от публиката. В ролята на фигури те из-
пълняваха точно копие на играта, която 
Бербатов и Раковски играеха. Така всички 
посетители на феста наблюдаваха ясно и 
точно какво се случва и как върви играта. 
Ето и партията: 

Мартин Раковски – Киприян Бербатов

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c3 a6 6. ¥c4 e6 7.0–0 b5 8.¥d3 ¥b7 
9.a3 ¤bd7 10.¢h1 ¤c5 11.£e2 ¥e7 
12.f4 0–0 13.f5 e5 14.¤f3 ¦e8 15.¥g5 d5 
16. ¤d2 ¤fe4 17.¥e7 ¤c3 18.£e5 £e7 
19.£c3 

XIIIIIIIIY
9r+-+r+k+0
9+l+-wqpzpp0
9p+-+-+-+0
9+psnp+P+-0
9-+-+-+-+0
9zP-wQL+-+-0
9-zPPsN-+PzP0
9tR-+-+R+K0
xiiiiiiiiy

19...d4 20.£d4 ¤d3 21.cd3 ¦ad8 22.£c3 
£e2 23. ¤f3 ¦d3 24.£c7 ¦f3 0–1
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Боян Ангелов - градски шампион на Шумен до 16 години

Александър Димитров спечели купа “Цитадела”
Деян Димитров

Îт живота на клубовете

Александър Димитров спечели шу-
менската верига турнири купа “Цита-
дела” за деца и юноши до 18 години. Той 
стана победител в четири от шестте 
състезания и безапелационно грабна ку-
пата. Сашо си беше осигурил първото 
място два турнира преди края и не взе 
участие в последните две издания на 
веригата. 

При момичетата до 18 години купа-
та вдигна Йоана Йорданова. Играта й 
през годината не беше много постоян-
на, но въпреки това тя успя да спечели 
един от турнирите. Боян Ангелов на 
практика загуби шансове да се бори за 
титлата в генералното класиране още 
след третия турнир, когато имаше 
три втори места, а Александър Дими-
тров - три първи. При момчетата до 
14 години победител е Радостин Рафа-
илов. През настоящата година той из-
расна много, но все още му липсва уве-
реност за по-големи успехи. Купата при 
момичетата спечели Мария Миланова. 
Победители при най-малките (до 10 го-
дини) станаха Борис Иванов и Джулиана 
Колева. Джулиана до финала води битка 
с Боряна Петрова за първото място. 

Вътрешната конкуренция между двете 
е в основата на добрите резултати и 
шахматното им развитие през година-
та. 

Четвъртият турнир от веригата 
завърши с победа на Александър Дими-
тров. Той финишира със стопроцентов 
актив – 6 от 6 т. и си осигури победата 
в генералното класиране. Втори с 4.5 
от 6 е Александър Т. Димитров, а тре-
ти с 4 точки стана Теодор Кожуков. 

Петият турнир беше спечелен от 
Йоана Йорданова, която най-после 
успя да „вземе ръка” в отсъствието на 
Александър Димитров и Боян Ангелов, 
който беше болен. Тя завърши с 5 от 6 
възможни точки. Толкова събра и Дими-
тър Тодоров, но по-лошият му показа-
тел го остави на второ място. Трети 
се класира Тодор Бакев с 4.5 точки. 

Заключителният турнир приключи с 
победа на Боян Ангелов. Той завърши с 6 
точки от 7 възможни. Втори, отново 
с равни точки с победителя и по-слаб 
допълнителен коефициент е Димитър 
Тодоров. Трети стана Александър Т. 
Димитров с 5.5 точки. В шестия тур-
нир участваха 32-ма шахматисти, като Боряна Петрова

Александър Димитров 
срешу Боян Ангелов
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Îт живота на клубовете
в състезанието се включиха и новите 
деца в школата на клуба. 

Провеждането на шестте турнира 
от „Верига Цитадела” стана възмож-
но благодарение на г-н Ивелин Иванов 
– майстор на спорта по шах и управи-
тел на фирма „Цитадела”. 

За четвърта поредна година СКШ 
„Шумен 2005” организира и открито 
градско първенство за деца до 16 го-
дини. Турнирът беше спечелен от Боян 
Ангелов с 6.5 точки от 7 възможни. 
Втори е Ивайло Петров с 6, а трета 
Мария Миланова с 5.5. В отделните въз-
растови групи носители на титлите 
градски шампион станаха: до 10 години 
– Борис Иванов и Боряна Петрова, до 
12 години – Радостин Рафаилов и Джу-
лиана Колева, до 14 години- Кристиян 
Колев и Мария Миланова, и до 16 години 
- Боян Ангелов и Йоана Йорданова. По-
бедителите получиха купи и медали, а 

за всички участници бяха осигурени на-
питки, сандвичи и лакомства. 

СКШ „Шумен 2005” изпраща най-
успешната година във все още скром-
ната си история. Шахматистите ни 
спечелиха 8 медала от държавното 
първенство за юноши и девойки в 
Смолян. Отборът на ПМГ „Нанчо По-
пович (съставен изцяло от възпита-
ници на клуба) стана вицеевропейски 
училищен шампион до 16 г. във Варна. 
Момичетата ни до 12 г. са републи-
кански шампионки. Четирима състеза-
тели участваха на европейското пър-
венство през септември в Черна гора, 
като най-добре се представи Джули-
ана Колева, която раздели 8-11-о мяс-
то. Мъжкият отбор на клуба се кла-
сира в „А” група, а кореспондентните 
ни шахматисти са на път да станат 
шампиони в 9 РОП още при първото 
си участие.

Столични първенства по класически шах
фм Иван Стойнов

На 29 ноември 2008 година в Испанска-
та гимназия в София се проведоха сто-
личните първенства по класически шах-
мат за момчета и момичета, юноши и 
девойки от 8 до 20 години. В първенства-
та участваха 113 млади шахматисти от 
сгтоличните клубове: Столичен център, 
ШК “Ивис”, ШК ЦСКА и ШК “М. Ботви-
ник”. В проведените 14 турнира най-мно-
го златни медали спечелиха представите-
лите на Столичен център – 8, следвани 
от ШК ”Ивис” – 3, ШК ЦСКА – 2, и ШК ”М. 
Ботвиник” – 1. Масовото участие пока-
за много сериозния потенциал, който има 
столичният детски шахмат. 

Ето и победителите:
МОМИЧЕТА:
До 8 години – Ева Методиева (Столичен център)
До 10 години – Юлина Ганчева (Столичен център)

До 12 години – Стефка Кръстева 
(Столичен център)
До 14 години – Мина Попова 
(Столичен център)
До 16 години – Кристина Пенева 
(ШК ”М. Ботвиник”)
До 18 години – Сияна Миранджева 
(Столичен център)
До 20 години – Мина Димова (Ивис)
МОМЧЕТА:
До 8 години – Кристиян Василев 
(Столичен център)
До 10 години – Владимир Петров (Ивис)
До 12 години – Румен Николов (ЦСКА)
До 14 години – Ивайло Стоянов (Ивис)
До 16 години – Александър Иванов 
(Столичен център)
До 18 години – Цветослав Стоев (ЦСКА)
До 20 години – Нино Влашки 
(Столичен център)
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Тихи ходове
мс Христинка Илиева

Когато правим промеждутъчен ход, не трябва 
да забравяме, че противникът ни може да отговори 
също с такъв ход. В позицията на диаграмата белите, 
вместо да отстъпят с дамата, решили да изненадат 
противника си с промеждутъчния ход  1.¤с3 

Бернщайн - Шустер,  1952 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-mk0
9+-+-+-zp-0
9p+-+p+-zp0
9+-+-+-+-0
9-+-zPqzP-vl0
9+P+-zP-+P0
9P+rwQN+RmK0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

На това обаче черните отговорили също с 
непредвиден промеждутъчен ход 1…¥g3!! Сега 
черните печелят на 2.¢g3 с £g6 3.¢h2 ¦d2 и на 
2.¢g1  с  2…¦d2 3.¤e4 ¦d1 мат , поради това 
белите избрали 2.¢h1, но били изненадани с още 
един промеждутъчен ход 2…£f3!! , след което 
се предали, понеже на 3. £c2 следва  3…£f1  4. 
¦g1  £h3 с последващ мат. Понякога атаката 
може да достигне мъртва точка. Всички форси-
рани продължения са неизгодни за атакуващия. В 
такива моменти единственото спасение е от-
криването на тих ход. Тихият ход е неочакван, 
защото не е форсиран, с него не се дава шах и 
не се взима фигура. Той обаче създава условия за 
прегрупиране на силите и вдъхва живот в зами-
ращата атака.

Кортлевер - любител, 1941 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+Q0
9-+-+-+p+0
9+-+-+-+p0
9-+-+-+qmk0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-mK0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Въпреки материалното си преимущество 
черните са загубени, понеже царят им е разполо-
жен неудачно на крайния вертикал  h. Все пак, за 
да се спечели играта, е необходимо да бъде от-
крит един тих ход с голяма сила. 1.£e7!  £g5 
Веднага губи 1…g5  поради 2.£e1. 2.£e4 £g4 и 
тук белите направили тихия ход 3.£e3!! Неве-
роятно силен ход, след който черните са в цу-
гцванг. Нещо подобно се случило и в следващия 
пример.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+R+0
9+-+-+p+p0
9-+-+-vlpmk0
9+-+-+-+-0
9-+-+-zPQzP0
9+pwq-+-zPK0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

След встъпителната форсирана жертва 
1.£g5!! ¥g5 2.hg5 ¢h5 последвал тихият ход 
3.¦h8!! с идея 4.¦h7 мат, а на 3…£h8 матът е 
4.g4. Тих ход може да бъде направен и с цар.

Мацукевич - Бодиско, 1959 г.
XIIIIIIIIY
9r+q+-vl-tr0
9+-zpnzpkzpp0
9p+Q+lzp-+0
9+-zP-zp-+-0
9-zP-+-+-+0
9+-zP-vLN+-0
9P+-+-zPPzP0
9tR-+-mKL+R0
xiiiiiiiiy

Белите извлекли черния цар на открито 
след 1.£e6!! ¢e6 2.¥c4  ¢f5 3.¤h4 и на две-
те възможни продължения на черните били 
подготвили тих ход на  3…¢g4  4.g3!! с неот-
разими матови заплахи, а на хода в партията 
3…¢e4 4.¢e2!! И поради заплахата 5.f3  чер-
ните се предали.

(Продължение от брой 5)

Øахматна лекция
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Êомпютърните шахматни програми  

Здравейте с последната част 
на ръководството за Chessbase. 

Днес ще научим 3 от най-ва-
жните неща за шахматната про-
грама, която е задължителна за 
тези, които искат да вървят по 
стъпките на Топалов.

� как да използваме анализиращи програми, 
които биха победили и световния шампион;

� как да се тренираме за мителшпила и 
ендшпила и да решаваме задачки в Chessbase;

� как да учим дебюти с база-дърво;

Анализатори в Chessbase 
Chessbase 9 позволява зареждането за ана-

лиз на позиции на всякакви анализиращи модули 
(Engines). Самата програма Chessbase не е игро-
ва програма и няма собствен анализатор. 

За да може да заредим един Engine от стар 
тип, трябва задължително той да е в дирек-
тория Chessbase/Engines. Енджините биват 2 
вида по файлов формат – 

- Стар тип, състоящ се само от .eng файл 
или от .eng и .dll файл. 

- UCI тип, състоящ се от .exe файл и .uci 
файл. Rybka е точно така и ако имаме само 
.exe файла, трябва да се създаде .uci файлът от 
меню Engine/Create UCI Engine/browse (Board 
window) и си намираме Rybka. Чак тогава тя ще 
се появи в списъка с анализиращи модули. 

Как да заредим Engine в (Board 
window)? 

В Chessbase има един Engine, който се нарича 
Default Engine и се зарежда веднага с Alt+F2. Той 
може да бъде сменян от Tools/Options/Engines/
Default Engine/Browse. За съжаление поради лоша 
съвместимост не може да сложим Rybka. 

Останалите енджини могат да бъдат за-
редени с Ctrl-K и си избираме кой да заредим, 
включително може и Rybka (препоръчвам я). 

Веднъж зареден, Енджинът показва най-до-
брите варианти по реда на силата им, като 

дава оценка със знак и в цифров вид. Оценка 
около 1,20 е около пешка в повече за белите, а 

–1,20 е същият превес, но в полза на чер-
ните. Пълното равенство е 0,00 и често 
е знак, че повторението на ходове, воде-

що до реми, е най-добро и за двете страни. 
Ако едната страна става мат в определено 

число ходове, ще се изпише # и броят ходове, 
в които се дава мат. 

Броят на показваните варианти може да се 
регулира с + и -. 

Много удобно – Най-силният ход според 
енджина се изиграва и записва в нотацията с 
клавиша интервал. 

Затварянето на енджина е с десен бутон и 
Close. 

Как да работим с Дърво? 
Дървото е най-добрият начин бързо да се 

запознаем с един дебют. Там във всяка позиция 
са показани един под друг ходовете, които са 
играни в нея. Подредени са по това колко чес-
то са играни – първата колонка (N). Както и в 
нотацията движението е само със стрелките, 
като с надолу и нагоре се избира ход, с напред 
се играе, а с назад се връщаме назад. Дървото 
е добре да има над 500 000 партии на всички 
най-силни шахматисти, които да не прекъсват 
веднага след дебюта, за да можем да ги просле-
дим и по-нататък. При подходяща ориентация 
в него можем да научим много от всички тях. 

В следващите колонки се показват – 
% - процентна успеваемост с този ход за 

страната, която го играе. Нормално е да пред-
почитаме ходове, които са носили по-голям 
успех. 

AV – от Average – средно Eло на играчите, 
играли този ход, за да преценим колко са силни 
(а ако е само една партия, както остава, ако се 
задълбочим повече, направо разбираме Eлата на 
двамата играли я). Нормално е да предпочита-
ме ходовете, играни от по-силни играчи. 

Perf – от Performance – ниво на представя-
не, функция на процента и средното Eло. 

Chessbase ръководство
мм Калин Каракехайов

дававава
око

А

к к

мм

в

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ
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- необходим помощник

Търсейки ходовете, които са играни повече 
(N), от по-силни играчи (AV) и с по-голям успех 
(%), можем да разчитаме на успех, ако, разбира 
се, познаваме идеите на дебюта, които е ху-
баво да видим от коментирани партии в него. 
Винаги трябва при работата в Дърво да дър-
жим пуснат анализатора, за да може да се кон-
султираме и с неговото мнение, което може 
да се окаже и по-правилно от това на силните 
играчи (въпреки че засега все още в повечето 
случаи е обратното). 

Как да тренираме с Chessbase? 
На адрес http://www.chessbgnet.org или по-

точно http://www.chessbgnet.org/download.php 
можете да намерите много тренировъчни 
бази. Някои от тях са само за разглеждане на 
партии или позиции, но в много други има при-
мери за решаване, обикновено в областта на 
тактиката (kомбинации). Ето как да решаваме 
комбинации: 

1) Отваряме една от базите с комбинации 
и влизаме в нея. 

2) Отваряме някой пример (желателно 

е да се кара подред) и като кликнем на таба 
Training над нотацията, решението се скри-
ва. Преминаваме на следващата с F10 и за-
почваме да решаваме. Ако искаме да видим 
решението, даваме пак на Notation отгоре и 
след като го разиграем пак на Training и с F10, 
продължаваме нататък. Ако искаме да видим 
дали е правилен даден ход, го играем и ако е, 
ще се появи в нотацията, ако не, ще ни из-
лезе прозорецът за нов ход и значи е грешен. 
Ако се усъмним в правилността на задачата, 
винаги можем да пуснем анализатора да си 
каже мнението по въпроса. 

В Chessbase 9 се показват едни стрелки с 
най-силните ходове и заплахите, за да ни ориен-
тират в позицията. Ако решаваме комбинации, 
те ще ни подсказват по много неприятен на-
чин и можем да ги изключим от Tools/Options/
Engines/Threats и махаме човките от threats и 
generate threats. После можем да си ги пуснем 
пак оттам, защото са полезни иначе. 

 
Пожелавам ви приятни тренировки и  

успех! 

SOS Детско селище, село Дрен

На 20 октомври 2008 г. председателят на 
БФ Шахмат - д-р Стефан Сергиев, и изпълни-
телният директор Николай Велчев посетиха 
"SOS Детско селище", село Дрен, община Ра-
домир. Те бяха придружени от кмета на общи-
на Радомир Красимир Борисов и председателя 
на Общинския съвет на БСП Славчо Златков. 
От името на федерацията бяха поднесени 
ценни шахматни подаръци – шахматни фигури 
и табла, ръководства, много книги, списания 
“Шахматна мисъл” и “Шах в училище”, тениски 
и др. В селището, където постоянно живеят 
64 деца до 14-годишна възраст, шахматът е 
обичано и популярно занимание в свободното 
време. Д-р Сергиев обеща на възпитаниците 
и ръководството шахматната федерация 
да поеме шефство над селището и да оказва 
редовна треньорска и методическа помощ. 

Уточнена бе и първата съвместна проява. Най-
добре представилите се деца от вътрешния 
турнир с помощта на БФШ ще вземат учас-
тие на първия турнир "М-Тел Мастърс джуни-
ър" в Благоевград. С помощта на федерацията 
по шахмат ще възстанови дейността си и 
шахматният кръжок в селището.



26 ШАХ в училище

Ðешете комбинациите
(1) Henneberger, W - Bernstein, O

XIIIIIIIIY
9rvl-+-+rmk0
9zp-+-+p+p0
9-wq-+-zp-vL0
9+-tR-+N+-0
9-+-zpl+-wQ0
9zP-+-+-zP-0
9-zP-+LzP-zP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Spielmann - Lisitsyn
XIIIIIIIIY
9-+-wq-+-tr0
9zp-+r+pmkp0
9lzp-sN-snp+0
9sn-+p+-+-0
9-+-+-wQ-+0
9vL-zP-+-+-0
9P+-+-zPPzP0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(3) Alekhin - Reshevsky
XIIIIIIIIY
9Rsnk+-+-+0
9+p+-+-zpp0
9-zPp+-zpq+0
9+-vL-tr-+-0
9-zP-+-+-+0
9+-+-+-+P0
9-+-tr-+PwQ0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(4) Kasparian - Manvelian
XIIIIIIIIY
9-+q+-+-tr0
9+kzp-+-+p0
9-zplzp-+p+0
9zp-+-+-+-0
9P+Q+-+-+0
9+P+-+NzP-0
9-+P+-+LzP0
9+-mK-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) Lohmer - Karkner
XIIIIIIIIY
9-+-wqr+-mk0
9zp-+n+Qzpn0
9-+r+-+p+0
9+p+-+-vl-0
9-+-zP-+P+0
9zP-sN-+-+-0
9LzP-+-zPK+0
9+-+R+-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Rothstein - Katalymov
XIIIIIIIIY
9-+-+-tr-mk0
9+-+-+Lvl-0
9-+-zp-+Pzp0
9zp-zpP+-+-0
9-zp-+Q+-+0
9+-+-zP-zP-0
9q+-+-+-+0
9+-+K+-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(7) Polvin - Krejchik
XIIIIIIIIY
9-+-wQ-+-+0
9+-+-+-zpk0
9-+-+N+-sn0
9+-zpPwq-+-0
9p+P+-+-+0
9zPr+-+-+-0
9-+-+r+PzP0
9+-+R+-tRK0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(8) Matulovic - Panagopoulos,T
XIIIIIIIIY
9r+-+-vl-mk0
9+l+-+-zpp0
9p+-+Lsn-+0
9+-zp-zpQsN-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-wq-zPPzP0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят
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