
АШАХ
брой 6
2011

Виктория Радева - световна Виктория Радева - световна 
вицешампионка до 10 годинивицешампионка до 10 години

вв училищеГодина VI





3ШАХ в училище

Издава: “ЧЕС ГЕЙМ” ЕООД

Главен редактор: гм Мария Велчева

Сътрудници: фм Христо Велчев, мс Соня Пионова, мс Димитър Илиев, мс Христинка Илиева, 

кмс Симеон Стоичков, кмс Марин Атанасов, Деян Димитров, Николай Тодоров

Дизайн и предпечатна подготовка: Веселин Йонев Коректор: Зоя Стефанова

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

www.chessgame-bg.com

Цена: 2.00 лв.

брой 6/2011

Международни прояви
Виктория Pадева – световна 
вицешампионка . . . . . . . . . . . . . 4
Европейско първенство за 
училищни шампиони в Турция 8

Открити турнири
Купа България 
„Васил Сотиров”  . . . . . . . . . . . 9

От живота на клубовете
Купа „Евроинс” - Плевен . . . . 12
Детски коледен турнир . . . . 14
Градски първенства за деца. . 16
Златна пешка . . . . . . . . . . . . . . . .18

С
Ъ

Д
Ъ

Р
Ж

А
Н

И
Е

Столичен мол стана арена на 
шахматни битки . . . . . . . . . . . . 20

Световни шампиони
Михаил Ботвиник . . . . . . . . . . . . 21

Шахматна лекция
Кога една партия 
завършва реми . . . . . . . . . . . . . 24

Решете комбинациите . . . . 25

За най-малките . . . . . . . . . . . 26

ISSN 1313-1079

Година VI



4 ШАХ в училище

Виктория Pадева – световна вицешампионка
мс Соня Пионова

Ìеждународни прояви

От 17 до 27 ноември в най-големия тер-
мален курорт в света Калдас Новас, Брази-
лия, се проведе световното първенство за 
деца, юноши и девойки до 8, 10, 12, 14, 16 и 
до 18 години. В надпреварата се включиха 
1094 състезатели от целия свят, а българ-
ската група беше представена от 8 учас-
тници в различни възрастови групи. 

Ще си позволя да започна от групата при 
момичета до 10 г., където България постиг-
на най-големия си успех на първенството:

Виктория Радева от ШК “Плов-
див” завоюва световна вицешампио-
нска титла. Браво, Вики! 

През изминалата спортна 2011 г. Викто-
рия трупаше самочувствие с постиганите 
успехи – балканска индивидуална титла, 
трикратна шампионка на България до 10 
години, отборна балканска титла, отборна 
републиканска титла, 6-о място на Европей-
ското първенство. Може би точно на евро-
пейския шампионат Вики повярва в своите 
възможности, разбра, че може да побеждава 
с лекота своите международни противнич-
ки и тръгна за световното първенство с 

увереност и желание за победа.
Трябва да отбележа, че зад постигна-

тия голям успех  стоят три компонента 
- две всеотдайни и амбициозни треньорки 
- мс Илияна Полендакова и мс Соня Пионо-
ва. Раздаващи се родители, които с месеци 
тичаха и се лишаваха от много неща, за да 
осигурят финансовите средства за участие 
в световното първенство. И едно талант-
ливо и трудолюбиво дете, което освен че 
ходеше на училище, отделяше по 4-5 часа на 
ден за своята шахматна подготовка.

И така, на световното първенство в 
Бразилия Вики беше придружавана от своя 
баща Славей Радев. Срещнали са много 
трудности в своето пътуване и аклима-
тизация. Неуредици по време на престоя 
си - слаба организация от страна на домаки-
ните.  Хотелът, в който е била настанена 
българската група, предлагал еднообразна и 
несъобразена с европейския вкус храна. Не-
уреден транспорт до залата за игра и обра-
тно. Автобусът, който е извозвал състе-
зателите от хотела, се препълвал и бил без 
климатик при 40-градусова жега! През деня 
интернет връзка почти нямаше, което за-
трудняваше подготовката ни. Не може да 
не отбележим, че организацията на прове-
деното европейско първенство в Албена 
два месеца по-рано бе на светлинни години 
от предложените условия в Бразилия, а в 
България също участваха над хиляда деца.

Ето как протече самото състезание. 
След сравнително лесна победа в първия 
кръг срещу канадката Констанс Уанг, във 
втория кръг, Вики, игра срещу световна-
та ученическа шампионка Асел Серикбай, 
Казахстан. С лекота излезе от дебюта с 2 
пешки в повече и позиционно преимущест-
во. Тук допусна съвсем лекомислена еднохо-
дова грешка “шах-шех”. Бори се до последно, 
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но не можа да избегне загубата. След тази 
партия бе много трудно да се съвземе, за-
щото няма как да не си ядосан на самия себе 
си, че си се победил сам! И тук е мястото 
да отбележа силния характер на Виктория, 
която доказа, че е боец – последваха 4 по-
редни победи! 

В третия кръг срещу шампионката на 
Северна Америка Емили Нгуен от САЩ, а 
в четвъртия - срещу Стефани Лур Бонила, 
Еквадор.

Nguyen, Emily - Radeva, Viktoria
1.d4 ¤f6 2. ¥g5 ¤e4 3.¥f4 d6 4.f3 ¤f6 
5.e4 g6 6. ¥d3 ¥g7 7.¤e2 O-O 8.c3 ¤h5 
9.g4 ¤f4 10.¤f4 e5 11.¤e2 £h4 12.¤g3 
ed4 13.cd4 ¥d4 14.£d2 ¥e5 15.¦g1 ¤c6 
16.¤a3 ¤d4 17.£e3 £h2 18.£f2 

XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9zppzp-+p+p0
9-+-zp-+p+0
9+-+-vl-+-0
9-+-snP+P+0
9sN-+L+PsN-0
9PzP-+-wQ-wq0
9tR-+-mK-tR-0
xiiiiiiiiy

Следва красив тактически удар.
18...£g1 19.£g1 ¤f3 20.¢f2 ¤g1 21.¦g1 
¥d4 22.¢g2 ¥g1 23.¢g1 ¥g4 24.¤c4 ¥e6 
25.b3 ¥c4 26.¥c4 b6 27.¤e2 ¦fe8 28.¢f2 
¦e4 29.¥d5 ¦e2 30.¢e2 ¦e8 31.¢f2 ¦e5 
32.¥c4 ¢g7 33.¥d3 f5 34.¥e2 ¦e2 35.¢e2 
¢f6 36.¢f2 g5 37.¢g2 h5 38.¢g3 f4 39.¢f3 
¢f5 40.¢g2 g4 41.¢f2 h4 42.a4 g3 43.¢g2 
¢g4 44.b4 f3 45.¢h1 g2 46.¢g1 ¢g3 47.b5 
f2# 0-1

В петия се изправи срещу втората по 
рейтинг и шампионка на Южна Америка - 
перуанката Мишел Кабалеро – принуди я да 
се предаде на 37-ия ход.

Radeva, Viktoria - Caballero Quijano 
Mitzy Mishel
1.e4 d6 2.d4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.¥e3 a6 5.f3 b5 
6.£d2 ¤d7 7.g4 h5 8.gh5 ¦h5 9.¤ge2 ¥b7 

10. ¤f4 ¦h8 11.d5 ¤e5 12.£g2 b4 13.¤ce2 
¤c4 14.¥d4 ¥d4 15.¤d4 e5 16.de6 £h4 
17.£f2 £f4 18.¥c4 f6 19.£d2 £d2 20.¢d2 
c5 21.¤e2 f5 22.¥d5 ¦a7 23.¥b7 ¦b7 
24.¤f4 g5 25. ¤g6 ¦h6 26.ef5 ¤e7 27.¤e7 
¢e7 28.¢e3 ¦h4 29.¦ad1 ¦f4 30.¦d5 ¢f6 
31.¦hd1 ¦f5 32. ¦f5 ¢f5 33.¦d6 a5 34.¦d7 
¦b6 35.e7 ¦e6 36.¢f2 ¦e5 37.¦d5 1-0

В шестия кръг премерихме сили и срещу 
индийската школа - К. Прианка - и отново 
победа!

Така останаха последните 3 решителни 
кръга. Вики вече се беше отърсила от не-
приятния шок във втория кръг и в 7-ия кръг 
игра с рускинята Полина Шувалова. Няма 
смисъл да се правят коментари за силата на 
руската школа, но противничката й сменя-
ше фигура след фигура и игра определено за 
реми, така и завършиха. 

В  8 кръг Виктория се изправи срещу  ат-
ракцията в групата - китайката Шуо Гуо. 
През цялата партия Гуо е изяла 1 кутия 
вафли, 2 сандвича, кофичка с крем, сушени 
плодове. Въпреки неколкократните забе-
лежки на съдиите в предишните кръгове, 
китайската състезателка не променила по-
ведението си. По няколко пъти си изпускала 
химикали, капачки и какво ли не под масата 
и без свян се шмугвала в краката на състе-
зателките, които на моменти забравяли за 
какво са там и се заливали  от смях.

Но в този решаващ кръг на нас не ни 
беше до смях. След много „нервна“ партия 
се стигна до ендшпил, който Вики, макар и 
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Ìеждународни прояви
без пешка, с активна игра успя да спечели. 

Radeva,  Viktoria - Shuo, Guo
XIIIIIIIIY
9-tr-mk-+-+0
9tR-+-vlpzpp0
9-+r+-+-+0
9+-+-zpP+-0
9-+-zpP+PzP0
9+-+R+K+-0
9-+-vL-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

40.¥a5 ¢e8 41.¥c7 ¦b4 42.g5 f6 43.g6 
hg6 44.fg6 f5 45.h5 fe4 46.¢e4 ¥f6 47.¥a5 
¦b1 48. ¢d5 ¦c8 49.¦h3 ¦g1 50.¦f7 ¦g5 
51.¥d2 ¦d8 52.¢e6 e4 53.¥g5 ¥g5 54.¦g7 
¢f8 55.¦f7 ¢g8 56.h6 ¥h6 57.¦h6 e3 58.g7 
¦d6 59.¢d6 ¢f7 60.¦e6 ¢g7 61.¦e4 ¢f6 
62.¢d5 d3 63. ¦e3 d2 64.¦d3 ¢f5 65.¦d2 
1-0

Решаваща победа, радостта ни беше 
голяма -  нашето малко момиче от малка 
България победи представителката на ог-
ромния Китай!

И ето ни на мястото, към което се 
стремяхме от самото начало - на 1-ва маса 
срещу Александра Оболенцева, Русия. За 
наше съжаление Вики беше в ситуация, в ко-
ято дори и при победа, по-лошият втори 
показател я изпращаше пак на второ мяс-
то. След оспорвана борба партията завър-
ши реми.

Като анализ за представянето на Вик-
тория мога да кажа, че има много добра 
дебютна подготовка. Дебютите й са ата-
куващи, изцяло съобразени с тактическия й 
стил на игра. В 8 от партиите излизахме 
с дебютно преимущество, основна заслуга 
за това има мс Илияна Полендакова. Вики 
е много силна в сложната игра, вижда мно-
го тактически удари и има точен разчет. 
В ендшпила със сигурност има още какво 
да се желае, но и тук са поставени добри 
основи. Доказателство за това е ендшпи-
лът с китайската представителка, където 
Вики доказва, че е разбрала какво означава 

“активност на фигурите”. Много е силна за 
възрастта си, в нея има огромен шахматен 
потенциал.

Поздравления за нашата млада шахмат-
на надежда Виктория Радева – браво – на-
пред и нагоре! Искрено се надяваме, че ще 
продължи да прославя България със своите 
шахматни успехи!

В групата момичета до 8 г. /56 
състезателки/ на световното пър-
венство участваше младата надеж-
да Гергана Пейчева на ШК “Михаил Тал”, 
Червен бряг. Със събраните 5,5 точки тя 
се нареди на престижното 17-о място в 
света. По мое мнение тя има възможности 
и за по-предно класиране. Но фактът, че 
е пътувала сама – без личен треньор и без 
родител, е бил сериозна пречка да покаже 
истинските си възможности.

Тук е мястото да изразя съжалението 
си, че европейската ни шампионка, Нургюл 
Салимова, не взе участие в световното 
първенство, вероятно по финансови причи-
ни. Жалко, тук България имаше шансове за 
още един медал!

В групата момичета до 10 г. освен 
Вики игра и Габриела Антова от ШК 
“Шах-21” - София. На световното първен-
ство тя беше придружавана от треньора 
си мс Стефан Стойнов. До 4-ти кръг тя се 
движеше добре, имаше 3 точки от 4 възмож-
ни. Но след това настъпи необясним срив в 
нейната игра, вероятно не издържа на психи-
ческото напрежение. Допусна 5 поредни загу-
би, и то от противнички далеч под нейното 
ниво. С постигнатите 3 точки тя се класира 
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на 53-то място. Надявам се на следващото 
световно първенство Габриела (тя остава в 
същата възрастова група) да постигне успех 
и да продължи да радва любителите на шах-
матната игра, както ни е радвала с европей-
ските си титли при 8-годишните.

В групата момичета до 12 г.  участ-
ваше републиканската ни шампионка 
Гергана Димитрова от ШК “Спартак, 
Плевен” с треньор мм Емил Шукин. Тя зае 
49-то място с  4.5 точки от 88 състеза-
телки. При дванадесет годишните момиче-
та Гергана имаше сериозна конкуренция.

В групата момичета до 14 г. участ-
ваха 86 състезателки. България беше 
представена от Доника Шивачева от 
ШК “Тунджа – 2009” – Ямбол. На Доника й 
беше много трудно, като се има предвид, 
че тя е само на 12 години, но по финансови 
причини се е качила да участва в по-горна 
група. Тя зае 56-о място с 4 точки.

В групата момчета до 14 г. – участ-
ваше единственият ни юношески 
представител на световното пър-
венство – Румен Николов от ШК “ Ивис 
Плюс”, София. Той се класира на 49 място с 

5 точки. Като се има предвид, че в старто-
вия списък Румен беше под номер 66 от 132 
състезатели, можем да определим класира-
нето му като добро. С постижението си 
повишава международния си рейтинг.

В групата момичета до 16 г. /84 
участнички/ участваше европейската 
училищна шампионка Деница Драгиева 
от ШК “Локомотив”, София. Тя беше при-
дружавана от личния си треньор гм Атанас 
Колев. Моето мнение е, че Деница много из-
расна в последните години и дава сериозна 
заявка да се нареди сред най-силните българ-
ски състезателки. Игра отлично на светов-
ното първенство, бореше се непрекъснато 
на първите маси. Постигна престижното 
18-о място с 5.5 точки, и то в една от най-
силните възрастови групи.

В групата момичета до 18 г. взе 
участие републиканската ни шампи-
онка Ани Крумова от ШК “ Георги Даска-
лов”, Варна. Тя беше придружавана от тре-
ньора си мм Коста Ангелов. В тази група 
естествено конкуренцията е най-голяма, на 
Ани й е било много трудно, с 4 точки тя зае 
41-во място от 67 състезателки.

Невероятно успешната година, която 
реализира младият ни талант Виктория 
Радева, имаше и своя бляскав завършек. 

Спортните журналисти оцениха успехите 
й, като я класираха сред най-добрите спор-
тисти на Пловдив и цяла България.

На “Бала на спортистите” на 14 декември, 
организиран ежегодно от община Пловдив, 
Виктория бе обявена за спортист номер 1 на 
град Пловдив при подрастващите. Наградена 
бе с велосипед от председателя на спорт-
ната комисия към Общинския съвет Атанас 
Узунов. Всички големи имена в пловдивския 
спорт поздравиха Вики и искрено се радваха 
на успехите й. С чаровната си усмивка най-
малката състезателка спечели и сърцата на 
журналистите. В пловдивските медии Вики 
бе наречена  “детето чудо”, “ пловдивския 
вундеркинд”, “изгряващата звезда на Пловдив” 
и още много суперлативи се изписаха за та-
лантливата състезателка от ШК “Пловдив”.

Виктория Радева – златното момиче на ШК “Пловдив”
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От 11 до 19 октомври 2011 г. в красивия 
курорт Кемер, недалеч от Анталия, в Турция 
се проведе Европейското индивидуално пър-
венство за ученически шампиони. Българска-
та страна беше представена единствено от 

Деница Драгиева (съпровождана от майка си), 
която стартира и участва в групата до 15 г. 
Тя постигна 5,5 точки от 9 партии и стана 
шампионка при момичетата.

Ето какво сподели Лили Драгиева за от-
личното представяне на Деница:

На техническата конференция беше взе-
то решение в тази групата момчета и мо-
мичета да играят общ турнир. В стартовия 
списък направиха впечатление иманата на: 
WFM Любов Констицина (Русия), носителка 
на сребърен медал от Европейското първен-
ство в Албена  до 14 г., Максим Симосенко 
(Русия) – шампион на Москва до 16 г., Жавидан 
Бабазаде – Азeрбайджан, както и носителите 
на медали от първенстовото на Турция – Ба-
тухан Дастан и Гемхан Карделем.

Деница игра уверено, като в отделните 
кръгове постигна следните резултати: Дра-

Европейско първенство за училищни
 шампиони в Турция

Най-голямото признание за Виктория Ра-
дева дойде на 15 декември на церемонията 
по връчване на наградите “Спортен Икар” за 
най-добрите български спортисти през 2011 
г. Пловдивската шахматна надежда бе награ-
дена със специална награда - плакет от Фон-
дация “Български спорт”. Виктория бе поздра-

вена от председателката на БОК Стефка 
Костадинова, от министъра на МФВС Сви-
лен Нейков и много други официални лица. 

В поздравлението към българските спор-
тисти вътрешният министър Цветан Цве-
танов отправи специално предложение към 
Вики: “Искам да поздравя младата ни шахма-
тистка Виктория Радева. Имах възможност 
да разговаряме с нея и с кметицата на София 
Йорданка Фандъкова, да организираме един 
мач между премиера Бойко Борисов и Викто-
рия. Защото премиерът е любител на шаха, а 
Виктория пое ангажимент да го победи мно-
го бързо.”

Съпричастни с радостните мигове на 
Вики бяха и нейните треньорки Илияна По-
лендакова и Соня Пионова. Усмивката не 
слизаше от лицата и на всеотдайните й ро-
дители – Нина и Славей Радеви. Надявам се 
успехите на малкото момиче да са повод за 
радост и гордост на цялата българска шах-
матна общественост. Вики - желаем ти 
още много успехи!
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гиева – Вадмаев 1:0, Драгиева – Симосинко 
- реми, Уфук Арат – Драгиева 0:1, Драгиева 
– Бабазаде (вицешампион в групата) - реми, 
Еким Бензетцел – Драгиева 0:1, Гагатай Бур-
ку – Драгиева - реми, Драгиева – Юртсевен 
Мелин - реми, Коксал Еге (бъдещия шампион) 
– Драгиева - реми, и Драгиева - WCM Батухан 
Дастан (носителя на бронзов медал) – 0:1.

За подготовката и за отделните партии 
се грижеше гм Атанас Колев, който от далеч-
но разстояние даваше нови идеи и вдъхновя-
ваше Деница. Тук е мястото да се отбележи 
и подкрепата, която Деница получаваше от 
треньора на националния отбор на Турция – 
Гуревич. Впечатлен от нейната игра, той пра-
веше анализ на партиите й, въпреки че голям 
брой от точките тя направи именно срещу 
негови състезатели. Не мога да не спомена 
и за отношението на представителите на 
Азербайджан, които съвсем искрено се радва-
ха на Деница, като лично съдията на нашата 
група я поздравяваше и окуражаваше.

През целия турнир Деница нямаше кон-
куренция от страна на момичетата и иг-

раеше на първите дъски, като целта беше 
спечелване на турнира. Неприятна загуба в 
деветия кръг от WCM Батухан Дастан я 
изпрати на пето място в общото крайно 
класиране, но може би отпускането й, тъй 
като си беше осигурила първото място 
сред девойките, доведоха до тази един-
ствена загуба. Утехата след приключване 
на първенството беше, че Деница постигна 
и най-висок бухолц от всички състезатели 
в групата, както и бурните аплодисменти 
при награждаването й. Мъчно и тягостно 
за нас остана фактът, че на първенството 
не участваха други български представили 
(финансирането е изцяло за сметка на роди-
телите), но българският флаг отново беше 
защитен от Деница Драгиева. За отлично-
то си представяне беше наградена с купа, 
златен медал и лаптоп.

В заключение ще отбележа, че организаци-
ята на първенството беше отлична, настро-
ението беше на ниво и преди отпътуването 
Деница получи покани от няколко страни да 
участва в техни турнири.

Îткрити турнири

Купа България „Васил Сотиров”
кмс Марин Атанасов

За четвърта поредна година в Благоевград 
се проведе детски турнир в памет на Васил 
Сотиров, допринесъл много за развитието 

на шаха сред децата в нашия град. Проявата 
бе на 3 и 4 декември в залата на Регионалния 
исторически музей. Тя е включена в спорт-
ния календар на БФШ и важи за Купа България. 
Участие взеха 88 състезатели от 15 клуба. 

Турнирът беше открит от кмета на Бла-
гоевград Атанас Камбитов, а наградите връ-
чиха председателят на ОБС-Благоевград Да-
ниела Савеклиева и Дора Сотирова, съпруга на 
Васил Сотиров. Гости на откриването бяха 
Кристиан Ласкаров и Николай Петков от 
БФШахмат. В генералното класиране парич-
ни награди получиха първите десет. На първо 
място се класира минологодишният победи-
тел Найден Добрев (Шумен 2005) с 6,5 т. с 
най-висок рейтинг 2304. Втори е Тито Титов 
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(Енергия, Добрич) – 6 т., а трети – Александър 
Куртенков (Спартак, Пловдив) – 6 т. След-
ват Калин Кръстев (Столичен център) – 6 т,  
Даниел Карадалиев (Енергия, Добрич)- 5,5 т, 
Симонета Иванова (Михаил Тал), Александър 
Иванов (Столичен център), Валери Стоянов 
(М. Тал), Ивайло Стоянов (Ивис +) и Викто-
рия Цекова (Виктори) - всиски с по 5 т.

В отделните възрастови групи класирани-
те до 3-то място бяха наградени с медали, а 
до 6-о - с грамоти.

При момичетата до 8 г. имаше 6 участ-
нички. Най-подготвена бе Рада Минева, добро 
представяне на родената през 2005 г. Мария 
Мутафчийска. Класирането: 1. Рада Минева 
(Пловдив) с 3.5 т.; 2. Елени Кокона (Виктори) 
- 3 т.; 3. Мария Мутафчийска (Капабланка) - 3 
т.

При момчетата до 8 г. участваха 11 деца, 
борбата беше оспорвана и 6-има състезатели 
бяха с шансове за медал, но с по-добра игра 
заслужено първи е Йордан Портокалски  (Вик-
тори) с 4 т. Следват Йоан Николаев (Плов-
див) – 3.5 т., и Кирил Георгиев  (Виктори) - 3.5 
т.

Момичетата до 10 г. бяха 5, от тях само 
едно с рейтинг. Деспина Папаефстратиоу се 
оказа най-подготвена от връстничките си и 
заслужено взе златния медал с 4 т. Втора в 
Наталия Грабчева (Шах 21) - 3.5 т., а трета - 
Цветелина Некова (Плевен 21) - 3 т.

В групата на момчетата до 10 г. бяха 12 
участници, от тях 5 с рейтинг. Тук шахмат-
ната борба бе доста интересна между състе-

зателите от клубовете на Пловдив и “Викто-
ри”. Костадин Джалев бе с най-висок рейтинг 
но остана 3-ти. Заслужено първи е Божидар 
Немски с 4.5 т.; 2. Виктор Боев (Пловдив) – 4 
т. 3. Костадин Джалев (Виктори) – 4 т.

Участваха 6 момичета до 12 години, от 
тях една с рейтинг. В тази група Златина Лю-
бомирова показа своето превъзходство и за-
служено спечели златния медал с 4  т., 2. Вик-
тория Констатинова (СЦШ) - 3 т.; 3. Гергана 
Атанасова (Виктори) - 2.5 т.

Участниците при момчетата до 12 годи-
ни бяха 8, от тях 2 с рейтинг, Еманоел Топа-
лов (Виктори) показа добра игра и с 4,5 т. спе-
чели първия златен медал в своите участия 
на турнири. Добре се представи и Христиан 
Скендерски, заел втори място - 4.5 т. Трети  
е Илиан Методиев (Столичен център) – 4 т.

Силна беше групата на момичетата до 14 
години – с 5 участнички, от тях 4 с рейтинг. 
Сред тях Симонета Иванова бе безспорен 
фаворит. Тя е една от надеждите на българ-
ския шахмат. Разпределението на медалите 
между участничките беше, както следва 1. 
Симонета Иванова (М. Тал) - 5 т.; 2. Алексан-
дрина Колева (М. Ботвиник) - 5 т.; 3. Цвете-
лина Спасова (Ивис плюс) - 4.5 т.

При момчетата до 14 години имаше 6 
участници, от тях 3 с рейтинг. Борбата за 
златния медал в групата беше между Валери 
Стоянов и Георги Бърдаров. Първият се кла-
сира на осмо място в генералното класиране. 
Подреждането тук е следното: 1. Валери 
Стоянов (М. Тал) – 5 т.; 2. Георги Бърдаров 
(Локомотив Сф) – 5 т.; 3. Иван Зашев (Вик-
тори) - 4 т.

В групата на девойките до 16 години 
имаше 4 състезателки, само една от тях с 
рейтинг, която и спечели първото място.1. 
Алексина Бакалска (М. Ботвиник) - 4 т.; 2. 
Иванна Алексова (Виктори) – 3 т.; 3. Теодора 
Богоева (Виктори) - 1.5 т.

Юношите до 16 години бяха 7, от тях 6 с 
рейтинг. Борбата тук беше много оспорвана. 
До последния кръг нямаше яснота за разпреде-
лението на медалите. Калин Кръстев успя да 
спечели финалната си партия и стана златен 
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медалист. Така се получи следното класиране: 
1. Калин Кръстев (Столичен център) – 6 т.; 
2. Ивайло Стоянов (Ивис +) - 5 т.; 3. Георги 
Цеков (Виктори) – 5 т.

Четири  състезателки при девойките до 
18 години, две от тях с рейтинг, и борбата 
се водеше помежду им за първото място. 
Като резултат класирането е следното: 1. 
Яна Цакова (М. Тал) - 5 т.; 2. Марина Георгиева 
(Виктори) – 4 т.; 3. Петя Пенева (Виктори) 
– 3 т.

Юношите до 18 години бяха 6, от тях 
4 с рейтинг. С добра игра през целия турнир 
Тито Титов (Енергия.) заслужено спечели 
златния медал с 6 т.; 2. Даниел Карадалиев 
(Енергия) - 5.5 т.; 3. Веселин Методиев (Вик-
тори) - 4.5 т.

При девойките до 20 години имаше 4 
участнички и 4-те с рейтинг. Виктория Це-
кова бе над всички и се класира на десето мяс-
то в генералното класиране. Подреждането 
в челната тройка изглежда така: 1. Виктория 
Цекова (Виктори) - 5 т.; 2. Илияна Тошева (М. 
Тал) - 3.5 т.; 3. Симона Методиева (Виктори) 
- 3.5 т.

В групата на младежите до 20 години 
премериха силите си 6-има състезатели, от 
които всички с рейтинг. Победителят в 
турнира Найден Добрев допусна едно реми и 
еднолично е на върха. Така се получи следното 
подреждане: 1. Найден Добрев (Шумен-2005) 
6.5 т.; 2. Александър Куртенков (Спартак 
Пловдив) 6 т.; 3. Александър Иванов (Столи-
чен център) 5 т.

От името на организаторите искам да 
благодаря на всички участници, треньори и 
родители, които бяха наши гости, за спорт-
сменския дух и добрите взаимоотношения, 
които царяха в залата през двата дни на тур-
нира. Благодаря и на ръководствата на общи-
на Благоевград и Регионалния исторически му-
зей, които ни предоставиха добрата база за 
провеждане на състезанието.

Довиждане до 2012 година.
Ивайло Стоянов – Цветелина Спа-

сова [B34]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 

g6 6.¤c6 dc6 7.£d8 ¢d8 8.¥c4 ¥g7 9.¥g5 
¢e8 10.0–0–0 ¤g4 11.¥h4 ¥f6 12.¥f6 ¤f6 
13.¦d2 e5 14.¦hd1 ¢e7 15.f3 ¥e6 16.¥e6 
¢e6 17.¤a4 ¢e7 18.¤c5 ¦ab8 19.¤d7 
¤d7 20.¦d7 ¢f6 21.¦1d6 ¢g7 22.¢d2 ¦he8 
23.¢c3 ¢f8 24.¢c4 ¦e7 25.¦d8 ¦d8 26.¦d8 
¦e8 27.¦d2 ¢e7 28.¢c5 ¦c8 29.a4 b6 30.¢c4 
¦c7 31.a5 ¦b7 32.ab6 ab6 33.b4 ¢e6 34.b5 
c5 35.¦d8 f6 36.¦c8 ¦d7 37.¦e8 ¢f7 38.¦b8 
¦d6 39.¦b7 ¢e6 40.¦h7 ¦d4 41.¢c3 ¦b4 
42.h4 ¦b5 43.¦g7 ¦b4 44.¦g6 ¢f7 45.¦g3 f5 
46.ef5 ¦h4 47.¦g6 b5 48.¦c6 c4 49.¦b6 ¦f4 
50.¦b5 ¢f6 51.¦b4 1–0

Симонета Иванова – Виктория Це-
кова [D85]
1.¤f3 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cd5 ¤d5 5.e4 
¤c3 6.bc3 ¥g7 7.d4 c5 8.¥e3 £a5 9.£d2 
¤c6 10.¦c1 0–0 11.d5 ¦d8 12.¥e2 e6 13.0–0 
ed5 14.ed5 ¤e5 15.¤e5 ¥e5 16.¥g5 ¦e8 
17.¥d3 ¥d7 18.c4 £d2 19.¥d2 ¦ab8 20.¥e3 
b6 21.¦fe1 ¦e7 22.¥g5 f6 23.¦e5 ¦e5 24.¥f4 
¦be8 25.¥e5 ¦e5 26.¢f1 ¢f7 27.¦e1 ¦e1 
28.¢e1 ½

Калин Кръстев – Георги Бърдарев 
[A03]
1.f4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.e3 c5 4.b3 ¥f5 5.¥b2 e6 
6.¤c3 ¥e7 7.¥b5 ¤bd7 8.0–0 0–0 9.h3 a6 
10.¥e2 ¤e4 11.d3 ¤c3 12.¥c3 ¥f6 13.¤e5 
¤e5 14.fe5 ¥g5 15.¥d2 £c7 16.c4 dc4 
17.bc4 £e5 18.¦f3 ¥g6 19.¦b1 ¦ab8 20.£c1 
¦fd8 21.¥c3 £d6 22.£e1 £e7 23.¥e5 ¦bc8 
24.£c3 f6 25.¥h2 e5 26.e4 ¥h5 27.g4 ¥e8 
28.¥g3 £c7 29.h4 ¥f4 30.¥f4 ef4 31.¦bf1 
¦d4 32.¦f4 ¥c6 33.£e1 ¦dd8 34.g5 fg5 
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35.hg5 £e7 36.£g3 ¦f8 37.¥g4 ¦f4 38.£f4 
g6 39.¥c8 1–0

Елин Борнузов – Йордан Портокал-
ски [B50]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5 e6 5.¤c3 
h6 6.¤f3 b6 7.d4 cd4 8.¤d4 ¥b7 9.0–0 ¤e4 
10.¤e4 ¥e4 11.¦e1 ¥b7 12.¥b5 ¤d7 13.¥c4 
a6 14.£g4 ¤e5 15.£e2 ¤c4 16.£c4 ¥d5 
17.£d3 ¥e7 18.£h3 ¥g5 19.¥g5 £g5 20.b3 
0–0 21.c4 ¥b7 22.g3 d5 23.f4 £f6 24.¦ad1 
dc4 25.bc4 ¦ad8 26.¦e5 ¦c8 27.¦h5 ¦fd8 
28.¦f1 £d4 29.¦f2 £e4 0–1

Кирил Митов – Александър Куртен-
ков [A05]
1.g3 ¤f6 2.¥g2 g6 3.¤f3 ¥g7 4.0–0 0–0 5.d3 
d6 6.¤bd2 e5 7.c4 ¤bd7 8.¤g5 h6 9.¤ge4 
¤e8 10.¤b3 f5 11.¤c3 c6 12.f4 a5 13.a4 

¤c7 14.e4 ¤e6 15.ef5 gf5 16.fe5 de5 17.¥h3 
¤d4 18.¤d4 ed4 19.¤e2 ¤e5 20.¥f4 ¤g4 
21.¥g4 fg4 22.£d2 ¢h7 23.¦ae1 c5 24.¤c1 
¦e8 25.¦e8 £e8 26.¦e1 £f7 27.¥e5 ¥d7 
28.¥g7 ¢g7 29.b3 ¦f8 30.£e2 ¦e8 31.£f2 
£f2 32.¢f2 ¦f8 33.¢e2 ¥c6 34.¦f1 ¥f3 ½

Данаил Карадалиев – Веселин Мето-
диев [A07]
1.¤f3 d5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 e6 4.0–0 ¥d6 5.d3 
0–0 6.¤bd2 ¤bd7 7.c4 c6 8.b3 e5 9.e4 de4 
10.de4 ¤c5 11.£c2 a6 12.¤h4 £c7 13.¦d1 
¥g4 14.f3 ¥e6 15.¤f5 ¥f5 16.ef5 ¦fe8 17.¤e4 
¤ce4 18.fe4 ¥c5 19.¢h1 ¤g4 20.¦f1 ¤e3 
21.¥e3 ¥e3 22.f6 g6 23.£e2 ¥h6 24.h4 ¦ed8 
25.¦ad1 ¦d1 26.¦d1 ¦d8 27.¥h3 ¦d6 28.c5 
¦d1 29.£d1 ¥f8 30.£d7 £d7 31.¥d7 ¥c5 
32.¥c8 b6 33.¥b7 h5 34.¢g2 ½

Купа „Евроинс” - Плевен
мс Христинка Илиева

Мартин Дяков и Цветелина Некова са 
първенците  на проведения от СКШ „Пле-
вен ХХI” турнир от веригата купа „Евро-
инс”. В обновената си зала на бул. „Скобе-
лев” 20 клубът посрещна на 26 и 27 ноември 
46 състезатели от Плевен, Ловеч, В. Търно-
во, Враца, Ч. бряг и Варна. Както и досега, 
надпреварата бе разделена в две групи - за 

начинаещи и за напреднали. Всички играха 7 
кръга, като контролата при малките беше 
30 минути на състезател, а в „А” група има-
ха по 60 минути за обмисляне на ходовете. 

В групата на начинаещите, на възраст 
от 6 до 10 години, взеха участие 15 деца, 
с огромно желание да се изявят. И понеже 
всички са от школата по шах на „Плевен 
ХХI”, бяха нетърпеливи да излъчат кой е 
по-по-най сред тях. В турнира се записаха 
за участие и малчугани със съвсем скромен 
стаж - едва един, два месеца тренировки. 
Те обикновено получаваха мат още преди 
да си направят рокада, безпомощни срещу 
атаката на чуждата дама. Някои от тях, 
учудени, започваха да задават въпроси от 
рода на: „Нали противникът ми не игра пра-
вилно, много рано си включи дамата и нару-
ши 4-те златни правила? Защо тогава спе-
чели?” Това наистина е въпрос с повишена 
трудност към всеки един детски треньор. 
Необходимо е доста време и търпение, до-

Îт живота на клубовете

Победителите в група “Б”
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като у начинаещите се развие чувството за 
опасност. А дотогава техните по-опитни 
съперници вероятно ще продължават да на-
рушават законите за развитие, включвайки 
рано дамата си в игра. Някои от тях дори 
имат вече тясна специализация - майстор по 
даване на „детския мат”. Разбира се, двата 
дни се изиграха и много качествени партии 
и те бяха дело на победителите в групата. 
Носителят на купата под формата на топ 
стана ясен след изиграването на 7 кръг, а 
шанса за първото място имаха 3 деца - пър-
вокласниците Радослав Русев и Захари Ива-
нов и третокласничката  Цветелина Неко-
ва, тримата с актив от 5 точки. Късметът 
беше на страната на най-опитната от всич-
ки - Цвети, която спечели турнира с 6 побе-
ди от седемте си партии. Също с актив от 
6 точки отлично се изявиха Захари, който 
отстъпи само по допълнителни показатели 
и направи приятно впечатление с играта си. 
Третото място зае Радослав, постигнал 5 
победи в разгромен стил. Останалият извън 
призьорите  осемгодишният Емил Найде-
нов се утешаваше, че една от спечелените 
от него 4 точки  е срещу победителката 
в турнира. Наградата за най-малък участник 
получи 6-годишният Калоян Бировски, кой-
то успя да матира в 3 от партиите си. Чес-
тито на Цвети, а за останалите- реваншът 
ще е в края на декември, в заключителното 
за тази година издание на турнира.

До дележ на първото място се стигна и 
в група „А”. Дербито на турнира се състоя в 
4-ти кръг, когато се срещнаха носителите 
на купа ”Евроинс” за 2009 година - Мартин 
Дяков и за 2010 г. - Анатоли Атанасов. Мно-
го по-технично изигра партията си Дяков и 
така след първия ден той поведе с 4 от 4. 
В неделя обаче той не успя да спечели нито 
веднъж, ремизирайки срещу Дарио Дереш-
ки, Димитър Дюлгеров и Кристиян Янков, 
но без съмнение той заслужаваше първо-
то място и компютърът му го отреди по 
допълнителни показатели. С актив от 5,5 
точки, втори остана Анатоли, а за трето 
място спореха в партия помежду си Дарио 

Дерешки и Димитър Дюлгеров. Те не успяха 
да се надиграят и завършиха реми, което се 
оказа по-добър резултат за Димитър. Освен 
наградата за трето място в целия турнир, 
семейство Дюлгерови спечелиха още една 
- тази за най-добре представило се дете 
до 12 год. По-малкият брат Волен натрупа 
4 точки и изпревари по показатели Давид 
Цветанов. 

Държавният шампион до 10 г. от клуба 
домакин Давид и държавната шампионка 
до 14 г. Симонета Иванова трябваше по 
това време да местят фигури не в Плевен, 
а в Бразилия на Световното първенство за 
деца. Да участва на Световно първенство 
е мечтата на всеки един състезател и е 
жалко, че спечелената квота на Държавен 
шампионат въобще не гарантира участие  
навън. Особено, ако дестинацията е далечна 
и участникът трябва да поеме пътните си 
разходи. Да не говорим за разходите за тре-
ньор. А те и двамата заслужаваха да бъдат 
на световния форум. Не смятам така само 
защото Монито и Давид са мои открития, 
техният шахматен талант се оценява и от 
други български детски треньори. 

Петото място на Симонета в крайното 
класиране и спечелените от нея 5 точки й 
подсигуриха женската награда. За нея се бо-
риха още Александра Иванова - 4,5 т., Поли-
на Венкова – 4 т., и Вероника Василева – 4 т. 
Най-малкият участник беше  7-годишният 
Стивън Василев от Враца, натрупал 2,5 т. 

През декември предстои третият за-
ключителен турнир от веригата, когато 
ще бъде определен и носителят на купа  „Ев-
роинс-2011”.
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На 17 декември в залата на шахматна 
школа „Велчеви” на Националния стадион 
„Васил Левски” се проведе детски коледен 
турнир, организиран съвместно от ШШ 
“Велчеви” и ШК “Феникс”. Участие в шах-
матния празник взеха общо 20 деца, по де-
сет от двете школи. Основната идея на 
проявата бе да се даде възможност на деца-
та да поиграят и премерят знания с нови и 
непознати противници и, разбира се, да съз-
дадат нови шахматни приятелства и да се 
потопят в прекрасна коледна атмосфера. 
Преди началото на турнира всеки участник 
имаше удоволствието да реши двуходова 
шахматна задача, направена от шоколадови 
фигурки, подредени върху красива и много 
вкусна шоколадова шахматна торта. Тор-
тата бе осигурена от Михаил Кожухаров, 
който навърши 9 години и щедро почерпи 
всичките си шахматни приятели. Честит 
рожден ден, Мишо! След вкусните емоции 
началото на турнира бе дадено. Той преми-
на спортсменски, много оспорвано и с ин-
трига за първото място до последния кръг. 
Приятно е да се отбележи фактът, че има-
ше и деца на 4 и 5 години, които играеха 
спокойно, с настроение, а и никак нелошо, 

вземайки предвид възрастта им. Най-добре 
и балансирано в този съботен ден игра Бо-
рис Петров, който направи само едно реми 
и пет победи и напълно заслужено спечели 
първото място, макар да достигна доста 
трудно до този резултат. Вицешампио-
нът Михаил Кожухаров също имаше шанс 
за победа в турнира, но реми в предпослед-
ния кръг, в леко спечелена позиция срещу 
София Боянова го лиши от възможността 
да вземе купата на победителя. Френският 
представител в турнира Евгени Русло се 
добра до престижното трето място. До-
бро впечатление направи София Боянова, 
която през целия турнир играеше на първа 
и втора маса и при победа в последния кръг 

Детски коледен турнир
фм Христо Велчев
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щеше да спечели състезанието, но загуба 
я остави на 4-то място. Силно започна и 
Николай Костадинов, който след първите 
кръгове бе сред лидерите, но по-слаби ре-
зултати в ендшпила на турнира не му поз-
волиха да бъде по-напред в крайното класи-
ране. Явен напредък показаха Михаил Бърнев 
и Алек Карастоянов.

Получи се чудесен шахматен празник, 

децата получиха възможност да поиграят с 
нови противници, да натрупат повече опит 
в игрова обстановка. Смятам, че това е 
изключително полезно за техния напре-
дък. Приятните условия, създадени за тях 
в този предколеден ден, спомогна за това. 
Очакваме новата среща между децата на 
двете школи и нови приятни и емоционални 
партии!

Задачата е мат в 2 хода! 
В търсене на решението...

Радостни са всички 
участници в турнира
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На 3 и 4 декември в София се прове-
доха градските първенства по класиче-
ски шахмат за деца и юноши от 8 до 16 
г. Организатор  на турнира бе ШК ”Ри-
цар”, а любезни домакини бяха 68-мо СОУ 
„Акад. Никола Обрешков”. Контролата 
за игра бе 60 минути за цялата партия. 
Кръговете бяха различни за всяка възрас-
това група. Участие взеха 26 участници 
в 6 отделни турнира, които ще разгле-
дам отделно.

Момичета до 8 г.
Тук участие взе само 8-годишната 

Христина Иванова, която с подсигурен зла-
тен медал (тъй като бе сама в своята гру-
па) игра при момчетата и там се класира на 
3-то място. Христинка има голям потен-
циал и най-много ме впечатли голямата й 
любов, с която сяда да играе и се подготвя 
за всеки кръг.

Момчета до 8 г.
Тук участие взеха 6 момчета, сред кои-

то имаше вече двама с Ело. Най-добра игра 
демонстрира 8-годишният Калоян Попва-
силев. Той е държавен вицешампион и има 
голям талант – особено добре е развито 

неговото комбинационно зрение.

1 Попвасилев Калоян (М. Ботви-
ник, София)

1499 6

2 Иванов Иван Ив. (Рицар, Со-
фия)

1504 4

3 Иванова Христина (Шах 21, 
София)

4

4 Павлов Виктор (ЦСКА) 3.5

5 Колев Лъчезар (Рицар, София) 2

6 Панов Георги (Рицар, София) 1.5

7 Даскалов Кристиян (149-о 
СОУ)

0

Момчета до 10 г.
Тук участие взеха 7 момчета, сред ко-

ито имаше 5-ма с Ело, a 4-ма имаха и FIDE 
Ело. Петър-Делян Шентов без големи про-
блеми спечели турнира.

1 Шентов Петър-Делян (Ло-
комотив, София)

1893 1771 5

2 Тодоров Спасиян (Ивис + 
София)

1630 1505 5

3 Петков Матей (ЦСКА) 1884 1662 4

4 Николов Иван (ЦСКА) 1674 1620 4

5 Иванов Стефан (Рицар, 
София)

1.5

6 Каракашев Теодор (Локо-
мотив, София)

1541 1

7 Лалов Светлин (Рицар, Со-
фия)

0.5

Момчета до 12 г.
Тук участие взеха 5 момчета, сред кои-

то имаше 4-ма с Ело. Делян Дочев спечели, 
но с голяма доза шанс. 

Градски първенства за деца
мс Димитър Илиев
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1 Дочев Делян (Локомотив, София) 1848 3.5

2 Кирилов Мартин (Рицар, София) 3

3 Славейков Кристиян (ЦСКА) 1650 2.5

4 Славейков Антон (ЦСКА) 1616 0.5

 Бошнаков Николай (Локомотив, 
София)

1777 0.5

Юноши до 14 г.
Тук участниците бяха само двама – Ро-

бърт Сисоев и Милен Попов. На конферен-
цията се реши да играят мач от 4 партии. 
До 4-та партия не се стигна, защото с реми 
в 3-та Сисоев стана недостижим.

Робърт Сисоев (Рицар София) 1829 1 1 =

Милен Попов (Рицар, София) 0 0 =

Юноши до 16 г.
Тук участие взеха 5 момчета. Никола 

Колев спечели, но играта му за тази възраст 
е далеч от световните стандарти.

1 Колев Никола (Левски, София) 1723 3.5

2 Ковачев Иван (Михаил Ботви-
ник, София)

1716 2.5

3 Антонов Георги (Ивис + Со-
фия)

1709 2

4 Таков Силвестър (Рицар, Со-
фия)

1683 2

5 Марков Виктор (Локомотив, 
София)

0

 
Избрани партии на шампионите:
Христина Иванова – Георги Панов 

[C49]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.¤c3 ¥b4 5.0–0 
0–0 6.¥c6 bc6 7.¤e5 ¥a6 8.¦e1 d6 9.¤f3 d5 
10.ed5 cd5 11.a3 ¥c5 12.d4 ¥d6 13.¥g5 ¥c4 
14.¤e5 ¥e7 15.¤c4 dc4 16.£e2 1–0

Лъчезар Колев – Калоян 
Попвасилев[B51]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¤c3 ¤f6 4.¥b5 ¤bd7 

5.0–0 a6 6.¥d7 ¥d7 7.e5 de5 8.¤e5 £c7 
9.£e1 e6 10.¤d7 £d7 11.d3 ¥d6 12.¥g5 
¤g4 13.g3 h6 14.¥d2 0–0 15.¤e4 ¥e7 
16.¥a5 £c6 17.c3 b6 18.¥b6 £b6 19.¦b1 
£c7 20.b3 ¦ad8 21.£d1 ¤e5 22.d4 £a7 
23.b4 cd4 24.cd4 ¦d4 0–1

Спасиян Тодоров (1505) – Петър-
Делян Шентов (1771) [B43]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 a6 5.¤c3 b5 
6.a3 ¥b7 7.¥d3 £c7 8.0–0 ¤f6 9.£e2 d6 10.¥e3 
¤bd7 11.f4 ¥e7 12.e5 de5 13.fe5 £e5 14.¤f3 £c7 
15.¤d2 0–0 16.¦ac1 ¥d6 17.h3 ¥c5 18.¤b3 ¥e3 
19.£e3 ¤d5 20.¤d5 ¥d5 21.£e2 £g3 22.£f2 
£f2 23.¦f2 ¤e5 24.¦e2 ¤d3 25.cd3 ¥b3 0–1

Делян Дочев (1709) – Мартин Кири-
лов [D02]
1.d4 d5 2.¤f3 e6 3.¥f4 c5 4.e3 ¤c6 5.c3 £b6 
6.£b3 £b3 7.ab3 ¤f6 8.¤a3 a6 9.¤b5 ¢d7 
10.¤g5 ¥e7 11.¥d6 ¦f8 12.dc5 h6 13.¤f3 ¤e4 
14.¥e7 ¢e7 15.b4 ¥d7 16.¤bd4 ¦ac8 17.¤c6 
¥c6 18.¦a5 ¤f6 19.¤d4 ¤d7 20.¤c6 ¦c6 21.¥b5 
¦cc8 22.¥d7 ¢d7 23.¢d2 ¦c6 24.¦ha1 ¦fc8 25.f3 
f6 26.¢d3 e5 27.c4 dc4 28.¢c4 ¢e7 29.¦d1 ¦d8 
30.¦d8 ¢d8 31.¦a1 ¢e7 32.b5 ab5 33.¢b5 ¢d7 
34.¦a7 ¢c7 35.¢c4 ¢b8 36.¦a3 ¦c7 37.¦d3 
¢c8 38.b4 ¢b8 39.¦d8 ¢a7 40.b5 b6 41.c6 h5 
42.¢d5 g5 43.¢d6 ¦h7 44.¦d7 1–0

Милен Попов – Робърт Сисоев 
(1672) [D88]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cd5 ¤d5 5.e4 
¤c3 6.bc3 ¥g7 7.¥c4 c5 8.¤e2 ¤c6 9.¥e3 cd4 
10.cd4 0–0 11.0–0 ¥g4 12.f3 ¤a5 13.¦c1 ¤c4 
14.¦c4 ¥d7 15.a4 b5 16.ab5 ¥b5 17.¦b4 £d7 
18.¦e1 a5 19.¦b1 ¦fb8 20.£d2 ¥e2 21.¦b8 
¦b8 22.¦e2 a4 23.£c3 ¦b3 24.£c4 ¦e3 25.¦e3 
¥d4 26.£d3 £a7 0–1

Иван Ковачев – Никола Вл. Колев 
[B34]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4 g6 5.¥e3 
¥g7 6.¤c3 ¤f6 7.f3 a6 8.¥c4 b5 9.¤c6 dc6 
10.£d8 ¢d8 11.¥f7 e6 12.¥c5 ¥f8 13.0–0–0 
¢c7 14.¥d4 ¥e7 15.¥e5 ¢b6 16.¥f6 ¥f6 
17.¥e6 ¥e6 18.¦d6 ¥c3 19.¦e6 ¥d4 20.¦e1 
¦he8 21.¦d6 ¦ad8 22.¦d8 ¦d8 23.e5 g5 24.c3 
¥c5 25.g3 ¦f8 26.e6 ¢c7 27.e7 ¦e8 28.¦e5 
¥e7 29.f4 ¢d6 30.¦f5 ¦f8 31.¦f8 ¥f8 32.fg5 
¢e5 33.h4 ¢f5 34.b3 ¢g4 0–1
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На 27 ноември в Частна профилирана 
гимназия „Дружба” се проведе VII сто-
лично ученическо първенство „Златна 
пешка”. Отново денят се превърна в 
празник за малките и по-порасналите 
шахматисти от София, благодарение на 
грижите на Столична община, ШК Рицар, 
домакините от училището с най-модер-
на база и не на последно място - високо 
квалифицирания съдийски екип. 

В шест кръга (по 20 минути на със-
тезател) се водиха битки на черно-бе-
лите полета в духа на рицарските тра-
диции – безкомпромисно и благородно. В 
обедната почивка традиционно бе даден 
коктейл за всички участници и гости, а 
преди награждаването бе прожектиран 
филмът на bTV - „Последната българ-
ска царица” (за Антоанета Стефанова) 
в присъствието на неговия автор – из-
вестния сценарист Георги Стайков.

Специални награди заслужиха следни-
те състезатели:

Възпитаниците на мс Валентина 
Давчева от УДНЗ „Луи Брайл” – за висок 
спортен дух и морал.

Кристина Владова от Втора АЕГ спе-
чели приз за честна игра - “Дама на тур-
нира”.

Робърт Сисоев заслужи „Рицар на 
турнира” с 6 от 6 възможни на I дъска 
в групата V-VIII клас, капитан на отбора 
със собствен и оригинален стил в облек-
лото.

Носител на приз „Златна пешка” – Те-
одор Гавазов от Първа английска гимна-
зия, постигнал максимален резултат на 

първа дъска в най-горната възрастова 
група (IХ-ХIII клас).

Също със 100% актив на първа дъс-
ка в своите групи завършиха Димитър 
Даскалов (5 т. от 5) от СМГ (шампиони 
в групата V-VIII клас) и Стефан Райков (6 
т. от 6) от бронзовите медалисти при 
най-малките (I-IV клас).

Лъчезар Колев (90-о СОУ) пък заслужи 
шах (XL формат) и грамота за най-малък 
участник. 

Наградите, осигурени от Столична 
община за отборната надпревара, бяха 
красиви купи, медали, грамоти и големи 
комплекти за шах и табла.

Учителите водачи също имаха свой 
турнир с предметни и морални награди – 
убедително спечелен от мс Емил Иванов 
от 18-то СОУ.

Като съорганизатор и главен съдия 
на събитието вече пета поредна година, 
искам да изразя недоумение от препоръ-
ката на някои „треньори” по училища, 
които лишават децата от възможност-
та им да се изявят на този прекрасен 

Златна пешка
кмс Симеон Стоичков
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форум (абсолютно безплатен!) с обясне-
нието, че състезанието е масово и няма 
идея в участието им...

Надявам се догодина да поставим ре-
корд не само в броя на участващите от-
бори, а и като качество на игра!

Ето отборните призови класирания и 
съставите на шампионите:

Класиране I-IV клас: 
1. 32-ро СОУ  "Свети Климент 

Охридски" (състав: Георги Василев, 
Иван Григоров, Илиян Иванов, Христина 
Иванова) 

2. 96-о СОУ "Лев Николаевич Тол-
стой" 

3. 144-то СОУ „Народни будители”.
Класиране V-VIII клас: 

1. Софийска математическа гим-
назия „Паисий Хилендарски” (състав: 
Димитър Даскалов, Иво Димитров, Де-
лян Дочев, Йоана Левчева) 

2. 122-ро ОУ „Николай Лилиев” 
3. 27-мо СОУ „Академик Георги Кара-

славов”.

Класиране IХ-ХIII клас: 
1. Национална търговско-банкова 

гимназия (състав: Георги Антонов, Иван 
Ковачев, Теодор Панев, Йоана Латева) 

2. Национална финансово-стопанска 
гимназия 

3. Първа английска езикова гимназия.

Решения на комбинациите от стр. 25
(1) Hartston – Witheley, 1974 
1.£g8 ¦f8 2.£g6 £g6 3.¦ee7 1–0
(2) Heemsoth – Weber, Fernpartie 1973 
1.¦g8 ¢a7 2.¦a8 ¢a8 3.£a6 1–0
(3) Hort – Portish, 1973 
1.¦g4! fg4 2.£g5 ¢h8 3.£h6! 1–0
(4) Iversen – Clausen, Aarhus 1992 
1.£h7 ¢h7 2.¦h3 ¥h3 3.¦h3 ¢g6 
4.¦h6# 1–0
(5) Juarez – Sanguinetti, Rio Hondo 

1950 1.¦d8 ¦d8 2.¦d8 ¢d8 3.£g8 ¦e8 
4.£e8# 1–0
(6) Kahn - N.N. Libau, 1885 
1.¥g2 ¢e5 2.¦e3 fe3 3.f4# 1–0
(7) Karpov – Tajmanov, Leningrad, 
1977 
1...¤g3 2.hg3 ¦a8 0–1
(8) Keres – Sabo, 1955 
1.¦g7! ¢g7 2.£f6 ¢f8 [2...¢g8 
3.£h6+-] 3.¥g6! 1–0
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Îт живота на клубовете

На 2 октомври в мол „Сердика Център” 
в София се проведе уникален мач турнир, в 
който среща си дадоха символични отбори 
на София ИЗТОК и София ЗАПАД. Организа-
тор бе Шахматен клуб „Левски”. Отборите 
бяха съставени на доброволен принцип чрез 
регистрация по интернет. Участие взеха 116 
шахматисти от всички възрасти и с всякакви 
шахматни звания, сред които преобладаваха 
учещите.

Състезателите от ИЗТОК и ЗАПАД по 
системата на елиминирането играха мини 
мачове помежду си от по 2 партии с време 5 
минути + 3 секунди за ход. При равенство се 
играеше 3-та партия, а при равенство в нея 
продължаваше напред играещият с черни фи-
гури. Излъчиха се по 16 състезатели от ИЗ-
ТОК и ЗАПАД, които се срещнаха в директен 
мач на звездите.

Сблъсъкът на „звездите” от ИЗТОК и 
ЗАПАД премина много напрегнато, динамич-
но, предизвика голям зрителски интерес. По 
всички етажи и дори по ескалаторите на мол 
„Сердика Център” се бяха струпали множе-
ство зрители, които следяха развитието на 

борбата. В крайна сметка обаче отборите не 
можаха да се победят и мачът завърши нарав-
но. Краен резултат: 8:8.

Ето и техните имена: 
София ИЗТОК: гм Адриана Николова, гм 

Петър Генов, мм Светлин Стоянов, Спасиян 
Тодоров, Стефан Стоянов, Валери Петров, 
Захари Симов и Добротич Андреев;

София ЗАПАД: мм Петър Орев, Йордан 
Стойнов, Пламен Стефанов, Емилия Георги-
ева, Мартин Петров, Анна Евгениева, Иван 
Стойнов, Джулиян Георгиев.

Предметни награди и ваучери на различна 
стойност получи всеки от победителите. 
Освен това томбола с над 30 награди, предос-
тавени от магазините в „Сердика Център”, 
ощастливи участниците с късмет. Допълни-
телно на томболен принцип се рададоха и 5 
електронни шахматни часовника и 5 шахмат-
ни комплекта "Стаунтон". 

Фирмите, предоставили награди и ва-
учери, са: SDI, KORRES, PHARD, M-TEL, 
KOLEV&KOLEV, THE CIRCLE, YVES ROCHER, 
M-HOUSE, GELATI, RESERVED, ZU+ELEMENTS, 
L"OCCITANE, CROPP TOUN и други.

Специален гост-водещ на събитието, бе 
актьорът Венци Мартинов. Сред гостите 
бяха депутатът в Европейския парламент 
Кристиян Вигенин, президентът на Мрежа 
Люлин-НЕТ Андрей Георгиев, управителят 
на мол „Сердика Център” Димитър Кехайов 
и др.

Столичен мол стана арена на шахматни
 битки

Николай Тодоров

Кристиян Вигенин награждава най-малкия 
участник Владимир Генов
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Един от най-
б е л е ж и т и т е 
носители на све-
товната корона 
е шестият све-
товен шампион 
Михаил Мойсе-
евич Ботвиник. 
Той е цяла епоха 
в шахмата и е 
наречен с огро-
мно уважение 
Патриарха на съ-
ветския шахмат. 
През настояща-
та година се навърши един век от рож-
дението му и затова Световната феде-
рация ФИДЕ обяви 2011-та за „Годината 
на Ботвиник”

Ботвиник е роден на 17 август 1911 го-
дина в малкото градче Репино, намиращо 
се в близост до Санкт Петербург. Първа-
та му среща с шахмата е доста късно по 
съвременните представи - на дванадесет-
годишна възраст. Макар и малко закъснял 
с първите си шахматни уроци, младият 
Михаил бързо напредва и изпъква с голя-
мата си шахматна дарба. Първият му се-
риозен шахматен противник се явява не 
шахматист, а родната му майка, която е 
против идеята синът й да се занимава с 
шахмат.  На 14 години през 1925 г. в род-
ния Ленинград малкият Миша има честта 
да се изправи в сеанс срещу  самия Капа-
бланка и да го победи, с което още веднъж 
загатва за възможностите си. През след-
ващите няколко години се представя ус-
пешно на редица съветски турнири, като 
се започне от победата му на полуфинала 
на Ленинград с 11,5 т. от 12 партии и се 
стигне до дебюта му едва 16-годишен през 
1927 (само 4 години след като е започнал 
да играе шах) до шампионата на СССР 

и малко по-къс-
но до титлите 
му шампион на 
СССР през 1931 
и 1933 година. За-
едно с гросмай-
стор Левенфиш 
по това време 
той вече е ли-
дер на съветския 
шахмат.  

За Ботвиник 
трябва да се от-
бележи, че както 
Еве, има и друга 

специалност, различна от шаха. Сериозно 
внимание отдава и на учението си в По-
литехническия институт. Това е период, 
в който няма много време за турнири, но 
благодарение на непрекъснатия си анали-
тичен труд в шахмата, той поддържа до-
бра форма и не спира да се развива.

Със спечелването на шампионатите 
на Русия Ботвиник е определен от ръко-
водителите в Кремъл за представител 
на СССР на международната сцена. Играе 
зрелищен мач с нашумелия по това време 
Сало Флор, най-силния чужд млад гросмай-
стор, завършил 6 на 6. Големият между-
народен успех идва на турнира в Нотин-
гам през 1936 г., където се събира целият 
шахматен елит по това време. Ботви-
ник разделя първото място с Капаблан-
ка. През 1941 г. най-силните 6 играчи на 
СССР играят в мини мачове за титлата 
абсолютен шампион на Русия. Ботвиник 
печели всичките двубои. През 1946 г. по-
лучава разрешение от Кремъл да отправи 
покана към настоящия шампион Алехин за 
мач. Но изненадващо при вече напредна-
лите преговори великият руски шампион 
Алехин умира и до мач не се стига. Оста-
нала без шампион световната централа 

Михаил Ботвиник
фм Христо Велчев

Ñветовни шампиони
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Ñветовни шампиони
ФИДЕ организира мач-турнир на претен-
дентите, който се провежда на два ета-
па в Хага (Холандия) и в Москва (Русия) на 
петте най-силни в света по това време 
шахматисти за излъчване на новия лидер. 
Играят Ботвиник, Еве, Смислов, Керес 
и Решевски. Ботвиник печели убеди-
телно и през 1948 година е окичен с 
лавровия венец и става шестият в 
историята световен шампион. Тит-
лата му предизвиква фурор в съветската 
страна, която вече е водещата школа в 
света. Ботвиник е герой и идол за младо-
то поколение.

От този момент ФИДЕ въвежда 
строен тригодишен цикъл за определяне 
на носителя на шахматната корона.

Първи по тази система след турнир на 
претендентите до мач с Ботвиник дос-
тига Давид Бронщайн през 1951 г. След 
изключително тежък равностоен двубой 
шампионът, благодарение на регламента, 
Ботвиник запазва титлата си след резул-
тата 12 - 12.

Следващият мач, който играе, е с Ва-
силий Смислов през 1954 г. Отново с ра-
вен резултат успява да задържи короната 
си. През 1957 обаче Смислов успява да взе-
ме връх и сваля за 1 година Ботвиник от 
върха. През следвашата 1958 година Бот-
виник побеждава в мача реванш и отново 
е шампионът.

През 1960 г. Ботвиник губи от „въл-
шебника от Рига” Михаил Тал мача за тит-
лата с 8,5 - 12,5, но веднага след това, на 
следващата година, Ботвиник за втори 
път успява да се пребори и да си я върне, 
като печели с 13 - 8.

През 1963 година той се оттегля 
окончателно след 15-годишното си цару-
ване от шахматния Олимп след загуба от 
Тигран Петросян. След този мач правило-
то за мач-реванш е отменено от ФИДЕ. 
Ботвиник не получава нова възможност 
да играе в мач за титлата.

Той гостува в България по време на Олим-
пиадата в Златни пясъци през 1962 г като 

член на „Сборная”. Там играе знаменитата си 
партия с американеца Боби Фишер, която е 
кулминацията на Олимпиадата и след драма-
тични събития и доиграване завършва реми.

Постепенно Ботвиник се оттегля от 
професионалния шах и се отдава на шах-
матен труд. Създава богата шахматна ли-
тература. Оглавява силна детско-юноше-
ска школа („школата на Ботвиник”, през 
която минават Карпов, Каспаров, Крам-
ник и др.) и се занимава със създаването на 
мощна компютърна програма. 

Умира на 5 май 1995 година.
Характерни особености и принос:

� Огромен е приносът на Ботвиник в 
развитието на позиционната игра. Много-
странен е неговият талант, подходът му 
е високонаучен. Именно Ботвиник започва 
да анализира дебютите с научна последова-
телност. За пример можем да посочим дъл-
боките му изследвания в защита Нимцович, 
които определиха развитието на теория-
та на този дебют за десетилетия. 
� Особено внимание Ботвиник отделя 
на проблемите за овладяване на центъра. 
На тази база той проанализира и обоснова 
практически много нови типични планове, в 
които свързва централната стратегия не-
изменно със стремеж за дълга инициатива. 
Нешаблонната, идейна игра на Ботвиник в 
стратегическо отношение значително из-
преварва съвременниците.  
� Ботвиник показва правилния начин за 
игра в позиции с фиксиран център. 
� Той подлага на изследване позициите с 
изолирана пешка „d”, като намира инте-
ресни прийоми за развитие на инициатива-
та на фланговете или изгодно разкриване 
на играта в центъра и довежда до прео-
ценка на възгледите относно позициите с 
изолирана пешка и оттам до преоценка на 
много дебютни системи. 
� Наново разглежда и сдвоените пешки. 
Разработва стратегическия замисъл да из-
ползва сдвоените пешки за завоюване на 
пространство в центъра и за контрол на 
централните полета. 
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� Ботвиник също допринася за разра-
ботването на симетричните позиции. 

Създадените от Ботвиник стратеги-
чески схеми и разработените позиционни 
методи заемат трайно място в шахмат-
ната теория, положили основите на нови 
съвременни пътища, открили нови перс-
пективи за по-нататъшно усъвършенст-
ване в позиционната игра. 

Михаил Ботвиник - Макс Еве

Мач-турнир на претендентите за 
световната титла
Хага – Москва, 1948 г.

Тази партия се играе по време на тур-
нира на петте претенденти за световната 
титла, организиран след внезапната смърт 
на Александър Алехин през 1946 година. Пар-
тията на Ботвиник с бившия шампион Еве 
се оказва ключова към победата в целия 
турнир, защото до този момент Ботвиник 
няма победа единствено срещу Еве. Именно 
успешните партии срещу Еве са вдъхнове-
нието му по пътя към титлата! 
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 e6 4.¤c3 c6 5.e3 
¤bd7 6.¥d3 dc4 7.¥c4 b5 

Разигран е Мерански вариант, любим 
на Ботвиник и за двата цвята. 8.¥d3 a6 
9.e4 c5 10.e5 И до ден днешен (63 годи-
ни по-късно) не се знае кой е по-силният 
ход в тази позиция: 10.e5 ли 10.d5. 10...
cd4 11.¤b5 ab5 12.ef6 £b6 13.fg7 ¥g7 
14.0–0  Домашната подготовка на два-
мата противници е към края си и сега 
по-точната оценка на позицията ще е 
от решаващо значение за изхода на пар-
тията! Развитието на черните изглежда 
хармонично със силен пешечен център, но 
силата на белите е в слабия нерокирал цар 
на черните, който в близко бъдеще ще се 
окаже под неприятна атака.

14...¤c5 15.¥f4 ¥b7 16.¦e1 ¦d8 
17.¦c1 Ботвиник постепенно усилва по-
зицията си и подготвя всички бойни еди-
ници за предстоящата атака. 17...¦d5 

18.¥e5 ¥e5 19.¦e5 Точен ход на белите! 
Размяната на топовете поставя черния 
цар под опасни заплахи. 19...¦e5 20.¤e5 
¤d3 21.£d3 f6 Атака по полуоткритата 
линия не носи нищо добро 21...¦g8 22.£h7 
¦g2 23.¢f1 и черният е загубен.

XABCDEFGHY
8-+-+k+-tr(
7+l+-+-+p'
6-wq-+pzp-+&
5+p+-sN-+-%
4-+-zp-+-+$
3+-+Q+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

22.£g3!! С цената на красиво разпо-
ложения си кон белите нахлуват с двете 
си тежки фигури по седмия хоризонтал 
22...fe5 23.£g7 ¦f8 24.¦c7 £c7. Черни-
те са принуден да се разделят с дамата си 
[24...£d6 25.¦b7 d3 26.¦a7 £d8 27.£h7с 
последващ неспасяем мат] 25.£c7 ¥d5 
26.£e5 d3 27.£e3 ¥c4 28.b3 ¦f7 29.f3!  
Ботвиник показва ясния път към победа-
та и не губи време в разчет на сложни 
варианти като [29.bc4 ¦d7 30.£e6 ¢d8] 
29...¦d7 30.£d2 e5 31.bc4 bc4 32.¢f2 
¢f7 [32...c3 33.£c3 d2 34.£c8 ¢e7 
35.£d7 ¢d7 36. ¢e2+-] 33.¢e3 ¢e6 
34.£b4 ¦c7 35.¢d2 ¦c6 36.a4 1–0  

Красива и отлично проведена партия 
от страна на шестия световен шампион!

Всеки, който желае да получи шест-
те книжки за 2012 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

Кога една партия завършва реми
мс Христинка Илиева

Да завърши една партия реми е много прос-
то. Необходимо е само едно условие: на ваше-
то предложение за реми противникът да се 
съгласи. Така веднага завършва играта – по вза-
имно съгласие.

Но какво става в случай на отказ?
Известни са и други начини за завършване на 

партията с реми, които са описани в шахмат-
ните правила.

Партията завършва реми, когато е 
изключена възможността за победа за 
двете страни – при равно съотношение на 
силите
� Цар против цар
� Цар против цар и офицер / Цар и кон /
� Цар и офицер против цар и офицер – ед-

ноцветни
Защитаващата се страна не трябва да 

забравя за шанса да завърши реми с вечен 
шах.

Ведберг – Кучински,  Нови Сад, 1990 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-tR0
9+rmk-vlpzp-0
9-+-zp-+-+0
9+-+-+-zP-0
9-zp-wqLwQ-+0
9zp-+-+-+-0
9PzPP+-+-+0
9+K+-+-+-0
xiiiiiiiiy

1.¦c8! ¢b6 2.¦c6 ¢a7 3.¦a6! ¢b8 4.¦a8 
¢c7 5.¦c8 реми. На всяковзема не на топа, 
следва шах с офицета и загуба на дамата.

При неумела игра на матиране на “гол” цар и 
игра на обиране на силите на противника може 
да възникне пат.

Пат може да се създаде и след умишлена 
жертва на останалите фигури.

Палевич – Либелд, кореспондентна 
партия, 1985 г.

XIIIIIIIIY
9l+-+-+-+0
9zp-+-+-+-0
9P+-+-+-+0
9sN-+p+-+-0
9-+ptR-+-+0
9mk-zP-+-+-0
9P+-+p+-+0
9mKL+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черната пешка излиза дама с победа? Не! Бе-
лите три пъти използват идеите на пата.

1.¤c4! dc4 2.¦d1! ed1¤! Иначе пат 3.¥e4! 
¤c3 4.¥a8 ¤a2 5.¥d5 c3 6.¥a2 c2 7.¥b1 
реми.  

Ако и двамата партньори повтарят едни и 
същи ходове, може да се рекламира трикрат-
но повторение на позицията и съдията фик-
сира реми.

Давлетов  -  Яковлев,  Перм 1976 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9zp-+k+-wq-0
9-zp-vl-+P+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+K+0
9+P+Q+-+-0
9P+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

1...£e5 2.£f3(1) £e6 3.¢h5 £e5 4.¢g4(2) 
£d4 5.¢h5 £e5

Тук белите извикали съдията и рекламирали 
трикратно повторение на позицията след хода 
6.¢g4(3). Подчертаваме – не на ходовете, 
а на позицията. След проверка на записа било 
присъдено реми.  Реми може да завърши партия, 
когато са изиграни 50 хода без преместване на 
пешка и взимане на фигура – правилото за 50 
хода. Никога не е късно да се предадете и зато-
ва, преди да зарадвате противника си, провере-
те още веднъж своите възможности.
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Ðешете комбинациите
(1) Hartston – Witheley 
XIIIIIIIIY
9-+r+k+-+0
9zpR+-snr+Q0
9-+-wq-+-+0
9zP-+-+-+-0
9-+-zp-zp-+0
9zP-zp-+-zP-0
9-+-+-+-zP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Heemsoth – Weber 
XIIIIIIIIY
9-mk-+-+-+0
9+l+-vl-+-0
9p+-+-+R+0
9wQ-+Lzp-+r0
9-+-zp-+-+0
9+-+-+-+-0
9P+-+-+PzP0
9+-+q+-vLK0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(3) Hort – Portish
XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9tr-wq-+p+p0
9p+-+pwQ-+0
9+lzPp+p+-0
9-tR-+-+-+0
9+-+LzP-+-0
9P+-+-zPPzP0
9+R+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(4) Iversen – Clausen 
XIIIIIIIIY
9r+l+r+k+0
9+-+-vlp+p0
9p+-zp-vL-+0
9wq-+-zp-zPQ0
9-+-+P+-+0
9+P+R+-tR-0
9-zpP+-zP-zP0
9+K+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) Juarez – Sanguinetti 
XIIIIIIIIY
9-+k+-tr-+0
9zppwq-tr-zpp0
9-+-tR-+-+0
9snL+-zpp+-0
9-+Q+-+-+0
9+-zP-+-+-0
9-+P+-zPPzP0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Kahn - N.N. 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9tr-+-tr-sN-0
9-+p+-vl-+0
9+-mK-+-+-0
9p+-+kzp-zp0
9tR-+-+-zPL0
9-+-+-zP-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(7) Karpov - Tajmanov 
XIIIIIIIIY
9K+LwQ-+Rtr0
9zPP+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-wq-+-0
9-+nzpP+-+0
9+p+-zp-zP-0
9-mk-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(8) Keres - Sabo
XIIIIIIIIY
9-tr-+rmk-+0
9+-+l+pzp-0
9p+p+p+-zp0
9wq-+-zP-+-0
9-+-+-wQ-zP0
9+-sNL+-tR-0
9PzPP+-+P+0
9+-mK-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят 
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Çа най-малките

Уроци за начинаещи
Деян Димитров

Продължаваме темата от миналия брой 
за пешечните ендшпили с т. нар. „правило 
на квадрата”. Обикновено в края на парти-
ята сме останали с малко време за мислене, а 
се налага да изчисляваме дълги варианти. 

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-zP-+0
9mk-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9mK-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Какво е това правило на квадрата?
Да кажем, че имаме бяла пешка, която се 

намира на „f4”, царят ни е на „а1”, противни-
ковият на „а3”. „Правилото на квадрата” ни 
дава възможност мислено, по най-бързия начин 
да изчислим дали можем да спрем тази пешка, 
или тя излиза дама. Квадратът е геометрична 
фигура с равни страни. За да определим квадра-
та на пешката „f4”, прекарваме мислена линия 
от нейното местоположение до полето й на 
произвеждане, т.е. от „f4” до „f8”. След това 
очертаваме останалите страни на квадрата 
и така получаваме квадрата на пешката, кой-
то е f4-f8-b8-b4. Не е сложно, нали? 

Ако царят на слабата страна, който 
в момента е на „а3”, влиза в квадрата на 
пешката „f4”, то той ще успее да я спре. 
Разбира се, взима се предвид и фактът, че 
бялата пешка не може да бъде подпомог-
ната от друга своя фигура. Ако обаче на 
ход са белите след 1.f4-f5, черният цар ос-
тава извън квадрата и не успява да стигне 
пешката. 

Има случаи, когато царят на слабата 
страна влиза в квадрата на пешката, но 
„коварни препятствия” по пътя не му поз-
воляват да я спре. Да разгледаме следния 
пример:

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zp-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-zP-+0
9mk-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9mK-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Същата позиция като първата, но с една 
съществена разлика – има черна пешка на 
„d6”. Винаги най-краткият път, по който 
царят стига от едно поле до друго, е по ди-
агонала. В случая обаче пешката на „d6” се 
оказва сериозно препятствие, царят се за-
бавя с един ход и черните губят партията. 

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9mk-+-+-+-0
9-+-+-+P+0
9mK-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Този път обаче пешката е на „g2”. Какво се 
случва при ход на белите и при ход на черните? 
При ход на белите те печелят, защото при пър-
вия си ход пешката от „g2” може да отиде на-
право на „g4” и правилото на квадрата в чистия 
си вид отново се нарушава. Черният цар не успя-
ва да стигне пешката и тя излиза. Ако обаче на 
ход са черните, те успяват да влязат в квадрата 
след 1...¢b4 2.g4 ¢c5. В случая е важно да запом-
ним, че когато която и да е пешка се намира още 
в началната си позиция, тя има възможност за 
два хода напред и това променя квадрата й.  Има 
и други интересни позиции и правила, свързани с 
„квадрата на пешката”, но те все още са твър-
де сложни за най-малките ни читатели. 
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