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Ìеждународни прояви

Световно първенство за деца и юноши в
 Гърция

гм Петър Великов

От 20 до 30 октомври в изключител-
но красивия курортен комплекс Порто 
Карас на Халкидическия полуостров (Гър-
ция) се проведе световното първенство 
по шахмат за деца и юноши – момчета и 
момичета,  от 8- до 18-годишна възраст. 
Турнирите събраха 1400 участници от 87 
държави. Особено силно беше присъстви-
ето на големите шахматни школи: Русия 
– 109 състезатели, Индия – 54, САЩ – 
41, Китай, Азербайджан, Украйна и други. 
Направиха впечатление многобройните 
състави на все още немного напреднали в 
шахмата държави като ЮАР например с 
35 деца. 

Нашето участие беше с шампионите 
във всички възрастови групи плюс други 
най-изявени в своята група. Всички бяха 
много амбицирани за добро представяне и 
показаха завидно старание. До 7-ия кръг 
играта и класирането бяха блестящи, 
трима – с 5,5 от 7 т., трима – с 5, и три-
ма – с 4,5 т. След това, с изключение на 
Матей Петков, повечето не издържаха на 
напрежението.

Ето как се представиха по възрасти на-
шите представители.

МОМИЧЕТА 
До 8 години - 81 участнички

Нургюл Салимова стартира успешно, 
но след това загуби 2 партии, после успя да 
се включи отново в борбата за първите 
места. Решаваща се оказа загубата й в 9-ия 
кръг в печеливша позиция. Предвид факта, 
че догодина отново ще играе в тази възрас-
това група, 7-годишната Нургюл има голе-
ми перспективи. 6,5 точки – 17-о място.

Габриела Антова направи сравнител-
но лошо начало. Впоследствие с 5 последо-
вателни победи се включи в борбата за пър-
вите места, но загубата в последния кръг я 
изпрати на 14-о място със 7 точки.

До 10 години - 107 участнички
Виктория Радева записа първо учас-

тие на такъв форум. Затова класирането 
й може да се оцени като добро, но трябва 
много работа за нейното развитие. 6 точ-
ки, 37-о място.

Ана Вълева има достатъчно опит в 
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тези състезания. За първи път завършва над 
50%. Добро класиране - 6,5 точки - 34-о мяс-
то.  

До 12 години - 117 участнички
Мария Васова показа отлична игра в 

началото на турнира, но отново старата 
слабост – 3 загуби поред. Пропусна много 
високо класиране. В крайна сметка 6,5 точ-
ки - 24-о място. 

До 14 години - 99 участнички
Деница Драгиева след добро начало 

направи поредица от пропуски в добри по-
зиции в няколко партии. Още не се е „из-
лекувала” от цайтнотите. 6 точки - 30-о 
място.

До 16 години - 97 участнички
Ани Крумова завърши с 50%, но въз-

можностите й са по-големи. 5,5 точки – 
54-о място.

Гергана Иванова показа старание, но 
отстъпва от конкуренцията в тази въз-
раст. 4,5 точки – 58-мо място.

МОМЧЕТА
До 8 години - 124 участници

Матей Петков се представи отлич-
но. До края беше в борбата за медалите. 
Напрежението му се отрази в последния 
кръг, когато не издържа и загуби. Има обе-
щаващи перспективи, но трябва да се изба-
ви от бързата игра. 7 точки - 7-о място.

До 10 години - 157 участници
Мартин Петров до 7-ия кръг беше 

конкурент за призовите места след отлич-
на игра.

След първия неуспех обаче настъпи срив 
в играта му. 6,5 точки - 30-о място.

Тамер Исмаил се класира според мо-
ментните му възможности. 5 точки – 
104-о място.

До 12 години - 156 участници
Явор Тодоров игра амбициозно. За пър-

во участие не е лошо, но имаше шансове за 
по-високо класиране. 6,5 точки - 35-о мяс-
то.

Николай Христов. След миналого-
дишното отлично представяне сега има 
отстъпление. 5 точки – 93-о място.

До 14 години - 128 участници
От Киприан Бербатов очакванията 

бяха де се включи в борбата за медалите, но 
необяснимите груби грешки му попречиха за 
това. 7 точки - 21-во място.

Александър Монев има добра теоре-
тична подготовка, но му липсваше участие 
в турнири през годините. Това се отрази на 
увереността му. 5,5 точки – 63-о място.

До 16 години - 140 участници
Сашо Андреев игра на приливи и отли-

ви. 6 точки – 50-о място.

До 18 години - 109 участници
Същото важи и за Стоян Иванов. 

Класирането му е според рейтинга. 5,5 точ-
ки – 59-о място.

Избрани партии на нашите представи-
тели:

Antova, Gabriela - Lengyel, Andrea 
[D00]
1.d4 d5 2.¥f4 ¥f5 3.e3 a6 4.¤f3 ¤f6 5.¥d3 
¥d7 6.0–0 ¤c6 7.c3 ¥g4 8.¤bd2 e6 9.¦e1 ¥d6 
10.¥g5 ¥e7 11.¦c1 b5 12.£c2 h6 13.¥h4 £d7 
14.¢h1 ¥f3 15.¤f3 0–0 16.¤d2 ¤g4 17.¥e7 £e7 
18.f3 ¤f2 19.¢g1 ¤d3 20.£d3 ¦ad8 21.£e2 f6 
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22.e4 £d6 23.¦cd1 ¦fe8 24.£f2 e5 25.¤b3 ed4 
26.cd4 a5 27.¤c5 ¦b8 28.¦d2 ¤e5 29.a3 ¤c6 
30.¦de2 de4 31.¤e4 £d4 32.¤f6 £f6 33.¦e8 
¦e8 34.¦e8 ¢f7 35.¦e4 ¢g8 36.¦e2 ¤d4 
37.¦d2 ¤c6 38.£c5 b4 39.ab4 ab4 40.¦c2 ¤d4 
41.¦f2 ¤c6 42.£c4 ¢h8 43.¦e2 ¤e5 44.£c7 
¤g6 45.£b8 ¢h7 46.£b4 ¤h4 47.¦e1 £g5 
48.£e4 ¢h8 49.£c2 ¤g6 50.£c8 ¢h7 51.£g4 
£c5 52.¢f1 £b5 53.¦e2 £a6 54.£e4 £a1 
55.¢f2 £a7 56.£e3 £b7 57.£d4 £c7 58.g3 £b7 
59.h4 £b5 60.¦d2 ¢h8 61.£e4 £b6 62.¢g2 
£f6 63.¦c2 ¤e7 64.£e3 ¤f5 65.£f4 £e6 66.¦f2 
¤e3 67.¢h2 ¤d5 68.£e4 £f7 69.¦d2 ¤f6 
70.¦d8 ¤g8 71.£e8 £b3 72.¢h3 ¢h7 73.£f8 
£e6 74.g4 £c4 75.b4 £f1 76.¢g3 £g1 77.¢f4 
£c1 78.¢e5 £e3 79.¢d5 £d3 80.¢c5 £c3 
81.¢b5 £e5 82.£c5 £e2 83.£c4 £e5 84.¦d5 
£b8 85.¢c5 £a7 86.¢b5 £b7 87.¢a4 £a7 
88.¦a5 £d7 89.b5 £d1 90.¢b4 £b1 91.¢c5 
¤f6 92.£a2 £d3 93.¦a3 ¤d7 94.¢b4 £d4 

95.£c4 £d6 96.¢b3 £d1 97.£c2 £c2 98.¢c2 
¢g6 99.¦e3 ¢f6 100.f4 ¤b6 101.¢b3 ¤d5 
102.¦e4 ¢f7 103.¢c4 ¤f6 104.¦e2 ¤g4 105.
b6 ¤f6 106.b7 ¤d7 107.¦d2 ¢e7 108.¦d7 ¢d7 
109.b8£ ¢e6 110.£b5 ¢f6 111.h5 ¢e6 112.£e5 
¢d7 113.¢c5 ¢d8 114.£g7 ¢c8 115.¢c6 ¢d8 
116.£d7# 1–0

Ferkova, Dominika - Salimova, Nurgyul 
[C77]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.c3 d6 
6.¥c2 ¥g4 7.h3 ¥h5 8.g4 ¥g6 9.¤h4 ¥e4 10.g5 
¥h1 11.gf6 £f6 12.£g4 ¥d5 13.¥f5 ¥e6 14.¥e6 
£e6 15.£g3 0–0–0 16.d3 ¥e7 17.¥e3 f5 18.¥d2 
f4 19.£g4 £g4 20.hg4 ¥h4 21.¤a3 h5 22.gh5 
¦h5 23.¤c2 ¥g5 24.0–0–0 ¦dh8 25.¥e1 d5 26.b3 
e4 27.¢b2 ¤e5 28.d4 ¤d3 29.¢a3 ¦h2 30.¦d2 
f3 31.¦d1 ¥c1 32.¢a4 ¤b2 33.¢b4 ¤d1 34.a3 
¦8h6 35.¢a4 ¤b2 36.¢a5 e3 37.¤e3 ¥e3 
38.fe3 f2 39.¥f2 ¦f2 40.a4 g5 41.b4 ¤c4# 0–1

Име Ело 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 T Място Група

Petkov Matey 0 1 1 0 1 1 ½ 1 1 ½ 0 1 8,0 7 До 8 г.

Petrov Martin 1858 1 1 1 ½ ½ 1 ½ 0 0 ½ ½ 6,5 30 До 10 г.

Ismail Tamer 1766 1 ½ 0 ½ 0 ½ 0 0 1 1 ½ 5,0 104 До 10 г.

Todorov Yavor 1976 1 1 0 1 0 ½ 1 1 0 1 0 6,5 35 До 12 г.

Hristov Nikolay 1916 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 5,0 93 До 12 г.

Berbatov Kiprian 2461 0 1 1 1 0 1 1 1 ½ 0 ½ 7,0 21 До 14 г.

Monev Alexander     2136 1 1 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ ½ ½ 5,5 63 До 14 г.

Andreev Sasho 2254 0 1 1 1 ½ 0 1 0 0 ½ 1 6,0 50 До 16 г. 

Ivanov Stojan 2240 0 1 0 1 1 0 ½ 0 1 1 0 5,5 59 До 18 г.

Antova Gabriela 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 7,0 14 До 8 г.

Salimova Nurgyul 0 1 1 1 1 0 0 1 ½ 0 0 1 6,5 17 До 8 г.

Radeva Viktoria 0 1 0 1 ½ 0 1 1 0 0 ½ 1 6,0 37 До 10 г.

Valeva Ana 0 0 1 ½ 1 ½ 0 1 0 ½ 1 1 6,5 34 До 10 г.

Vasova Maria 1776 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 0 0 0 1 6,5 24 До 12 г.

Dragieva Denitza 1803 1 0 1 1 0 1 ½ 0 0 ½ 1 6,0 30 До 14 г.

Krumova Ani 1906 0 ½ 0 1 1 0 1 0 ½ ½ 1 5,5 54 До 16 г.

Ivanova Gergana 1795 0 0 1 0 1 0 0 1 0 ½ 1 4,5 58 До 18 г.
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Pachon,  Adriana (1923) - Dragieva, Denitza 
(1803) [C54]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d3 
a6 6.¥b3 d6 7.0–0 ¥a7 8.¥e3 0–0 9.¤bd2 ¥e6 
10.¦e1 ¥e3 11.fe3 h6 12.¤f1 ¦e8 13.¤g3 d5 
14.ed5 ¤d5 15.¥d5 £d5 16.e4 £b5 17.£c2 
¦ad8 18.¦ed1 ¦e7 19.d4 £b6 20.£f2 ed4 
21.cd4 ¥g4 22.d5 £f2 23.¢f2 ¤e5 24.¦d4 ¥f3 
25.gf3 g6 26.h3 ¤d7 27.¦c1 ¤b6 28.a4 h5 
29.a5 ¤c8 30.f4 h4 31.¤e2 ¤d6 32.¤c3 ¦de8 
33.¢f3 ¢g7 34.¦b4 f6 35.¦d1 g5 36.¦g1 ¢h6 
37.f5 ¢g7 38.¦g4 ¤f7 39.¦g2 ¤d6 40.¦f2 
¢h6 41.¦e2 ¢h5 42.¦d4 ¢h6 43.b4 ¢h5 
44.¦d1 ¢h6 45.¦de1 ¦e5 46.¤a4 ¤b5 47.¦d1 
¤d6 48.¤c5 ¦5e7 49.¤e6 ¤b5 50.¦c2 ¢h7 
51.¦c4 ¤d6 52.¦c5 ¢h6 53.¦dc1 ¤b5 54.¢g4 
¦c8 55.¢f3 ¦ce8 56.¢e3 ¦c8 57.¦1c2 ¦ce8 
58.¢d3 ¦c8 59.¦c1 ¦ce8 60.¢c2 b6 61.ab6 
cb6 62.¦c6 ¦e6 63.de6 ¤d4 64.¢d3 ¤c6 
65.¦c6 g4 66.hg4 h3 67.¢e3 h2 68.¦c1 ¢g5 
69.¦h1 ¦h8 70.¢f3 ¦h3 71.¢g2 ¢g4 72.¦h2 
¦e3 73.¢f1 ¦c3 74.¦a2 a5 75.ba5 ba5 76.¦a5 
¢f3 77.¦a1 ¦c8 78.¦e1 ¦h8 79.¢g1 ¦g8 
80.¢h1 ¦h8 81.¢g1 ¦g8 82.¢f1 ¦h8 ½ 

Gal, Hanna Krisztina (1902) - Vasova, Maria 
(1776) [C90]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 b5 
6.¥b3 ¥e7 7.¦e1 d6 8.a4 b4 9.d3 ¤a5 10.¥a2 
c5 11.¤bd2 0–0 12.¤f1 £c7 13.¤e3 ¥e6 14.¥d2 
¥a2 15.¦a2 g6 16.b3 ¤c6 17.¤c4 ¦fe8 18.¦a1 ¥f8 
19.¥g5 ¥g7 20.¤e3 ¤e7 21.¤d2 £d7 22.¤dc4 
¦ab8 23.£f3 £e6 24.¥f6 ¥f6 25.£g4 ¦ed8 26.£e6 
fe6 27.¤g4 ¥g7 28.¦e2 ¤c6 29.¦ae1 h5 30.¤ge3 
d5 31.¤b2 ¤d4 32.¦d2 de4 33.¤ec4 ed3 34.¤d3 
¤c2 35.¦ed1 ¤d4 36.¤c5 a5 37.¤e4 ¦d5 38.¦b1 
¦bd8 39.¢f1 ¦f8 40.¤b6 ¦dd8 41.¦bd1 ¦f4 
42.¤c5 ¦df8 43.¤d3 ¦4f5 44.¦b1 e4 45.¤e1 e3 
46.¦a2 ¦f2 47.¦f2 ¦f2 0–1

Ram, Aravind (1682) - Petkov, Matey [A03]
1.f4 d5 2.¤f3 c5 3.e3 ¤f6 4.¥e2 ¥f5 5.b3 e6 
6.¥b2 ¤c6 7.d3 ¥e7 8.¤bd2 0–0 9.0–0 ¤g4 
10.£c1 ¤e3 11.¦f2 ¥f6 12.h3 ¥b2 13.£b2 ¤d4 
14.¤d4 cd4 15.¤f3 ¦c8 16.¤d4 £f6 17.c3 e5 
18.fe5 £e5 19.¤f5 ¤f5 20.d4 £e3 21.¥g4 g6 
22.¥f5 gf5 23.£c1 ¦c3 24.£e3 ¦e3 25.¦f5 ¦d8 
26.¦af1 ¦d7 27.¦g5 ¢f8 28.¦ff5 ¦e2 29.¦f2 ¦e1 

30.¦f1 ¦e4 31.¦d1 ¦e2 32.a4 ¦e3 33.¦c1 ¦b3 
34.¦c5 ¦b4 35.¦cd5 ¦d5 36.¦d5 ¦a4 37.¦d7 
b5 38.d5 a5 39.¦b7 b4 40.¦b5 ¦a3 41.¢f2 b3 
42.¢e3 a4 43.¦b4 b2 44.¢d2 ¦b3 0–1

Petrov, Martin (1858) - Ghanbarzadeh, 
Reza (1804) [B77]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4 g6 5.¤c3 
¥g7 6.¥e3 ¤f6 7.¥c4 0–0 8.¥b3 d6 9.f3 ¤d7 
10.£d2 ¤b6 11.0–0–0 ¤a5 12.£e2 ¤b3 13.ab3 
a5 14.¤a4 ¤a4 15.ba4 ¥d7 16.¤b5 ¦a6 17.h4 
£b8 18.h5 ¦c8 19.hg6 hg6 20.g4 f6 21.¥h6 ¥h6 
22.¦h6 ¢g7 23.¦dh1 ¥b5 24.¦h7 ¢f8 25.£b5 
¦ac6 26.¦h8 ¢f7 27.£d5 1–0

Usmanov,   Vasily (2219) - Berbatov,  Kiprian 
(2461) [E99]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¤f3 
0–0 6.¥e2 e5 7.0–0 ¤c6 8.d5 ¤e7 9.¤e1 
¤d7 10.¥e3 f5 11.f3 f4 12.¥f2 g5 13.¤b5 b6 
14.b4 a6 15.¤c3 ¦f6 16.c5 £e8 17.cb6 ¦h6 
18.b7 ¥b7 19.¤d3 ¤f6 20.¥e1 c6 21.dc6 ¤c6 
22.¤f2 £f7 23.¤a4 ¦d8 24.¤b6 ¢h8 25.¥c4 
£c7 26.¤d5 ¤d5 27.¥d5 £b6 28.¥c3 ¦c8 
29.£b3 ¦f6 30.a4 ¤d4 31.¥d4 ed4 32.¥b7 
£b7 33.¦ac1 ¦ff8 34.¦fd1 ¦c3 35.£b1 ¦fc8 
36.¤d3 ¦8c4 37.£a2 £c8 38.¦b1 ¦c2 39.¦b2 
¦b2 40.£b2 ¦c2 41.¦c1 ¦c3 42.b5 ab5 43.ab5 
£c4 44.£b1 ¥e5 45.b6 £d3 46.£d3 ¦d3 
47.b7 d5 48.¦c8 ¢g7 49.¦e8 de4 50.fe4 ¥d6 
51.¦d8 ¥e5 52.¦e8 ¦b3 53.¦e5 ¢f6 54.¦f5 
¢g6 55.h4 h6 56.hg5 hg5 57.¦d5 ¦b7 58.¦d4 
g4 59.¦d8 g3 60.¢f1 ¦b2 61.¦d4 ¢g5 62.¦a4 
¦b1 63.¢e2 ¦g1 64.¦a8 ¦g2 65.¢d3 f3 
66.¦g8 ¢h6 67.¢e3 f2 0–1

Други спортове през 
свободното време
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Äържавни първенства

Тазгодишните държавни отборни пър-
венства за юноши и девойки младша въз-
раст до 12 години и старша възраст до 
16 години по класически шахмат се про-
ведоха в курортен комплекс „Боровец”, в 
хотел „Самоков”, който за пореден път 
бе любезен домакин на проявата. Благода-
рение на усилията на организаторите ус-
ловията за игра бяха отлични - просторни 
помещения, добро осветление и приятна 
атмосфера, отговарящи на състезания 
от висок ранг. 

Състезанието беше отложено веднъж 
заради неприемливи за клубовете условия 
за настаняване на отборите, но вторият 
опит успя и събра най-добрите състави в 
тези възрастови групи.

Отборите бяха с по 4-ма основни със-
тезатели и една резерва. Това увеличение 
беше продиктувано от факта, че всички 
големи първенства се играят на 4 дъски. 

Времето за игра беше 90 минути на със-
тезател до края на партията, с добавяне 
30 секунди преди всеки изигран ход, което 
започва от първия ход. 

Съдийският екип бе в състав: главен 
съдия Живко Жеков, съдии: Георги Живков, 
Венета Петкова и Георги Бедников.

Ето как протече борбата в различните 
първенства:

ДОП – момичета, младша възраст, 
до 12 години

Седемте тима, заявили участие, се 
срещнаха в преки сблъсъци по кръгова сис-
тема. Сред имената на състезателките в 
отборите изпъкваше името на новата ев-
ропейска шампионка по класически шахмат 
Габриела Антова. Тя показа борбеност и же-
лание за победа във всяка партия. 

Борбата за златото беше невероятно 
оспорвана. Безспорно в групата на девойки-
те до 12 години се очертава силно шахмат-

но поколение. 
Титлата можеше да се реши още в пря-

ката среща на фаворитите, а именно ШК 
„Г. Даскалов” и ШК „Шумен 2005”, но след 
като тя завърши наравно 2:2, състезанието 
се превърна в надпревара кой ще спечели с 
повече срещу останалите.

Дерби среща имаше във втория кръг, 
когато застанаха една срещу друга Нургюл 
Салимова (ШК „Г. Даскалов”, Варна) и Габри-
ела Антова (ШК „Шах XXI”, София). Нургюл 
демонстрира завидно самообладание, добра 
подготовка и след груба грешка на Габриела 
- победи. 

Състезателките от Шумен се предста-
виха по-убедително и заслужено спечелиха 
купата.

Крайното класиране:

Клуб MT T

1. Шумен 2005 11 21,5

2. Георги Даскалов, Варна 11 19,5

3. Шах XXI, София 8 14

4. Столичен център по шахмат 6 12,5

5. Свиленград 2004 4 7

6. Асеновец 2006 1 5,5

7. Енергия 21, Добрич 1 3

Отборни първенства в Боровец
Венета Петкова
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Победителки по дъски:
1-ва дъска – Джулияна Колева (1718), 

„Шумен 2005” – 6 точки от 6 партии
2-ра дъска – Боряна Петрова (1671), „Шу-

мен 2005” - 6 точки от 6 партии
3-а дъска – Нургюл Салимова (1640), „Ге-

орги Даскалов”, Варна - 6 точки от 6 пар-
тии

4-а дъска – Радилена Бурева (1542), „Шах 
XXI”, София – 3,5 точки от 5 партии

ДОП – девойки, старша възраст, 
до 16 години

Първенството и тук се проведе по кръ-
гова система. Участие взеха 7 отбора. Над-
преварата беше оспорвана, за призовите 
места се бориха четири отбора.

В последния кръг отборът на ШК „Вик-
тори”, Благоевград, бе изоставен от лидер-
ката си Цвета Галунова, което ги доведе до 
разгромна загуба и ги лиши от медал. Шам-
пион за тази година е отборът на ШК „Ге-
орги Даскалов”, Варна, с 9 точки. Със същия 
актив, но поради лошо стечение на обстоя-
телствата (заради по-късно явяване на кръ-
га и последвала служебна загуба) е тимът на 
ШК „Михаил Тал”, Червен бряг, класирал се на 
второ място.

Плевенчанки единствени от всички ти-
мове успяха да запишат победа над шампи-
оните ШК „Г. Даскалов”. С най-голям принос 
за тима на ШК „Плевен XXI” бе Полина Вен-
кова, която постигна 100-процентов резул-
тат от 6 точки на втора дъска.

Крайно класиране:

Клуб MT T

1. Георги Даскалов, Варна 9 18

2. Михаил Тал, Червен Бряг 9 15

3. Плевен XXI, Плевен 8 15,5

4. Виктори, Благоевград 8 13

5. Дебют, Оряхово 5 11

6. Осогово, Кюстендил 2 6,5

7. Енергия 21, Добрич 1 5

Победителки по дъски:
1-ва дъска – Симонета Иванова (1838), 

„Михаил Тал”, Червен бряг - 5 точки от 5 
партии

2-ра дъска – Полина Венкова (1794), „Пле-
вен XXI” - 6 точки от 6 партии

3-а дъска – Сандра Трифонова (1982), 
„Михаил Тал”, Червен бряг - 5 точки от 5 
партии

4-а дъска – Радостина Петкова, „Де-
бют”, Оряхово – 4,5 точки от 5 партии

ДОП – момчета, младша възраст, 
до 12 години

Шахматните надежди водеха оспорвани 
битки в 7 кръга по Швейцарската система. 

Основно борбата се водеше между че-
тирите отбора по крайно класиране. Ня-
маше ясен фаворит и медалите се разпре-
делиха в последните кръгове. Единствено 
„Столичен център” си осигури златото 
преди последния кръг. В основата на успеха 
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бяха братята Владимир и Мартин Петро-
ви. Важни точки за отбора донесе и Теодор 
Дончев.

Дълго време в борбата бяха и ШК „Асе-
новец 2006”, воден от Николай Христов, и 
„ШК Пловдив”. 

Още в първия кръг имаше много оспор-
ван мач между ШК „Столичен център” и 
ШК „Царевец”. Допоследно не беше ясен 
изходът от мача, но в крайна сметка дерби-
то завърши реми. ШК „Шах XXI” „измъкна” 
реми срещу ШК „Михаил Тал”. 

Отборът на ШК „ЦСКА” направи при-
ятно впечатление и въпреки „крехката” си 
възраст игра със завидно самочувствие.

Вторият в генералното класиране от-
бор подреди интересно състава си – поста-
виха на първа дъска най-неопитния си със-
тезател, което беше доста рисковано, но 
в крайна сметка им донесе успех.

Крайно класиране:

M Клуб МТ Т

1. СЦШ, София 12 20

2. Михаил Тал, Червен бряг 11 16,5

3. ЦСКА, София 9 17

4. Царевец, В. Търново 9 17,5

5. Асеновец 2006, Асеновград 8 16,5

6. Капабланка 97, Дупница 8 16

7. Пловдив, Пловдив 7 14,5

8. Виктори, Благоевград 6 14,5

9. Шах XXI, София 6 12,5

10. Плевен XXI, Плевен 5 13,5

11. Енергия 21, Добрич 3 8,5

12. Свиленград 2004 2 4

Победители по дъски:
1-ва дъска – Емил Стефанов (1695), Ца-

ревец, Велико Търново - 6 точки от 7 пар-
тии

2-ра дъска – Владимир Петров (1778), 
Столичен център, София – 6,5 точки от 

7 партии
3-а дъска – Мартин Петров (1939), Сто-

личен център, София - 7 точки от 7 пар-
тии

4-а дъска – Марсел Коловски (1426), Миха-
ил Тал, Червен бряг - 6 точки от 7 партии

5-а дъска - Георги Василев (1654), Шах 
XXI, София - 4 точки от 6 партии

ДОП – юноши, старша възраст, до 
16 години

Първенството се проведе по система 
всеки срещу всеки в 7 кръга. Основно бор-
бата се водеше между ШК „Плевен XXI” и 
ШК „Локомотив”, София.

За поредна година младите шахматисти 
на „ШК Плевен XXI” спечелиха отборна-
та титла при 16-годишните. Тимът беше 
в състава си от миналата година - Дарио 
Дерешки, Анатоли Атанасов, Михаил Нико-
лов и Кристиян Янков. Възпитаниците на 
треньорката мс Христинка Илиева демон-
стрираха класа. Въпреки че бяха със средна 
възраст от 14 години, постигнаха 6 победи 
и 1 равенство. Най-голям принос за отбо-
ра на шампионите имаше Анатоли Атана-
сов, който записа пълен актив от 7 точки. 
Младите надежди се противопоставиха на 
състава на ШК „Локомотив”, София, пред-
вождан от треньора на националния ни тим 
гм Петър Великов, и записаха равенство 2:2, 
с което си осигуриха титлата, а столичани 
със същия актив от 13 мач-точки останаха 
на второто място. 

Äържавни първенства
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Деница Драгиева, която се включи в 
състава при момчетата от отбора на ШК 
„Локомотив”, София, игра успешно във фи-
налните кръгове и подсили отбора. 

Трети се нареди съставът на ШК „Енер-
гия 21”, Добрич,  с 10 точки. 

Крайно класиране:

Клуб MT Т

1. Плевен XXI, Плевен 13 21

2. Локомотив София 13 20

3. Енергия 21, Добрич 10 16,5

4. Спартак Плевен XXI, Плевен 7 17,5

5. Ивис Плюс, София 5 13,5

6. Виктори, Благоевград 5 10,5

7. Царевец, В. Търново 3 8,5

8. Казанлък 21, Казанлък 0 4,5

Победители по дъски:
1-ва дъска – Христо Вригазов (1892), 

„Спартак Плевен XXI” – 5 точки от 7 пар-
тии

2-ра дъска – Анатоли Атанасов (2021), 
„Плевен XXI” – 7 точки от 7 партии

3-а дъска – Велислав Маринов (1579), 
„Спартак Плевен XXI” – 4, 5 точки от 7 
партии

4-а дъска – Кристиян Янков (1864), „Пле-
вен XXI” - 5,5 точки от 7 партии

5-а дъска – Георги Бърдаров (1745), „Ло-
комотив”, София - 5 точки от 7 партии

В състезанието направи впечатление 
фактът, че клубовете бяха подсигурили 
тeрньори за възпитаниците си, а повечето 
от децата се придружаваха и от родите-
лите си. Благодарение на спортсменската 
игра на младите състезатели първенство-
то премина безпроблемно. 

Отсъстваха за съжаление традиционни 
в миналото центрове по шахмат при де-
войките като Дряново и Габрово, както и 
„Г. Даскалов” и „Шумен” при юношите. Фи-
нансовата криза неминуемо се отразява и на 
шахмата.

Избрани партии:

Ива Пенчева – Марина Георгиева 
[D00]
1.d4 d5 2.e3 ¤f6 3.¥d3 e6 4.f4 c5 5.c3 
¤c6 6.¤f3 c4 7.¥c2 b5 8.0–0 ¥e7 9.¤e5 
£c7 10.a3 a5 11.¤d2 ¥b7 12.£e2 b4 13.e4 
0–0 14.¤c6 ¥c6 15.e5 ¤d7 16.¤f3 g6 17.g4 
bc3 18.bc3 ¦fe8 19.£g2 ¥f8 20.f5 ¤b6 
21.¤g5 h6 22.fg6 fg6 23.¥g6 ¦e7 24.¥f7 
¢h8 25.¤e6 £a7 26.£f3 ¦e6 27.¥e6 ¥g7 
28.£f7 £b8 29.£g6 1–0

Александра Иванова – Сандра Три-
фонова [E18]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.c4 b6 4.g3 ¥b7 5.¥g2 
¥e7 6.¤c3 0–0 7.0–0 d5 8.cd5 ¤d5 9.¤d5 
¥d5 10.b3 ¤d7 11.¥b2 c5 12.¦c1 ¦c8 
13.£d2 c4 14.b4 b5 15.a3 £c7 16.¦fd1 
£b7 17.¤e1 ¥g2 18.¤g2 ¤b6 19.f3 ¦fd8 
20.e4 ¥f6 21.£f2 ¤a4 22.¥a1 ¦d7 23.¤f4 
¥d8 24.d5 ¥b6 25.¥d4 ¦cd8 26.¥b6 ¤b6 
27.£c5 ed5 28.£b5 a6 29.£a5 d4 30.£e5 
£c7 31.£g5 f6 32.£g4 £a7 33.¤e6 ¦e8 
34.¦d4 ¦d4 35.¤d4 ¤d7 36.¦d1 ¤e5 
37.£f5 ¦d8 38.£e6 ¢f8 39.¢g2 ¦d4 40.¦d4 
£d4 41.£a6 £d2 42.¢h3 c3 43.£c8 ¢f7 
44.£b7 £d7 0–1

Ани Крумова – Цвета Галунова 
[C33]
1.e4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.f4 ef4 5.¤f3 
¥b4 6.0–0 0–0 7.d3 £e7 8.¥f4 ¥c3 9.bc3 
£c5 10.¢h1 ¤e4 11.£e1 ¤d6 12.¥b3 ¤f5 
13.d4 £e7 14.£e7 ¤fe7 15.¥c7 d5 16.¦ae1 
h6 17.c4 ¥e6 18.cd5 ¤d5 19.¥g3 ¤a5 20.c4 
¤b6 21.d5 ¥f5 22.¤e5 g6 23.¥f2 f6 24.¥b6 
ab6 25.¦f5 ¦ae8 26.¦ff1 fe5 27.¢g1 ¦f5 
28.¥a4 ¦ef8 29.¦f5 ¦f5 30.¥b5 ¢f8 31.¥d7 
¦f4 32.¦e5 ¤c4 33.¦e8 ¢g7 34.g3 ¦d4 
35.¥e6 ½ 

Джулияна Колева – Николета Гос-
подинова [C62]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¥e7 4.¥b5 d6 5.d4 
ed4 6.¤d4 ¥d7 7.0–0 ¤d4 8.¥d7 £d7 9.£d4 
¤f6 10.b3 0–0 11.¥b2 b5 12.¦ad1 £c6 13.e5 
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de5 14.£e5 ¥c5 15.¤d5 ¤e8 16.£c3 a5 
17.¤e7 ¥e7 18.£c6 ¤f6 19.¦fe1 ¦ad8 20.¦d8 
¦d8 21.¥f6 ¥f6 22.£c7 1–0

Нургюл Салимова – Габриела Анто-
ва [D02]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.¥f4 ¥f5 4.e3 e6 5.¥d3 
¥g6 6.0–0 ¥d6 7.¥g5 ¤c6 8.c4 dc4 9.¥c4 0–0 
10.¤c3 ¥e7 11.¤e2 ¥e4 12.¤g3 ¥d5 13.¥d5 
¤d5 14.¥e7 £e7 15.£e2 ¦ad8 16.¦fd1 ¦fe8 
17.¦ac1 h6 18.¤e4 e5 19.de5 ¤e5 20.¤d4 
¤g6 21.¤g3 c6 22.¤df5 £f6 23.£f3 ¤b6 
24.¤h6 ¢f8 25.£f6 gf6 26.¤g4 ¢g7 27.¤f5 
¢h8 28.¤f6 ¦f8 29.¦d6 ¤c8 30.¦dd1 ¤e5 
31.h3 ¤d3 32.¦c4 ¤b2 33.¦h4# 1–0

Анатоли Атанасов – Явор Тодоров 
[A57]
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cb5 a6 5.b6 
£b6 6.¤c3 d6 7.e4 g6 8.¤f3 ¥g7 9.¥e2 
0–0 10.0–0 ¤bd7 11.¤d2 ¥b7 12.a4 ¦ad8 
13.¤c4 £c7 14.a5 ¦fe8 15.£c2 ¤f8 16.¥f4 
¤6d7 17.¤a4 ¤e5 18.¤e5 de5 19.£c5 £b8 
20.¥g5 ¦c8 21.£b4 ¦c7 22.¦fc1 f6 23.¦c7 
£c7 24.¥e3 ¤d7 25.¦c1 £b8 26.¥g4 ¦d8 
27.£e7 ¥f8 28.£e6 ¢h8 29.£f7 1–0

Тито Титов – Велизар Софранов 
[A34]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.c4 ¤c6 4.¥e2 ¤f6 5.¤c3 d5 
6.ed5 ed5 7.d4 ¥e6 8.¥g5 cd4 9.¤d4 ¤d4 10.£d4 
dc4 11.£h4 ¥e7 12.¥c4 ¥c4 13.£c4 0–0 14.0–0 h6 
15.¥h4 £c8 16.£c8 ¦ac8 17.¦fe1 ¦fe8 18.f3 ¥c5 
19.¥f2 ¥f2 20.¢f2 ¦e1 21.¦e1 ¦d8 22.¢e2 ¦e8 
23.¢d2 ¦e1 24.¢e1 ¤e8 25.¢d2 ¤d6 26.¢d3 ¢f8 
27.¤e4 ¢e7 28.¤d6 ¢d6 29.¢d4 ¢c6 30.¢e5 

¢c5 31.f4 b5 32.f5 a5 33.g4 a4 34.h4 ¢c4 35.f6 
gf6 36.¢f6 ¢d3 37.g5 hg5 38.¢g5 ¢c2 39.h5 ¢b2 
40.h6 ¢a2 41.h7 b4 42.h8£ b3 43.£d4 a3 44.£d5 
¢b2 45.£d2 ¢b1 46.£c3 ¢a2 47.¢f4 b2 48.£c2 
¢a1 49.£c3 ¢a2 50.£c4 ¢a1 51.£d4 ¢a2 52.£d2 
¢a1 53.£c3 ¢a2 ½ 

Владимир Петров – Емил Стефа-
нов [B19]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 de4 4.¤e4 ¥f5 5.¤g3 
¥g6 6.h4 h6 7.¤f3 ¤d7 8.h5 ¥h7 9.¥d3 ¥d3 
10.£d3 e6 11.¥d2 ¤gf6 12.0–0–0 £c7 13.¤e4 
¤e4 14.£e4 0–0–0 15.c4 ¤f6 16.£e2 c5 17.¥c3 
cd4 18.¥d4 ¥c5 19.¢b1 ¥d4 20.¤d4 a6 21.g3 
£c5 22.¦h4 ¦d7 23.a3 ¦hd8 24.b4 £d6 25.¦c1 
¢b8 26.c5 £d5 27.c6 ¦c7 28.¦c5 £d6 29.cb7 
¢b7 30.¤b3 £d1 31.£d1 ¦d1 32.¢c2 ¦d5 
33.¦hc4 ¦dc5 34.¤c5 ¢b6 35.g4 ¤d5 36.¢b3 
a5 37.¤a4 ¢a6 38.¦c7 ¤c7 39.¤c5 ¢b5 
40.a4 ¢c6 41.¤d3 ab4 42.¢c4 f6 43.¤b4 ¢b6 
44.¤d3 ¢a5 45.¤c5 e5 46.¢b3 ¢b6 47.¢b4 
¤d5 48.¢c4 ¤c7 49.¤b3 ¢a6 50.a5 ¢b7 
51.¢c5 ¤e6 52.¢d6 ¤d4 53.¤c5 ¢a7 54.¤e6 
¤e6 55.¢e6 ¢a6 56.¢f7 ¢a5 57.¢g7 1–0

Владимир Петров – Николай Хри-
стов [C47]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.d4 ed4 5.¤d4 
¥b4 6.¤c6 bc6 7.¥d3 d5 8.ed5 cd5 9.0–0 0–0 
10.¥g5 ¥e6 11.¤b5 c5 12.a3 ¥a5 13.b4 ¥b6 
14.bc5 ¥c5 15.c3 h6 16.¥h4 ¦c8 17.¤d4 ¥d6 
18.£f3 ¥e7 19.¤e6 fe6 20.£h3 £d6 21.¦fe1 
e5 22.¥g3 ¤e4 23.¥e4 de4 24.¦e4 ¦c3 25.¥e5 
£d2 26.£e6 ¢h7 27.¥d4 ¥c5 28.¥c5 ¦c5 
29.¦f1 ¦c2 30.¦c4 ¦a2 31.£c6 ¦a1 32.¦cc1 
¦c1 33.£c1 ¦f2 34.£d2 ¦d2 35.¦f7 a6 36.¦a7 
¦d6 ½ 

Äържавни първенства
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Îт живота на клубовете

На 12 декември за шести пореден път 
се проведе коледният турнир на шахматен 
клуб ЦСКА. Той събра рекордните за ЦСКА 
148 участници, като за сравнение през ми-
налата година участниците бяха 122-ма. На 
този турнир бе определен и шампионът 
на ШК ЦСКА за 2010 година – Матей Пе-
тков. Турнирът бе под патронажа на кме-
та на район “Изгрев” г-н Панайот Бончев. 
Наградите бяха много и разнообразни, като 
освен традиционните купи, медали и гра-
моти бяха предвидени и шахматни компле-
кти, шахматна литература, списание „Шах 
в училище” и, разбира се, коледни подаръци. 
Ето как се развиха събитията в отделните 
възрастови групи:

Момчета и момичета I клас (60 учас-
тници). При момчетата купата спечели Ка-
лоян Попвасилев, който на този етап види-
мо превъзхожда своите конкуренти. Втори 
и трети останаха съответно Валери Рай-
ков и Иван Стефанов.

При момичетата първа е Христина Ива-
нова, изпреварила по допълнителни показа-
тели Деница Борисова. Трета е Анна Хад-
жистойчева.

Момчета и момичета II-III клас (48 
участници). Шампион е Матей Петков, из-
преварил по допълнителни показатели Пе-
тър-Делян Шентов, вицешампион на Бъл-
гария до 10 години, постигнал 6.5 от 7 т. 
на Държавното отборно първенство до 
12 години в кк „Боровец”, и Иван Николов, 
шампион на „Морско конче” в групата мом-
чета до 10 години. И тримата са утвър-
дени имена в българския шах, участници в 
отбора на ЦСКА до 12 години. 

При момичетата първа титла спечели 
Ивана Буюклийска след поредица от втори 
места през миналата година. Втора остана 
Наталия Грабчева, която бе предварително 
сочена за фаворит и която преди по-малко 
от седмица бе успяла да победи европей-

ската шампионка Габриела Антова на От-
критото първенство на София „Мемориал 
Бахаров”. Отново с медал е Христина Ива-
нова, която вече се чувства добре в група-
та при по-големите, макар че е само първи 
клас.

Момчета и момичета IV-VII клас (40 
участници). В тази група Румен Николов не 
остави шанс на преследвачите си и завърши 
с 100% актив. Втори остана Денис Иванов, 
а трети - Георги Йорданов. При девойките 
поредна купа спечели Ралица Маркова, след-
вана от Верка Маджарска и Мина Брчич.

Накрая на турнира бе обявен и шампи-
онът на ЦСКА за 2010 година, който освен 
голямата купа получи и парична награда от 
200 лв. 

Матей Петков е роден на 29 март 
2002 година. С шахмата се запознава още 
малък, а в шахматен клуб ЦСКА се записва 
през 2008-а. В края на тази година прави 
първите си стъпки на ученически турнир 
на ЦСКА. През 2009 година прави дебют 
и на Държавното първенство за момчета 
до 8 години, където се класира шести, а 
на блица успява даже да се пребори за ме-
дал. Успешни са и другите му турнири през 
тази година, където взима редица челни 
места. Годината на Матей обаче безспор-
но е 2010-а, като не се смятат, разбира 
се, бъдещите му успехи,  през която е три-
кратен шампион на България по класиче-
ски, ускорен шах и блиц, носител на купите 
на България „Полипост” и „Търновска цари-
ца”, шампион на град София. Но може би 
най-големия успех Матей постига на Све-
товното първенство в Халкидики, Гърция, 
класирал се седми в света и най-добре от 
всички български състезатели в конкурен-
цията на многобройни и добре подготвени 
състезатели от цял свят и преди всичко 
от големите школи в шаха - Русия, Индия, 
Китай. 

Коледен турнир на ЦСКА
Васил Илиев
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Îт живота на клубовете

На празник, като на празник! На 18 
декември 2010 г. Във ВИП Прес “Ро-
дина” на Националния стадион “Васил 
Левски”се даде старт на съвместен 
пилотен проект на шахматен клуб 
“Шах - ХХI” и Постоянната комисия 
за децата, младежта, спорта и тури-
зма към Столичната голяма община 
относно възможността за популяри-
зиране на шаха в детските градини и 
началните класове. Съвместната ни 
идея с доцент Вили Лилков бе кате-
горично подкрепена от г-н Иво Тонев 
(председател на комисията) и от це-
лия му екип. Проявата включи сеанс 
на едновременна игра на 25 дъски от 
петкратната републиканска шампи-
онка гросмайстор Мария Велчева сре-

щу деца – представители на всички 
райони на София. Символичният пър-
ви ход бе направен срещу зам.-кмета 
на София Христо Ангеличин. 

За началния висок градус и настро-

Шахматна Коледа
Д-р Михаил Илиев

Снимки: в. “Труд” и “24 часа”
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ение допринесе и неочакваната по-
ява на големия ни комедиен актьор 
Георги Мамалев, който разсмя деца-
та, освободи предстартовото им 
напрежение и им даде възможност за 
пълноценна изява. 

След близо 3-часова упорита съ-
протива три от децата постигнаха 
реми, това са: Димитър Даскалов, Ва-
лентин Ръкльов и Марто Медеч. На 
всички деца, включително 22-те за-
губили, бяха връчени красиви коледни 
подаръци. Те включваха шахматния 
комплект фигури, на който играха, 
всички броеве на специализираното 
детско списание “Шах в училище” и 
луксозно учебно помагало за начина-
ещи. Представителите на райони-
те получиха също шахове и компле-
кти списания. За краткото време за 
успешно организиране на проявата 
дължим голяма благодарност на г-жа 
Димана Пунчева и г-жа Ирена Дими-
трова от Столична община. Ком-
фортните условия, предоставени 

от ръководството на Националния 
стадион “Васил Левски”, с празнич-
но украсената елха и заключителния 
коктейл с лакомства и напитки от 
“Данон”, създаде добра атмосфера на 
приятелство. Оценка за значимост-
та и ползата на стартиралия проект 
се изрази и в масираното присъст-
вие на националните електронни и 
печатни медии. В телевизионни пре-
давания и ежедневници бяха отразе-
ни идеите на организаторите. Сега 
“изиграхме” дебюта на тази трудна, 
но благородна идея, а за 2011 г. ос-
тавяме мителшпила. Всички, които 
играят шах, знаят, че ендшпилът е 
краят на партията. Но… край на по-
добни шахматни инициативи за деца 
не трябва и няма да има! С обеща-
нието за съвместна дейност между 
Постоянната комисия за младежта и 
спорта към Столична голяма община, 
БФ шахмат и ШК “Шах - ХХI” всич-
ки присъстващи – участници, майки и 
бащи, баби и дядовци, си пожелахме 
щастлива Коледа, а през 2011 г. всеки 
ден да е шахматен празник!
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"Приятели на 64 квадрата" 
кмс Евтим Стефанов

На 13 - 14 ноември в хотел “Европа” 
в Крайова, Румъния, се проведе втори-
ят трансграничен шахматен турнир 
в рамките на проект "Приятели на 64 
квадрата", финансиран по програма за 
трансгранично сътрудничество Румъния 
- България.

Турнирът се организира от ПЛИМ Ка-
лафат и шахматен клуб "Найден Войнов" 
– Видин, и в него взеха участие над 50 
деца и младежи от Румъния и България.

Победител в турнира стана Марсел 
Стегароиу от шахматен клуб “Младежи 
– майстори”, Крайова, който взе поло-
вин точка от Цвета Галунова и спечели 
всички останали партии.

На второ място завърши Йонут Не-
делко от Бъйлещ, който успя изненад-
ващо да победи фаворитите по Ело, но 
загубата от Марсел го класира втори.

На трето място в турнира се класи-
ра 17-годишният Даян Нинов от Мездра, 
а Цвета Галунова стана пета, но първа 
във възрастовата група до 16 години и 
първа от момичетата.

Най-силно от всички видински състе-
затели се представи Георги Любенов от 
ПМГ "Екзарх Йосиф I", който се класира 
на 4-о място. 

Радостин Бушев от СОУ "Любен Ка-
равелов", Видин, стана осми в генерал-
ното класиране, но взе награда за първо 
място във възрастовата група до 12 го-
дини, което го прави най-добре развива-
щият се шахматист сред момчетата в 
Северозападна България и Югоизточна 
Румъния. 

Времето се усмихна на нашите мла-
дежи по време на пътуването и по 
време на самия турнир и те успяха да 
се насладят на приятно пътуване с фе-
рибота между Видин и Калафат. Дори 
пристигайки в Крайова, някои от тях се 

съблякоха по къс ръкав, за да привлекат 
още малко от последните слънчеви лъчи 
за годината.

Следващият турнир, който ще се 
организира по проекта, ще се проведе 
във Видин на 11 декември от 10 ч. в СОУ 
“Кирил и Методий”. Турнирът ще бъде 
открит за всички желаещи и в него ще 
вземат участие минимум 20 младежи от 
Румъния, както и всички любители на 
шаха от Видин. 

През 2011 г. в рамките на “Приятели 
на 64 квадрата” ще се организират още 
7 турнира, детски шахматен лагер и 
шахматен карнавал.

Вече са известни датите и формата 
на предстоящите трансгранични турни-
ри: 
• На 15 януари ще се проведе традици-
онният отборен мемориал в памет на 

Îт живота на клубовете
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17-те партизани в с. Макреш, Видинско.
• На 12-13 март – открит турнир в 
Бъйлещ, на 30 км от Видин.
• На 23-24 април ще се играе в Оршова, 
на 150 км от Видин.
• На 7-8 май по повод празниците на 
Кула и Калафат ще се организира тран-
сграничен открит турнир, който ще се 
играе и в Кула, и в Калафат.
• На 15-16 юли ще се играе в Турно 
Северин, на 150 км от Видин - открит 
турнир.
• На 27 юни е откритият турнир на 
Белоградчик.
• На 21-23 август ще се проведе последни-
ят, завършващ трансграничен турнир, кой-
то ще маркира и първите 3 кръга от втория 
Балкански шахматен фестивал за любители в 
Белоградчик - 21-28 август 2011 г.

Право на участие в турнирите в Румъ-
ния имат всички желаещи, а за 20 от тях 
разходите, свързани с път, храна и нас-
таняване, ще бъдат поети от проекта, 
като предимство ще имат участниците 
от област Видин. Заявки за участие за бъл-
гарски състезатели се приемат на следния 
имейл адрес: chess_vidin@bcvidin.org

Първенства на София по ускорен шах 
 и блиц - 8, 10 и 12 години

Васил Илиев

На 22 ноември 2010 г. в новата зала на шах-
матен клуб ЦСКА се проведоха градските пър-
венства по ускорен шах и блиц за момчета и 
момичета във възрастовите групи 8, 10 и 12 го-
дини. В състезанието взеха участие над 60 деца 
от почти всички столични клубове. Ето как се 
разви борбата в различните възрастови групи:

Момчета, 8 години: В това първенство 
участие не взе шампионът на България до 8 го-
дини Матей Петков, който реши да премери 
сили при 10-годишните. Шампион стана Калоян 
Попвасилев с 6 т., а след него се наредиха Илиян 
Иванов и Георги Константинов. На блица Кало-
ян Попвасилев отново спечели първото място, 
следван от Илиян Иванов и Николай Чолаков.

Класиране по ускорен шах
1. Калоян Попвасилев - 6 т.
2. Илиян Иванов - 5 т.
3. Георги Константинов - 4 т.
Блиц
1. Калоян Попвасилев - 6 т.
2. Илиян Иванов – 5 т.

3. Николай Чолаков – 4 т.

Момчета, 10 години. В тази група тотал-
но доминираха състезателите на ШК ЦСКА, 
които взеха и шестте медала в двете дисци-
плини. С по едно първо и едно трето място 
се отличиха Матей Петков и Стефан Райков, 
завърнали се наскоро от Държавното отборно 
първенство на България, където с отбора на 
ЦСКА спечелиха бронзовите медали.
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Класиране
Ускорен шах   
1. Матей Петков 5.5  
2. Мартон Бедеч 5.0  
3. Стефан Райков 5.0  
Блиц
1. Стефан Райков  6 т.
2. Спасиян Тодоров 5 т.
3. Матей Петков  4.5 т. 

Момчета до 12 години. Като че ли 
при момчетата всеки софийски клуб си бе 
набелязал по една възрастова група, където 
бе концентрирал всичките си усилия. До 12 
години състезателите от ШК „Рицар” за-
служено спечелиха първите места и на ус-
корения шах, и на блица.

Ускорен шах  
1. Мартин Кирилов 4 т. 
2. Милен Попов 3.5 т. 
3. Георги Йорданов 2.5 т. 
Блиц
1. Милен Попов 3.5 т.
2. Георги Йорданов 3 т.
3.  Мартин Кирилов    2.5 т.

Момичета 8 години. Тук европейска-
та шампионка Габриела Антова убедително 
спечели и двата турнира. След нея оста-
наха Гергана Пейчева, победител от „Мор-
ско конче” при момичетата до 8 години, и 
Наталия Грабчева от ЦСКА, също с редица 
отличия през годината.

Ускорен шах
1. Габриела Антова 5 т. 
2. Гергана Пейчева 4 т.

3. Наталия Грабчева 3 т. 
Блиц
1. Габриела Антова 5 т.
2. Гергана Пейчева 4 т.
3. Наталия Грабчева 3 т.

Момичета, 10 години. Тук убедително 
първа е Маргарита Балимезова, следвана от 
съотборничката й от „Шах 21” Радилена Бу-
рева. Третото място на ускорения шах оста-
на за Ралица Маркова от ЦСКА, която бележи 
голямо израстване в последно време.

Ускорен шах    
1. Маргарита Балимезова 6 т.
2. Радилена Бурева  4.5 т. 
3. Ралица Маркова  4.0 т. 

Блиц
1.  Маргарита Балимезова 5.5 т.
2. Радилена Бурева  4.5 т.
3. Златина Любомирова 4.0 т.

Момичета, 12 години. Тотална доми-
нация на „Шах 21”, които спечелиха и шест-
те медала в лицето на Сияна Миранджева, 
Мирослава Христова и Стефани Танова. 
Определено в това направление в този клуб 
се работи усилено.

Ускорен шах 
1. Сияна Миранджева 2 т.    
2. Мирослава Христова 2 т. 
3. Стефани Танова 1 т.    
Блиц
1. Мирослава Христова 3.5 т.
2. Сияна Миранджева 2.5 т.
3.  Стефани Танова 1.5 т.

Îт живота на клубовете
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За трета поредна година в Благоевград 
в началото на декември се проведе турнир 
в памет на Васил Сотиров. Това е човекът, 
допринесъл много за развитието на шаха 
сред децата в нашия град.

Турнирът се проведе на 4 и 5 декември 
в залата на Регионалния исторически музей. 
Той е включен в спортния календар на БФШ. 
Първоначално заявка за участие подадоха 
106-има състезатели от 20 клуба. Денят 
на началото на турнира съвпадна с най-про-
ливните дъждове в страната и поради това 
състезанието започна с 95-има състезате-
ли от 18 клуба заедно със състезатели от 
Гърция.

Турнирът беше общ за всички участници 
с две класирания - генерално и отделни кла-
сирания за възрастовите групи до 8 години 
и до 20 години.

В генералното класиране бяха наградени 
класираните до 10-о място. На 1-во място 
се класира Найден Добрев с 7 т. (Добрич-Ал-
бена) с най-висок рейтинг 2270. 2-ро място 
- Симонета Иванова с 6 т. (М. Тал), 3-то 
място - Дарио Дерешки с 6 т. (Плевен 21)

Крайно класиране:
1. Найден Добрев 2270 Добрич 7
2. Симонета Иванова 1957 М. Тал 6
3. Дарио Дерешки 2039 Плевен 21 6
4. Даян Нинов 2189 Л. Мездра 5.5
5. Веселин Методиев 1851 Виктори 5.5
6. Сава Калчев 1901 ЦСКА 5.5
7. Кристиан Янков 1930 Плевен 21 5
8. Цветослав Стоев 1946 ЦСКА 5
9. Цветелин Пантев 1877 Виктори 5
10. Виктор Йовов 1920 Виктори 5
11. Марина Георгиева 1839 Виктори 5
12. Мартин Петров 1969 СЦШ 5
13. Тито Титов 1952 Енергия 5
14. Христо Коцелов 1738 Виктори 5
15. Кирил Митов 1679 Виктори 5
16. Стефан Фотев 1896 Виктори 5
17. Мирослав Митев 1867 Марица 

Изток
5

18. Александрина Колева 1720 М. Бот-
виник

5

19. Костадин Джалев 1687 Виктори 5
20. Мартин Вълчинов 1665 Пловдив 5
21. Андреас Томпрос 1802 Солун 5
Общо 95 участници

Във възрастовите групи класираните до 
3-о място включително бяха наградени с 
медали, а от 4-о до 6-о - с грамоти.

При момичета до 8 години имаше 4 
участнички, една от тях с рейтинг. Класи-
рането е, както следва: 1 - Гергана Пейчева 
(СЦШ, София) 3 т.; 2 - Цветелина Некова 
(Плевен) - 3 т.; 3 - Апостолоуда Амалиа (Со-
лун) - 2 т.

При момчета до 8 години участваха 
12 деца, две от тях - родени през 2004 г. 
Борбата беше оспорвана и 7 състезатели 
бяха с равен брой точки. Класирането се 
определи от допълнителните показатели и 
то е както следва: 1 - Владимир Върбанов 
(Плевен 21) - 3 т.; 2 - Йордан Портокалски,  
(Виктори) – 3 т.; 3 - Камен Каменов (Марек) 
– 3 т.

Момичетата до 10 години бяха 7, от 

Купа „Васил Сотиров” – Благоевград
кмс Марин Атанасов
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тях 4 с рейтинг. Виктория Радева се оказа 
най-подготвена от връстничките си и за-
служено взе златния медал. Класирането в 
тази група е следното: 1 - Виктория Радева 
(Пловдив) – 4 т.; 2 - Златина Любомирова 
(М. Ботвиник) – 3 т.: 3 - Габриела Илиева 
(Плевен 21) – 3 т.

В групата на момчетата до 10 годи-
ни имаше 20 участници, от тях 9 с рейтинг. 
Мартин Петров до последния кръг имаше 
шансове за десетката в генералното класи-
ране. Костадин Джалев показа израстване и 
желание за добро представяне пред своите 
съграждани. Класирането в групата: 1 - Мар-
тин Петров (СЦШ) – 5 т.; 2 - Костадин 
Джалев (Виктори) – 5 т.; 3 - Мартин Вълчи-
нов (Пловдив) – 5 т.

Участваха 8 момичета до 12 години, 
от тях 3 с рейтинг. В тази група Алексан-
дрина Колева показа своето превъзходство 
и заслужено спечели златния медал. В челна-
та тройка влязоха: 1 - Александрина Коле-
ва (М. Ботвиник) – 5 т.; 2 - Никол Илиева 
(Плевен 21) – 4 т.; 3 - Мартха Папагианнаки 
(Солун) – 4 т.

Участниците при момчетата до 12 
години бяха 10, от тях 4 с рейтинг. Лидер 
в тази група бе Владимир Петров, но след 
загубата от Кристиян Янков играта му 
не бе на познатото ниво. Успешно завръ-
щане направи Георги Славков след едного-
дишно прекъсване. Добре се представи и 
Мариян Чорапинов. В челото на групата се 
получи следното класиране: 1 - Владимир 
Петров (СЦШ) - 4.5 т.; 2 - Георги Славков 
(Виктори) - 4.5 т.; 3 - Мариян Чорапинов 
(Капабланка) – 4 т.

Сравнително малобройна, но силна 
беше групата на момичетата до 14 го-
дини – 3 участнички, от тях 2 с рейтинг. 
Сред тях Симонета Иванова бе безспо-
рен фаворит. Тя е една от надеждите на 
българския шахмат. Разпределението на 
медалите между участничките беше, как-
то следва: 1 - Симонета Иванова (М. Тал) 
- 6 т.; 2 - Цветелина Спасова (Ивис плюс) 
– 4 т.; 3 - Пламена Ханджийска (Виктори) 

– 2 т.
При момчетата до 14 години има-

ше 7 участници, от тях трима с рейтинг. 
Борбата за златния медал в групата беше 
между Кристиян Янков и Цветелин Пан-
тев. И двамата са в десетката на гене-
ралното класиране. Класирането тук е 
следното: 1 - Кристиян Янков (Плевен 21) 
– 5 т.; 2 - Цветелин Пантев (Виктори) - 
5т.; 3 - Андреас  Томпрос (Солун) – 5 т.

В групата на девойки до 16 години 
имаше 3 състезателки, две от тях с рей-
тинг. Разпределянето на медалите стана 
по допълнителните показатели и резулта-
тът беше: 1 - Силвия Иванова (Осогово) 
– 4 т.; 2 - Алексина Бакалска (М. Ботвиник) 
– 4 т.; 3 - Симона Методиева (Виктори) 
– 4 т.

Юношите до 16 години бяха 6-има, 
от тях 5-има с рейтинг. Борбата тук 
беше много оспорвана. До последния кръг 
нямаше яснота за разпределението на ме-
далите. Дарио Дерешки успя да спечели  
партията си с Виктор Йовов и стана зла-
тен медалист. Голямата надежда на дома-
кините Веселин Методиев не успя с чер-
ните фигури във френска защита срещу 
безспорния лидер Найден Добрев и остана 
със сребърен медал. Така се получи следно-
то класиране: 1 - Дарио Дерешки (Плевен 
21) - 6т.; 2 - Веселин Методиев (Виктори) 
- 5.5 т.; 3 - Тито Титов (Енергия) - 5т.

Отново 3 състезателки при девойки 
до 18 години, една от тях с рейтинг. 
Упешно завръщане на Алекс Тънова след 
прекъсване от две години. Като резултат 
класирането е следното: 1 - Алекс Тъно-
ва (Виктори) - 4 т.; 2 - Меги Стоянова 
(Капабланка) - 3т.; 3 - Йоанна Димитрова 
(Виктори) – 1 т.

Юношите до 18 години бяха 8, от 
тях 4-има с рейтинг. От Деян Нинов се 
очакваше повече, а Виктор Йовов ще съ-
жалява дълго за партията си с Дарио Де-
решки. В крайна сметка медалите бяха 
поделени от: 1 - Деян Нинов (Локомотив 
Мз) - 5.5 т.; 2 - Виктор Йовов (Виктори) – 

Îт живота на клубовете
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5 т.; 3 - Кирил Митов (Виктори) - 5 т.
При девойките до 20 години има-

ше 4 участнички, една с рейтинг. Марина 
Георгиева бе над всички, като малко не 
достигна за десетката. Подреждането в 
челната тройка изглежда така: 1 - Марина 
Георгиева (Виктори) - 5 т.; 2 - Петя Пе-
нева (Виктори) - 2.5 т.; 3 - Иванна Алексо-
ва (Виктори) - 2 т.

И на края в групата на младежите до 20 
години премериха силите си 6-има състе-
затели, от които 5-има с рейтинг. Побе-
дителят в турнира Найден Добрев 
беше безкомпромисен и реализира 
100% актив – 7 точки от 7 възмож-
ни. Така се получи следното подреждане: 
1 - Найден Добрев (Добрич-Албена) - 7 т.; 
2 - Сава Калчев (ЦСКА) - 5.5 т.; 3 - Цвето-
слав Стоев (ЦСКА) - 5 т.

Накрая от името на организаторите 
искам да благодаря на всички участници, 
треньори и родители, които бяха наши 
гости, за спортсменския дух и добрите 
взаимоотношения, които царяха в зала-
та през двата дни на турнира. Искам да 
благодаря на ръководствата на община 
Благоевград и на Регионалния исторически 
музей, които ни предоставиха добрата 
база за провеждане на състезанието.

Избрани партии:
Симонета Иванова - Кристиян 

Янков [A62]
1.d4 g6 2.c4 ¥g7 3.¤c3 c5 4.d5 d6 5.¤f3 
¤f6 6.g3 0–0 7.¥g2 e6 8.0–0 ed5 9.cd5 
¦e8 10.¤d2 ¤bd7 11.¤c4 ¤e5 12.¤e5 
¦e5 13.¥f4 ¦e8 14.£c2 ¤h5 15.¥d2 f5 
16.¦fe1 a6 17.a4 b6 18.¦ab1 £f6 19.b4 

¦b8 20.bc5 dc5 21.£b3 ¢h8 22.£c4 
£d6 23.¦b3 ¦f8 24.¦eb1 h6 25.¥e3 ¥d7 
26.£a6 f4 27.¥d2 fg3 28.hg3 ¦f2 29.¤e4 
¦g2 30.¢g2 £d5 31.¦e3 £f5 32.¦b6 £h3 
33.¢g1 1–0

Веселин Методиев - Сава Калчев 
[D94]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.e3 ¥g7 
5.¤f3 0–0 6.¥d3 c5 7.0–0 cd4 8.¤d4 ¤c6 
9.¤c6 bc6 10.cd5 cd5 11.¦b1 a6 12.b3 
£c7 13.¥b2 ¤g4 14.g3 £c5 15.¤a4 
£d6 16.¥g7 ¢g7 17.¥e2 ¤e5 18.f4 ¤c6 
19.¤b6 ¥h3 20.¤a8 ¥f1 21.¥f1 ¦a8 
22.£d2 a5 23.¦c1 d4 24.¥g2 ¦a6 25.¦c6 
¦c6 26.¥c6 £c6 27.£d4 f6 28.£d2 £c5 
29.g4 h5 30.h3 hg4 31.hg4 £a3  32.¢g2 
£c5 33.¢f3 f5 34.£d4 £d4 35.ed4 ¢f6 
36.g5 ¢e6 37.¢e3 ¢d5 38.¢d3 e6 39.a3 
¢d6 40.¢c4 ¢c6 41.b4 ab4 42.ab4 
¢b6 43.b5 ¢a7 44.¢c5 ¢b7 45.b6 ¢b8 
46.¢d6 ¢b7 1–0

Владимир Петров - Стефан Лазов 
[C66]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 d6 4.d4 ¥e7 
5.¥b5 ed4 6.¤d4 ¥d7 7.0–0 ¤f6 8.¦e1 
0–0 9.¤c6 ¥c6 10.¥c6 bc6 11.¥e3 ¤d7 
12.f4 ¥f6 13.¥d4 ¦e8 14.£d2 ¥d4 15.£d4 
£f6 16.e5 £g6 17.¤e4 d5 18.¤g3 f5 
19.c4 ¤b6 20.b3 ¦ad8 21.c5 ¤c8 22.¤e2 
¦e6 23.£e3 £g4 24.¤d4 ¦g6 25.¦e2 
¤e7 26.h3 £h4 27.¢h2 ¦h6 28.¤f3 £h5 
29.£d4 £e8 30.e6 ¦f6 31.¦ae1 h6 32.£a4 
¦a8 33.¤d4 g6 34.£a6 £c8 35.£d3 a5 
36.£c3 ¢g7 37.¤f3 £h8 38.¤e5 ¢g8 
39.¤d7 ¦ff8 40.£h8 ¢h8 41.¤f8 ¦f8 
42.a3 ¦b8 43.b4 a4 44.g4 ¢g7 45.¦g1 
¢f6 ... ½ 

Решения на комбинациите от стр. 25
(1) Rubinstein – Hirschbein Lodz, 1927 
1.¦d7! ¥d7 2.¤f6 ¢f8 3.¤d5 1–0
(2) Schuh – Beda Groningen, 1991 
1.¦g7 ¢g7 2.£h6 ¢f7 3.£h7# 1–0
(3) Schumow – Winawer Petersburg, 1875 
1.¦c1 (1... £a4 2. ¦c8# )1–0
(4) Stahlberg – Becker Buenos Aires, 1944 
1.£e1 (1... ¦e1 2. g3#) 1–0

(5) West – Hacche Australien, 1989 
1.£h6 gh6 2.¦h6 ¢g7 3.¤h5# 1–0
(6) Edge – Tolhurst Cotswold, 1989 
1...¦g3 2.¥g3 (2.hg3 ¥h3, 2.fg3 ¥h3) ¥h3 0–1
(7) Vaeaetaeinen – Paasikan 
1.£e7 ¥e7 2.¥d4 ¥f6 3.¥f6# 1–0
(8) Peer – Moush Zuerich, 1960 
1...£f4 2.ef4 ¦h5 0–1
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Øахматна психология

Известно е сравнението на шаха с живота, 
но преди да продължите да четете, нека да по-
мислим какви са основанията за това сравнение. 
Пръв сравнява шаха с живота изобретателят 
на гръмоотвода и един от авторите на Деклара-
цията на независимостта Бенджамин Франклин 
през 1779-а в сп. „Колумбия магазин”: „Шахът 
укрепва ценни качества на ума, които 
стават полезни навици за всички случаи 
в живота. В живота, както и в шаха, се 
стремим да спечелим нещо в борба със 
съперниците; срещаме огромно разнообразие 
от добри и лоши събития, резултат от благо-
разумието или от отсъствието на такова.” В 
книгата „Шахът като живота” Гари Каспаров 
прави паралел между принципите на играта и в 
бизнеса. Очевидно в основата на тези сравне-
ния е борбата за успех. В шаха борбата е между 
фигурите, които наподобяват войска, и борба 
с идеите на противника. В живота се борим 
за щастие, а в трудни моменти и за оцеляване, 
често възникват конфликти. Но каква е същ-
ността на тази борба? Как да постигаме успех 
на шахматната дъска и в живота?

Емануил Ласкер вярва в общ принцип на 
шахматната и на житейската борба, но пише, 
че не се решава да го формулира, защото да 
се намери едно такова общо понятие е много 
трудно. Философията и психологията обясня-
ват по различен начин какво е личността. Дори 
най-известните теории допускат всекиднев-
ната грешка да обясняваме действията си с 
предразсъдъци, вместо да изследваме конкрет-
ното събитие и да си задаваме въпроса, каква 
е целта на действието. Често хората правят 
нещо, за да видят какво ще се случи, без да са 
убедени в крайния резултат. Затова съмнение-
то в старите теории расте и се утвърждава 
убеждението, че същността на личността и 
на житейската борба е скрита в психологията 
на решението. Както пише народният лечител 
Петър Динков, „способността за решаване е 
най-важният фактор на сполуката”. Разбира се, 
шахматните и житейските задачи са различни, 

но принципите за решаване са общи и шахът ни 
помага да ги изучим.

За да разберем същността на решенията, 
ще се върнем към началото на човешката ис-
тория. Вече се приема със сигурност, че хората 
започнали да говорят преди сто хиляди години, 
откогато датират първите доказателства за 
разумна дейност. Това са оръдията на труда и 
пещерните рисунки. В нашата страна има много 
пещери, в които са открити едни от най-ста-
рите пещерни рисунки. Първите думи възник-
ват в първобитните ритуали, в които хората 
имитирали ловни и други житейски дейности. 
В ритуалите хората започнали да се разпозна-
ват по ролите, които изпълняват, съгласували 
действията си и решавали да направят нещо 
заедно. Само че обяснявали постъпките си с 
действието на висши сили и богове, без да ги 
съзнават като своя разумна проява. Едва в на-
чалото на новата ера хората започнали да ос-
ъзнават решенията си като отговорност на 
личността, но чак в нашите времена науката 
започва да изследва мисленето в процеса на взе-
мане на решение.

Интересно за историята на шаха е, че в с. 
Царевец край Мездра е открита енеолитна ри-
сунка на шахматно каре. Тук не става въпрос 
за шах, а какво значение е имало черно-бялото 
каре за древните хора. Шахматната игра пре-
нася това значение до наши дни, без да си да-
ваме сметка за това. Черно-бялото каре е по-
стоянен орнамент в тракийските и гръцките 
погребални ритуали. Среща се в комбинация с 
кръстовидна плетеница като символ на вярата 
в късмета, благоденствието и вечен живот. 
Това означават черно-белите карета в оръжи-
ето на древните гърци, рицарите, подовете на 
училищата, църквите и входовете на старите 
кооперации. Всички са виждали черно-белите 
ленти на такситата и флаговете във “Форму-
ла1”, по дрехите на тийнейджърите. Такива са 
изненадващите резултати от изследването на 
шахматната история.

Критичен исторически момент е осъзнава-

Психология на решението
Д-р Владимир Бостанджиев
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нето на решенията в Антична Гърция. В шаха в 
този момент съответства теорията на Вил-
хелм Щайниц, когато шахматистите започват 
да играят по научни правила. При това през тъй 
наречения романтичен период играчите нямали 
представа какво е планиране и решаване и осно-
вен метод за надиграване бил атаката, завършва-
ща с комбинация. Майсторите често използват 
изключенията от правилата, за да изненадат 
противника и този подход става известен 
като хипермодерен. Най-известната дебютна 
идея за този подход е противникът да се оста-
ви да заеме центъра с пешките и след това те 
да бъдат атакувани с фигурите от фланговете. 
В практиката възникват все повече изключения 
и през седемдесетте години настъпва дебют-
на революция. С масовата употреба на компю-
трите шахът навлиза в следващ постмодерен 
период, в който решаващ фактор за успеха са 
психологията на решението и контролът върху 
играта. Както теорията, така и шахматистът 
следват общ модел на развитие от мистично 
към рационално мислене. Затова шахматните 
умения се развиват пълноценно, като се изуча-
ват най-добрите партии от миналото.

Според откривателя на комбинацията „мел-
ница” Карлос Торе развитието на шахматната 
дарба е психологическа задача за развитието на 
личността.

Торе - Ласкер (Москва, 1925): 1.d4 ¤f6 
2.¤f3 e6 3.¥g5 c5 4.e3 cd4 5.ed4 ¥e7 6.¤bd2 d6 
7.c3 ¤bd7 8.¥d3 b6 9.¤c4 ¥b7 10.£e2 £c7 11.0–0 
0–0 12.¦fe1 ¦fe8 13.¦ad1 ¤f8 14.¥c1 ¤d5 15.¤g5 
b5 16.¤a3 b4 17.cb4 ¤b4 18.£h5 ¥g5 19.¥g5 ¤d3 
20.¦d3 £a5 21.b4 £f5 22.¦g3 h6 23.¤c4 £d5 
24.¤e3 £b5 25.¥f6 £h5 26.¦g7 ¢h8

XIIIIIIIIY
9r+-+rsn-mk0
9zpl+-+ptR-0
9-+-zppvL-zp0
9+-+-+-+q0
9-zP-zP-+-+0
9+-+-sN-+-0
9P+-+-zPPzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

27.¦f7 ¢g8 28.¦g7 ¢h8 29.¦b7 ¢g8 

30.¦g7 ¢h8
XIIIIIIIIY
9r+-+rsn-mk0
9zp-+-+-tR-0
9-+-zppvL-zp0
9+-+-+-+q0
9-zP-zP-+-+0
9+-+-sN-+-0
9P+-+-zPPzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

31.¦g5 ¢h7 32.¦h5 ¢g6 33.¦h3 ¢f6 
34.¦h6 ¢g5 35.¦h3 ¦eb8 36.¦g3 ¢f6 
37.¦f3 ¢g6 38.a3 a5 39.ba5 ¦a5 40.¤c4 
¦d5 41.¦f4 ¤d7 42.¦e6 ¢g5 43.g3 1–0 Чер-
ните се предават. 

Ходовете на шахматната партия прили-
чат на възлите на рибарска мрежа, всеки от 
които представлява важно решение. Дори 
без едно възелче мрежата ще пропусне рибка. 
Решението осъзнаваме като действието, с 
което постигаме целта, но мнозина разбират 
какво са направили едва след като партията 
приключи. Доказателство, че решението е 
вярно, е връзката между целта и средствата 
за нейното постигане. Законите на логиката 
все още не са мислене и равностойни по сми-
съл изказвания могат да означават различно 
поведение. Едно е да си казваш, че не трябва 
да се страхуваш от загуба, а друго е да играеш 
смело. При първата мисъл продължаваш да се 
страхуваш, а при втората започваш да об-
мисляш решенията си като своя най-дълбока 
същност. 

Всеки, който желае да получи шест-
те книжки за 2011 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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Øахматна лекция

Жертва на полето “d6”
мс Христинка Илиева

Жертвата на шахматен език е до-
броволно предоставяне на против-
ника на материално преимущество 
с цел получаване на други изгоди. Едни 
от най-често срещаните жертви в пар-
тиите са пешечните. Пешките са най-
слабите бойни единици, което позволява 
на играчите без особен риск да ги жерт-
ват заради инициатива, усложнения, атака 
или за получаване на позиционни плюсове.

Пешка, която е преминала демаркаци-
онната линия и е подкрепяна от своите 
фигури или други пешки, има голяма ди-
намична енергия и служи за стесняване и 
разединяване силите на противника. Ето 
и една такава пешка в ръцете на Емануил 
Ласкер.

XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9zppzppsnpzpp0
9-+-+-vl-+0
9+-+P+-+-0
9-+L+R+-+0
9+-+-+N+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-vLQ+-mK-0
xiiiiiiiiy

12. d6!  Тънък позиционен ход, срещан 
в много от разклоненията на Италианска 
партия. Изключвайки от игра офицера на 
с8, белите продължават настъплението.  
12…cd6 13.¥g5 ¤f5 14.£d5! ¥g5 15.¤g5 
Да се вземе конят не може поради мата 
15…£g5 16.£f7 ¦f7 17.¦e8 мат. 

Черните защитили пункта f7 по-
средством 15…¤h6, но скромният ход 
16.¦ае1 ги заставил да капитулират. 
Отново грози смъртоносен удар на  f7 – 
17.¤f7 ¤f7 18.£f7 ¦f7 19.¦e8. Набива се 
на очи “пакетирането” на дамския фланг 
на черните. Пешките d7 и d6 са лишили 
фигурите от взаимодействие, вслед-

ствие на което подложеният на нападе-
ние царски фланг се оказва без защита. 

Ето още един пример. 
XIIIIIIIIY
9rsnlwqk+-tr0
9zppzppvlpzpp0
9-+-+-sn-+0
9+-+P+-+-0
9-+L+-+-+0
9+-+-+N+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvLQtR-mK-0
xiiiiiiiiy

10.d6! Блокиращ ход. Целта му е, как-
то вече знаем, да затормози развити-
ето на дамския фланг на черните. 10…
cd6 11.¤c3 0-0 12.¦e7! £e7 13.¥g5  От 
заплахата ¤с3–d5 с разрушаване на пе-
шечното прикритие на черния цар няма 
защита. 13…¤c6 14.¤d5 £e4 15.¤f6 
gf6 До тази позиция е стигнала партията  
Бърд – Каро - 1899 г. Тук английският май-
стор пропуснал възможността да завър-
ши ефектно проведената партия  16.¥f6! 
£c4 17.¤d4!  Заплашва мат на g4. В случай 
че 17…¤е5 , решава  18.£h5   

Жертвата на d6 може и да не бъде при-
ета, но тогава:

XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9zppzpp+-zpp0
9-+-+-+-+0
9sn-+P+psN-0
9-+-+-+-+0
9+-zPQ+-+-0
9P+-+-zPPzP0
9tR-vL-+RmK-0
xiiiiiiiiy

14.d6! c6 /Ако 14…cd6, то 15.£d5 и 
16.¤f7/ 15.¦e1 h6 16.¦e7! hg5 17.¥g5 
¦f7 18.¦ae1 ¦e7 19.¦e7 £f8 20.¥h6 gh6 
21.£g3 ¢h8  22.£g6  с мат.
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Ðешете комбинациите

(1) Rubinstein – Hirschbein Lodz, 1927
XIIIIIIIIY
9r+l+r+k+0
9zpp+nwqp+-0
9-+p+p+pzp0
9+-+-+-+-0
9-+-+N+-+0
9zP-wQ-zP-+-0
9-zP-+-zPPzP0
9+LtRR+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Schuh – Beda Groningen, 1991
XIIIIIIIIY
9r+-+ltr-mk0
9zp-+-+-zpp0
9-zp-+-zp-+0
9+-+-+P+-0
9-+-+P+-tR0
9+-zP-wQ-tR-0
9q+-+L+PzP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(3) Schumow – Winawer Petersburg, 1875
XIIIIIIIIY
9-+r+ktr-+0
9zpR+-+-+p0
9-+q+-+-+0
9+-+p+-+-0
9Q+-+lzP-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-+PzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(4) Stahlberg – Becker Buenos Aires, 1944
XIIIIIIIIY
9-+-+-+R+0
9zp-+-+p+-0
9-zp-+q+-zp0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+Pmk0
9+-+-+-+-0
9PzP-+r+PmK0
9+-+Q+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) West – Hacche  Australien, 1989
XIIIIIIIIY
9r+lwq-tr-mk0
9zp-+-vl-zp-0
9-zp-zp-+-zp0
9sn-+-zp-zPQ0
9-+-+-+-+0
9zP-zP-+-sN-0
9LzP-+-zPP+0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Edge – Tolhurst Cotswold, 1989
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9zp-wQl+pzpp0
9kzp-+-+-+0
9+-+P+-+-0
9-+P+-vL-+0
9+-zP-+q+r0
9P+-+-zP-zP0
9tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(7) Vaeaetaeinen – Paasikan Finland
XIIIIIIIIY
9q+-tr-+-mk0
9+ltRQzp-+p0
9p+-zpLvlp+0
9+p+P+-+-0
9-zP-+PzP-+0
9+-+-vL-+-0
9P+-+-+PzP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(8) Peer – Moush Zuerich, 1960
XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9zppwq-+p+p0
9-+p+-+-+0
9+-+-+-tr-0
9-zP-+psN-+0
9zP-+-zPlzP-0
9-+Q+-zP-+0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят



26 ШАХ в училище

Çа най-малките

Уроци за начинаещи
Деян Димитров

Сигурно сте чували коментатора на 
футболна среща да каже, че мачът е „свър-
шил, още преди да започне”. Това обикнове-
но става, когато единият отбор вкара 3 
гола до 10-ата минута. В шаха може да се 
случи същото, дори с още по-фатални по-
следствия. При начинаещите почти всички 
партии завършват с мат, тъй като те все 
още нямат ясна представа коя позиция е за-
губена и играят до „гол цар”. В настоящата 
статия ще ви покажем няколко примера как 
при почти всички фигури на дъската и само 
няколко изиграни хода играта може да завър-
ши фатално за единия.

Да започнем с т. нар. „Мат на Легал”.
1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.¥c4 ¥g4 4.¤c3 h6 

5.¤e5 ¥d1?? 6.¥f7+ ¢e7 7.¤d5#
XIIIIIIIIY
9rsn-wq-vlntr0
9zppzp-mkLzp-0
9-+-zp-+-zp0
9+-+NsN-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+-+-+-0
9PzPPzP-zPPzP0
9tR-vLlmK-+R0
xiiiiiiiiy

Този мат, който преди време е удивил 
света, се среща в много разновидности как-
то с бели, така и с черни фигури. Дамата 
се жертва и капанът щраква. За да се по-
лучи, общо взето са необходими три усло-
вия: Първо, черният офицер да е на „f8”, за 
да няма царят поле за бягство, пешката на 
„е5” да се пази само от пешката „d6”, защо-
то, ако примерно противниковият кон е на 
„с6”, то тогава черният може да вземе на 
„е5” с него. И трето, нашият кон трябва да 
е на „с3”, понеже в почти всички случаи той 
е фигурата, която обявява мата. Разбира се, 
ако на 5-ия ход черните не вземат дамата, а 
коня, остават без пешка, след като дамата 
вземе офицера.

Ето още един пример за бърза развръзка 
в дебюта.

1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 de4 4.¤e4 ¤d7 
5.£e2 ¤gf6?? 4 6.¤d6# 

XIIIIIIIIY
9r+lwqkvl-tr0
9zpp+nzppzpp0
9-+psN-sn-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzPP+QzPPzP0
9tR-vL-mKLsNR0
xiiiiiiiiy

Когато говорихме за тактическите въз-
можности на коня, стана въпрос за т. нар. 
„задушен мат”. Посочената кратка партия 
е пример за това как „мачът може да завър-
ши, преди още да е започнал”.

Известни са стотици, а може би и хи-
ляди, бързо приключили партии. Обикновено 
фаталният им край се дължи на груба греш-
ка.

1.d4 f5 2.¥g5 h6 3.¥h4 g5 4.¥g3 f4 5.e3 
h5 (5... fg3 6. £h5#) 6.¥d3 ¦h6?? 7.£h5+ 
¦h5 8.¥g6# 

XIIIIIIIIY
9rsnlwqkvln+0
9zppzppzp-+-0
9-+-+-+L+0
9+-+-+-zpr0
9-+-zP-zp-+0
9+-+-zP-vL-0
9PzPP+-zPPzP0
9tRN+-mK-sNR0
xiiiiiiiiy

Този пример показва как още преди да са 
развили дори една своя фигура, черните от-
слабват диагоналите на царския си фланг и 
това води до бърза загуба. Подобни партии 
най-често се получават, когато се срещат 
силни със слаби шахматисти (любители или 
начинаещи).



„Ñ øàõìàòa - óìíè è óñïåøíè”

ØÀÕÌÀÒÍÀ ØÊÎËÀ

„ÂÅË×ÅÂÈ”

Èíäèâèäóàëíè è ãðóïîâè çàíèìàíèÿ çà íà÷èíàåùè è íàïðåäíàëè

Ñúâðåìåííà ìåòîäèêà íà ïðåïîäàâàíå

Ïîâèøàâàíå íà îáùàòà è øàõìàòíàòà êóëòóðà

Îáùî èíòåëåêòóàëíî èçðàñòâàíå

Ïåòêðàòíà øàìïèîíêà íà Áúëãàðèÿ çà æåíè

Åâðîïåéñêà øàìïèîíêà äî 20 ãîäèíè

Ó÷àñòíè÷êà â ñåäåì øàõìàòíè îëèìïèàäè

Óäîáíî çà òðàíñïîðò ìÿñòî â öåíòúðà íà Ñîôèÿ

Îòëè÷íà, ïðîñòîðíà è ñâåòëà çàëà ñ êëèìàòèê

Ïàðêèíã ñ íåîãðàíè÷åíî êîëè÷åñòâî ìåñòà

Áúðç è óíèâåðñàëåí íàïðåäúê âúâ âñè÷êè ñòàäèè íà øàõìàòà
(äåáþò, ìèòåëøïèë è åíäøïèë)

Ïîëó÷àâàíå íà óíèâåðñàëíè, òðàéíè øàõìàòíè çíàíèÿ

Êâàëèôèöèðàíè òðåíüîðè è ãîñò ïðåïîäàâàòåëè

Èíôîðìàöèÿ çà øàõìàòíè ñúñòåçàíèÿ

Ïðîâåæäàíå íà òóðíèðè ñ íàãðàäè çà ïîëó÷àâàíå íà ðàçðÿäè è ïîâèøàâàíå íà
ëè÷íèÿ Eëî êîåôèöèåíò

Âèñîêîêà÷åñòâåíè ñúâðåìåííè øàõìàòíè ïîñîáèÿ - äåìîíñòðàöèîííè äúñêè,
øàõìàòíè ôèãóðè è òàáëà, åëåêòðîííè ÷àñîâíèöè
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Ðúêîâîäèòåë íà øêîëàòà: ãðîñìàéñòîð Ìàðèÿ Âåë÷åâà

Îñíîâåí ëåêòîð: ôèäå ìàéñòîð Õðèñòî Âåë÷åâ

Åêèïúò íà øêîëàòà ãàðàíòèðà:

Àäðåñ:
Íàöèîíàëåí ñòàäèîí „Âàñèë Ëåâñêè”
áóë. „Åâëîãè Ãåîðãèåâ” 38
ñåêòîð Á, îôèñ 05

Çà âúïðîñè è çàïèñâàíèÿ:
Ìàðèÿ Âåë÷åâà - 0888 453 049
Õðèñòî Âåë÷åâ - 0887 986 383
òåë.: 02/ 9300 733
e-mail: chess_velchevi@mail.bg
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