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Îткрити турнири

Финалeн турнир от веригата 
 Купа "Евроинс" в Плевен

мс Христинка Илиева

На 7-ми и 8-ми декември в клуба на 
СКШ "Плевен 21” на "бул."Скобелев" 20 
се играха партиите от третия за 2013 
година турнир от шахматната верига 
Купа "Евроинс".

Записаха се общо 32 шахматисти от 
Плевен, Червен бряг и Варна, разделени 
според регламента в две групи: начина-
ещи и напреднали с български рейтинг до 
2200. Кръговете бяха 6 в група „А” и 7 
в група „Б”, системата Швейцарска, при 
едночасова контрола за мислене. Според 
регламента бяха предвидени награди за 
заелите първите три места и в двете 
групи, за най-добре представила се жена, 
състезател до 14 години, състезател до 
10 години и най-малък участник.

В групата на начинаещите в кон-
куренцията на 11 деца от школата на 
СКШ "Плевен 21" състезанието спечели 
първокласникът от НУ "Отец Паисий" 
Пламен Василев. Момчето натрупа 6 
точки от 7 възможни и изпревари по до-

пълнителни показатели Кристина Апул-
чева, която финишира втора със същия 
актив. За победата си Пламен бе награ-
ден с купа с формата на шахматен офи-
цер, плакет, символизиращ златен медал, 
и грамота. Освен това малкият шахма-
тист извоюва и правото от следваща-
та година да се състезава в групата на 
напредналите. Сребърния плакет получи 
Кристина Апулчева, ученичка от втори 
клас на същото училище.

Третата награда спечели Цветелина 
Цветанова с натрупани 5 точки. С гра-
мота бе награден най-малкият участник 
- 6-годишният Кристиан Кирков.

В група „А” убедителна победа по-
стигна Симонета Иванова. 16-годишна-
та ученичка от МГ "Гео Милев" се наложи 
с 5 точки от 6 възможни, побеждавайки 
в последния кръг основния си конкурент 
Анатоли Атанасов. Това бе тяхната 
последна проверка преди заминаването 

Победител стана Симонета Иванова, а Купа "Евроинс 2013" 
спечели Анатоли Атанасов

Призовата тройка в групата 
на начинаещите
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им с националния отбор на Световно-
то първенство в Обединените арабски 
емирства. От 17 до 29 декември двама-
та плевенчани ще представят страната 
ни на най-престижния световен форум 
като държавни шампиони за 2013 годи-
на.

Второто място спечели Цако Иванов 
с 4,5 точки. За третата награда се пре-
бори Мартин Дяков със същия актив.

Наградата за най-добре представи-
ла се шахматистка получи Александра 
Иванова с 3 точки. От състезателите 
до 10 години първи се класира Валентин 
Митев с 4 точки. С този резултат мом-
чето се нареди пети в общото класира-
не. Също с 4 точки финишира и Давид 
Цветанов, който спечели наградата до 
14 години и зае шестото място в край-
ното класиране.

След изиграването на турнира стана 
ясно и подреждането за годишния приз. 
За четвърта поредна година Купа „Ев-
роинс” спечели Анатоли Атанасов с 56 
точки от 60 възможни. Анатоли зае съ-
ответно първо, второ и четвърто мяс-
то на проведените три турнира през го-
дината и така успя да натрупа най-много 
точки за генералното класиране. Втори 
се нареди Цако Иванов с 48 точки. Тре-

тото място спечели Давид Цветанов с 
46 точки, който бе награден с купа за 
най-добър състезател до 14 години. Ку-
пата за най-малките до 10 години получи 
Валентин Митев, който от трите си 
участия събра 28 точки за генералното 
класиране.

Веригата турнири за любителите на 
древната игра в града бе организирана и 
проведена от СКШ "Плевен 21" с финан-
совото съдействие на ЗД "Евроинс" АД, 
агенция Плевен, за което ръководство-
то на клуба сърдечно благодари.

Победителката в група “А” 
Симонета Иванова

Група “Б”

Най-малкият участник 
Кристиян Кирков
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Купа „Васил Сотиров” – Благоевград
кмс Марин Атанасов

Шестте години, през които се провежда 
шахматният турнир за подрастващи „В. Со-
тиров“ в Благоевград, са много и малко, но 
достатъчно, за да се върнем назад във време-
то и да си припомним предишните издания. 

Първото бе през 2008 г. с участието на 30 
деца от пет клуба, победител стана Десисла-
ва Градевска от домакина ШК „Виктори”.

 От 2009 г. проявата важи за купа „Бъл-
гария”, участниците играят в общ турнир, 
като допълнително се прави класиране за 
момчета и момичета до 8, 10, 12 и 14 г., юно-
ши и девойки до 16, 18 и 20 г. Участваха 45 
състезатели от 7 клуба, а победата заслужи 
Владимир Тошев от ЦСКА.

 В залата на Регионалния исторически му-
зей през 2010 г. се състоя третият турнир, 
победи Найден Добрев от Добрич, участваха 
95 състезатели от 18 клуба. 

През 2011 г., отново в залата на Регионал-
ния исторически музей, бе четвъртият тур-
нир. На I-во място се класира миналогодишни-
ят победител Н. Добрев, но вече играещ за 
„Шумен-2005”. Участие взеха 88 състезатели 
от 15 клуба. 

Петото издание на проявата /2012 г./ пре-
мина в основно ремонтираната зала „22-ри 
септември” на община Благоевград. Участие 
взеха 81 състезатели от 15 клуба. I място 
спечели 12-годишният Мартин Петров („Шах 

21”) с 6,5 т. 
И през тази година турнирът в памет на 

Васил Сотиров, допринесъл много за развити-
ето на шахмата в нашия град, стана факт. В 
обширната, светла и красива зала „22-ри сеп-
тември” участниците бяха 100 от 19 клуба, 
а сред тях - доста медалисти от държавни 
първенства, което повиши качеството на 
партиите и зрителския интерес. Срещите се 
наблюдаваха от треньори, родители, мест-
ни любители, които останаха очаровани от 
красиви и ефектни комбинации. Борбата се 
водеше между първите десет по рейтинг. 
Очевидно израстване демонстрираха Тодор 
Георгиев от „Aсеновец-2006” и Мартин Васи-
лев от „Локомотив”, Сoфия, и заслужено се 
класираха в десятката.

В генералното класиране парични награди 
получиха класираните на първите 10 места.

M. Име, клуб Ело Т.

1 Владимир Петров, СЦШ 2205 6

2 Тодор Георгиев, „Aсеновец 2006” 1909 6

3 Анатоли Атанасов, „Плевен 21” 2116 6

4 Мартин Петров, СЦШ 2198 5.5

5 Ради Данов, „Ю. Бендерев” 2105 5.5

6 Димитри Ладополупос, „Виктори” 0 5.5

7 Виктория Радева, „Локомотив”, 
Пловдив

1947 5.5

8 Радостин Рафаилов, „Шумен” 2018 5

9 Виктория Цекова, „Виктори” 1966 5

10 Mартин Василев, „Локомотив” София 1933 5

Общо 100 участници

В отделните възрастови групи класира-
ните до 3-то място бяха наградени с меда-
ли и с грамоти, а победителите получиха и 
парични награди.

Момичета до 8 години
1. Виктория Стрендева /”Виктори”, 

Благоевград/

Îткрити турнири
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2. Мария Мутавчийска /”Марек Юнион Ив-
кони”, Дупница/

3. Анастасия Хариси /”Виктори”, Благоев-
град/

Момчета до 8 години  
1. Алекс Костев /”Виктори”, Благо-

евград/
2. Тодор Демиров /Пловдив/
3. Лъчезар Колев /ЦСКА/

Момичета до 10 години
1. Магдалена Генова /”Левски”, София/
2. Галя Читакова /Пловдив/
3. Стефани Костева /”Виктори”, Благо-

евград/

Момчета до 10 г.
1. Георги Стоянов /”Левски”, Со-

фия/
2. Валентин Митев /”Плевен 21”/
3. Ивайло Кирилов /Пловдив/

Момичета  до 12 години
1. Виктория Радева /”Локомотив”, 

Пловдив/
2. Наталия Грабчева /СЦШ, София
3. Деспина Папаефстратиу /”Виктори”, 

Благоевград/

Момчета до 12 години
1. Мартин Василев /”Локомотив”, 

София/
2. Денис Иванов /”Левски”, София/

3. Виктор Боев /Пловдив/

Момичета до 14 години
1. Гергана Димитрова /”Михаил Тал”, 

Червен бряг/
2. Златина Любомирова /„Михаил Ботви-

ник”, София/
3. Деница Петрова /СЦШ, София/

Момчета до 14 години
1. Тодор Георгиев /”Асеновец 2006”/ 
2. Мартин  Петров /СЦШ, София/
3. Волен  Дюлгеров /”Етър”, В. Търново/

Девойки до 16 години
1. Анастасия  Аврамиду /”Виктори”, 

Благоевград/
2. Наталия Аврамиду /”Виктори”, Благоев-

град/
3. Атанасия Хариси /”Виктори”, Благоев-

град/

Юноши до 16 години
1. Владимир Петров /СЦШ, София/
2. Димитрис Ладополулос /”Виктори”, 

Благоевград/
3. Дарио Дерешки /”Плевен 21”/

Девойки до 18 години
1. Елена  Дюлгерова /”Етър”, В. Тър-

ново/
2. Симона Методиева /”Виктори”, Благо-

евград/
3. Мария Хариси /”Виктори”, Благоевград/

Юноши до 18 години
1. Анатоли Атанасов /”Плевен  21”/
2. Ради Данов /”Юри Бендерев”/
3. Димитър Дюлгеров /”Етър”, В. Търно-

во/

Девойки до 20 години
1. Виктория Цекова /”Виктори”, 

Благоевград/
2. Марина Георгиева „Виктори”, Благоев-

град/
3. Рада Илиева /Шумен/
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Младежи до 20 години
1. Радостин Рафаилов /Шумен/
2. Кирил Митов /”Виктори”, Благоевград/
3. Иван Зашев /”Виктори”, Благоевград/

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 ръководството на общи-
на Благоевград, което ни предостави отлич-
ната база за провеждане на състезанието.

Довиждане до 2014 година.

На 9 и 10 ноември 2013 г. в зала „Москва“ 
на „Новотел“, Пловдив, за пети пореден 
път се проведе детски шахматен турнир 
„Купа Тримонциум 2013“. 

Организатори на турнира бяха шахматен 
клуб „Пловдив“ със съдействието на общи-
на Пловдив, „КЦМ – 2000“ АД и „Макском“ 
ЕООД. Благодарение на енергичните усилия 
на треньорките на шахматната школа към 
клуба Соня Пионова и Илияна Полендакова 
в турнира взеха участие 117 деца – от 22 
шахматни клуба от цяла България, състеза-
тели от Турция и Гърция. Това е своеобразен 

рекорд по брой участници в  детски шахма-
тен турнир в Пловдив. Участниците, прис-
тигнали в Града на тепетата за участие в 
турнира, имаха възможност да пребивават 
в петзвездния хотел „Новотел“, Пловдив, 
на изключително преференциални цени.

Шахматната надпревара за „Купа Три-
монциум“ 2013 г. беше разделена на две групи 
„А“ група – до 14 години, и в „Б“ група – до 8 
години – общо за момчетата и момичета-
та. И в двете турнирни групи шахматните 
битки се водеха както от водещите ни 
шахматни таланти, така също и от много 

Купа „Тримонциум“ в Пловдив
мм Ружка Генова

Îткрити турнири
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дебютанти. За най-добрите ни млади шах-
матисти предстоеше участие на Светов-
ните индивидуални първенства за момчета 
и момичета, юноши и девойки до 18 години 
в Ал Аин (Обединени арабски емирства). 

В „А“ турнира участваха 71 шахматисти, 
включително 21 момичета, състезаващи се 
в 6 категории - до 10 години (27 момчета 
и 10 момичета), до 12 години (14 момчета 
и 7 момичета) и 14 години (10 момчета и 3 
момичета). 

В „Б“ турнира – до 8 години, състезате-
лите бяха 46 (33 момчета и 13 момичета), 
а 11 от тях (7 момчета и 4 момичета) не 
бяха по-големи от 6 години. 

Шахматният празник за децата се прове-
де в 7 кръга по Швейцарска система, с кон-
трола на игра - 50 минути на състезател до 
края на партията, с добавяне на 10 секунди 
преди всеки изигран ход, считано от първия 
ход, по правилата на класическия шахмат.

Домакините бяха осигурили красива 
„Купа Тримонциум“ и парична награда за по-
бедителя в генералното класиране на „А“ 
турнира. Купи, медали и парични награди 
бяха определени за различните категории 
при „големите“. За всички състезатели има-
ше предметни награди.

По време на партиите момчетата и мо-
мичетата в „Б“ турнира с интерес наблюда-
ваха определената награда за победителите 
при малките - велосипедите „Sprint“, които 
чакаха своите притежатели. Купа и меда-
ли бяха определени за тройката момичета 
и момчета до 8 години. За всички имаше 
предметни награди, но те бяха селектира-
ни според мястото в турнирната таблица. 
Поради големия брой деца до 6 години орга-
низаторите направиха допълнително класи-
ране до 6 години. 

Всеки кръг състезателите намираха су-
венири на местата си върху масите за игра. 
По време на турнира за Купата на дунавски-
те страни, който се проведе от 31 октом-
ври до 3 ноември 2013 г. в Козлодуй, бивши-
ят световен шампион Веселин Топалов даде 
автограф специално за участниците в тур-

нира. Преди шестия кръг малките шахма-
тисти намериха снимката му с автографа 
на определените за игра места. Участници 
получиха също поименни сертификати за 
участието си в турнира. В почивката меж-
ду 5-ти и 6-и кръг децата си направиха общи 
снимки.

Шахматната борба и в двата турнира 
беше изключително оспорвана, но в духа на 
доброжелателство, феърплей и любов към 
шахматната игра. През първия ден се играха 
3 кръга, а през втория – четири. Най-дъл-
го продължилата партия в турнира беше 
между отлично играещата Гергана Пейчева 
и гръцкия представител Николас Далипис. 
Това беше и единствената загуба на гръцкия 
шахматист. 

Купа „Тримонциум“ и първо място 
в генералното класиране на „А“ тур-
нира спечели еднолично с 6,5 точки 
от 7 възможни Тодор Георгиев от ШК 
„Асеновец-2006“.

Втора награда в генералното класиране 
на турнира и първа до 14 години заслужи 
Владимир Сергеев Петров от „Столичен 
шахматен център“, София, с актива си от 
6 точки.

Втори до 14 години е гръцкият шах-
матист Николас Далипис, а трети – 
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Ростислав Петков от Хасково – и двама-
та с по 5,5 т.

Победител в групата до 12 години 
и трети в генералното класиране с 
5,5 т. е най-успешният играч за 2013 г. 
на ШК „Пловдив“ - Виктор Боев. Вто-
ри в тази категория е съотборникът му 
Иван Кочиев с 5 точки, а трети – Стилиян 
Нановски с 4,5 т. („Плевен 21”).

Цветан Стоянов от ШК „Бургас 
64“ спечели първо място в категори-
ята до 10 г. с 5 т. Втори с 4,5 т. е Антон 
Петров („Столичен шахматен център“, 
София), а трети – Николай Чолаков с 4,5 т. 
(„Шах 21“, София). 

При момичетата до 14 години по-
бедителка е Стеляна Брезалиева с 4 
т. („Асеновец-2006“). Втора също с 4 т. е 
Златина Любомирова („М. Ботвиник“, Со-
фия), а трета – Габриела Димчева с 2,5 т. 
(„Асеновец-2006“). 

В групата до 12 години победител-
ката Габриела Антова („Шах 21“, Со-
фия) завърши с 4,5 т. и на 15-то място в 
генералното класиране. Втора е Наталия 
Грабчева с 4 т. („СЦШ“, София), а трета-
та – Мариета Костадинова („Локомотив“, 
Пловдив) е с 3,5 т.

При 10-годишните шахматистки 
златния медал и купата заслужи Гер-
гана Пейчева с 5 точки и 8-мо място в 
генералното класиране. С по 4 точки и съ-
ответно втора и трета са Галя Читакова 
и Рада Минева – и двете от клуба организа-
тор - ШК „Пловдив“.

С петте си точки Гергана Пейчева е най-
високо класирала се шахматистка в турнир 
„А“. 

С велосипеди си тръгнаха победи-
телите в „Б“ група – Ефим Кан от 
„Бургас 64“ и Кристина Апулчева от 
„Плевен 21“.

Участниците в „Б“ турнира показаха, че 
в много от градове ни се работи добре с 
деца. Неправилните ходове бяха рядкост. 
Умиление предизвикваше усилието, което 
полагаха малките шахматисти при правене-
то на ходовете. Много от участниците в 
тази група трудно достигаха до фигурите. 

Турнирът на „малките“ премина 
под доминацията на Ефим Кан от 
„Бургас 64“, който спечели партиите 
си срещу всичките си съперници и за-
върши със 100% резултат – 7 точки 
от 7 възможни!

С точка и половина след победителя са 
класиралите се на второ и трето място – 
Стилиян Костадинов от „Бургас 64“ и Йор-

Îткрити турнири
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дан Георгиев от „Асеновец-2006“, който е 
по-малкият брат на носителя на купата.

Победител при 6-годишните стана 
малкият перничанин Константин Георги-
ев („Юри Бендерев-1912“, Перник) с 5 т. 
Втори е Мартин Йорданов с 4 т. („Рицар“, 
София) и трети Преслав Минев (ШК „Плов-
див“) - 3 т.

При малките шахматистки Кристина 
Апулчева от „Плевен 21“ и Петя Караивано-
ва от „ЦСКА“, София, завършиха с по 5 точ-
ки. Допълнителният турнирен показател ги 
подреди съответно на 6-о и 8-мо място в 
„Б“ турнира. Така състезателката от Пле-
вен спечели надпреварата при момичетата 
до 8 години и съответно велосипеда, а мал-
ката Петя – голяма кукла - предметната 
награда, определена за победителката от 
турнира до 6 години.

Втора до 8 години с 4,5 т. се класира 
Мария Мутафчийска („Марек Юнион – Ив-
кони“, Дупница), а трета с 4 т. – Виктория 
Стрендева („Виктори“, Благоевград).

Със сребърния медал при момичетата до 
6 години с 4 т. се закичи Виктория Калинова 
(„Левски“, София).

Най-малкият участник в турнира 
Светлен Иванов, който е само на 5 години, 
си тръгна с голяма плюшена играчка.

Малките шахматни таланти от школа-
та на домакините Койчо Коев до 8 години 
и Иван Караджов до 10 г. бяха отличени със 
специалните награди на ШК „Пловдив“ за 
най-добре представили се състезатели на 
клуба в категориите си.

Многобройните награди за победители-
те и участниците в турнира връчиха спе-
циалните гости на закриването – Петър 
Зехтински, директор на Дирекция „Спорт 
и младежки дейност“ в община Пловдив, и 
инж. Ральо Ралев - кмет на район „Северен“, 
община Пловдив.

Футболната легенда Петър Зехтински 
си размени по няколко удара с някои от де-
цата, които получиха футболни топки, а 
така също раздаде автографи.  

Специални поздравления за условията на 
турнира и за атмосферата през двата игро-
ви дни отправиха към организаторите пре-
ди отпътуването си гостите от Гърция. 
Придружителите на малкия турски пред-
ставител също изразиха удоволствието си 
от пребиваването в Пловдив. Въпреки че в 
момента е на 7 години, Исик Бурак Алп се 
включи в „А“ турнира, което е част от ам-
бициозната му програма за 2014 г.

Многобройните гости на закриването – 
децата и техните придружители, си тръг-
наха с усмивки и благопожелания към органи-
заторите - традицията за провеждането 
на този турнир да се запази.

Ето и някои от партиите на победите-
лите:

Група „А”
Тодор Георгиев - Волен Дюлгеров 

[B12]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.e3 ¥f5 5.¤c3 e6 
6.¤h4 ¥g6 7.¤g6 hg6 8.£b3 £b6 9.c5 £b3 
10.ab3 ¤bd7 11.b4 e5 12.b5 ed4 13.ed4 ¦h4 
14.¥e3 ¥e7 15.g3 ¦h8 16.f3 ¤h5 17.¢f2 ¢d8 
18.bc6 bc6 19.b4 ¢c7 20.b5 ¤b8 21.¥d3 ¦d8 
22.¦hb1 ¤d7 23.g4 ¤hf6 24.¥f4 ¢c8 25.bc6 
¤c5 26.dc5 ¥c5 27.¢g2 ¥d4 28.¥a6 1-0

Габриела Антова - Владимир С. 
Петров [E13]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.¤c3 ¥b4 
5.£c2 ¥b7 6.¥g5 h6 7.¥h4 g5 8.¥g3 ¤e4 
9.e3 ¥c3 10.bc3 d6 11.¥d3 f5 12.£b3 ¤d7 
13.¦d1 £e7 14.¥e4 fe4 15.¤d2 0-0-0 16.a4 
a5 17.£b5 ¦df8 18.¦b1 ¦hg8 19.c5 dc5 
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20.¤c4 cd4 21.cd4 ¦f5 22.£b3 ¤b8 23.0-0 
¤c6 24.¦fc1 ¦g7 25.¤e5 ¤b4 26.¤c4 ¥c6 
27.¤e5 ¥d5 28.£b2 ¢b7 29.¤g4 h5 30.¦c7 
£c7 31.¥c7 ¦c7 32.¤e5 ¦c2 33.£a3 ¦ff2 
34.¦c1 ¦g2 35.¢f1 ¦cf2 36.¢e1 ¦a2 0-1

Виктор Боев - Веселин Гeоргиев 
[D70]
1.¤f3 ¤f6 2.d4 g6 3.c4 d5 4.cd5 ¤d5 5.e4 
¤f6 6.¤c3 c5 7.¥e3 £a5 8.¥d3 c4 9.¥c2 
¥g7 10.h3 0-0 11.0-0 ¦d8 12.£e2 £c7 
13.¤e5 ¤fd7 14.¤d5 £d6 15.¤c4 £e6 
16.¤c7 £c6 17.¤a8 b6 18.¤ab6 ¤xb6 
19.¤b6 ab6 20.¦ac1 ¥d4 21.¥b3 £e8 
22.¦c8 ¥e3 23.¦d8 ¥f2 24.£f2 £d8 25.£f7 
¢h8 26.£f8 £f8 27.¦f8 ¢g7 28.¦b8 ¢h6 
29.¦b6 e5 30.¦b7 g5 31.a4 g4 32.a5 gh3 
33.a6 hg2 34.¢g2 ¢g6 35.¦f7 h5 36.a7 
h4 37.a8£ h3 38.¢h3 ¢g5 39.£g8 ¢h6 
40.¦h7 1-0

Иван Кочиев - Гергана Пейчева 
[C01]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.ed5 ed5 4.¤c3 ¤f6 5.¤f3 
¥e7 6.¥f4 a6 7.¥e2 0-0 8.0-0 h6 9.h3 ¤c6 
10.¦e1 ¥e6 11.¥d3 ¥d6 12.£d2 ¤h5 13.¥h6 
¥h3 14.¥g5 f6 15.¥g6 fg5 16.¥h5 ¥f4 
17.£d3 ¥f5 18.£d1 g4 19.g3 ¥d6 20.¤h4 
£g5 21.¤f5 £f5 22.£g4 £f2 23.¢h1 £d4? 
[23...¤d4] 24.£e6 ¢h8 25.¥g6 ¥g3 26.¦e4 
£f6 27.£h3 1-0

Цветан Стоянов - Георги Колев 
[E90]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 ¥g7 4.¤c3 0-0 5.e4 d6 
6.g3 ¤bd7 7.¥g2 e5 8.d5 ¤c5 9.£e2 a5 10.0-0 
¤e8 11.¥e3 b6 12.¤d2 f5 13.f4 ef4 14.¥f4 ¤d7 
15.ef5 ¦f5 16.¥h3 ¦f7 17.¥e6 ¤ef6 18.¤de4 
£e7 19.¤g5 h6 20.¤f7 ¢h7 21.£e3 ¤c5 
22.¥c8 £e3 23.¥e3 ¦c8 24.¥h6 ¥h6 25.¤h6 
¢h6 26.¦f6 ¦e8 27.¦f7 ¤a6 28.¦af1 ¦e5 
29.¤b5 ¦e2 30.¦1f2 ¦e1 31.¢g2 ¦c1 32.b3 
¦e1 33.¤c7 ¤c5 34.¤b5 ¤e4 35.¦c2 1-0

Стоян Стоянов - Габриела Антова 
[A68]
1.d4 c5 2.d5 e6 3.c4 ed5 4.cd5 ¤f6 5.¤c3 

g6 6.e4 d6 7.f4 ¥g7 8.¤f3 ¥g4 9.¥e2 ¥f3 
10.¥f3 0-0 11.0-0 a6 12.a4 ¤bd7 13.g4 
¤e8 14.g5 f6 15.h4 fg5 16.hg5 c4 17.¥e3 
¤c7 18.a5 ¤b5 19.£d2 £c7 20.¤a4 ¦ae8 
21.¦ac1 c3 22.¤c3 £a5 23.¤b5 £b5 
24.¥d4 ¥d4 25.£d4 ¦f4 26.¥e2 ¦f1 27.¥f1 
£a5 28.¥h3 ¤e5 29.¥e6 ¢g7 30.¦f1 ¦e7 
31.¢g2 £c7 32.¦f2 £c4 33.£e3 ¦e6 34.de6 
£e6 35.£f4 £e7 36.¦d2 ¤f7 37.¦d5 b5 
38.b4 ¤e5 39.£f6 £f6 40.gf6 ¢f6 41.¦d6 
¢g5 42.¦xa6 ¢f4 43.¦b6 ¢e4 44.¦b5 h5 
45.¦b6 g5 46.¦h6 h4 47.¦h5 ¢f5 48.¢h3 
¤d3 49.b5 ¤f4 50.¢h2 ¤h5 51.b6 ¤f6 0-1

Гергана Пейчева - Наталия Грабче-
ва [C00]
1.e4 e6 2.d4 b6 3.¤f3 ¥b7 4.¥d3 g6 5.¥f4 
¥g7 6.c3 d6 7.0-0 ¤f6 8.¤bd2 0-0 9.h3 c5 
10.£e2 ¦e8 11.¥g5 £c7 12.e5 de5 13.de5 
¤d5 14.¤c4 ¤c6 15.¤d6 ¦f8 16.¤b7 £b7 
17.c4 ¤de7 18.¥e4 £c7 19.¥e7 £e7 20.¥c6 
¦ac8 21.¥e4 ¦fd8 22.¦fd1 £c7 23.¥c2 
¦d1 24.¦d1 ¦d8 25.¦d8 £d8 26.£d3 £c7 
27.£e4 £c8 28.¢f1 ¥h6 29.¢e2 £a6 30.a3 
¥c1 31.a4 ¥b2 32.£d3 £a5 33.£d8 ¢g7 
34.£f6 ¢f8 35.¤g5 1-0

Група „Б” 
Ефим Кан - Филип Стефанов [A00]

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 a6 5.¤c3 
£c7 6.¥d3 ¤f6 7.0-0 e6 8.f4 ¤bd7 9.¥e3 
¥e7 10.f5 e5 11.¤f3 0-0 12.¤g5 h6 13.h4 
hg5 14.hg5 ¤h7 15.g6 fg6 16.fg6 ¤g5 17.¤d5 
£d8 18.¥c4 ¢h8 19.£h5 ¢g8 20.¤f6 1-0

Îткрити турнири

Преслав Минев



13ШАХ в училище

Училищният шахмат стъпи в 
 „Арена Армеец”

Николай Тодоров
На 15 декември в най-голямата столична 

зала – „Арена Армеец”, се състоя голям коле-
ден шахматен турнир. Събраха се общо 174 
участници, разделени в 3 възрастови групи – 
предучилищна (25 участници), от I до III клас 
(101 участници) и от IV до VII клас (48 учас-
тници). Организатори на това събитие бяха 
Фондация „Морал и право“, БФШ и Шахматен 
клуб „Левски“. Няколко са позитивите, с кои-
то това събитие ще се запомни.

На първо място за първи път в „Арена 
Армеец” се състоя шахматно събитие, и то 
толкова масово! Събраха се представители на 
всички столични клубове, както и млади шах-
матисти от Пловдив, Бургас, Перник, Стара 
Загора, Враца, Дупница и Асеновград. Вторият 
факт за отбелязване е големият награден фонд 
(общо над 6000 лв. – рекорд за такъв род тур-
нири), осигурен от Фондация „Морал и право” 
с президент Мариян Петков. Бяха раздадени и 
над 80 предметни награди, като тук трябва да 
отличим приноса на фирма „Колев и Колев” и 
нейния собственик Иван Колев. И не на послед-
но място – цялостната организация допринесе 
в навечерието на Коледа да се получи истински 
шахматен празник. За всички участници имаше 
почерпка – голяма коледна торта, а на закрива-
нето се появи и Дядо Коледа в професионално 
превъплъщение на актьора Венци Мартинов. 
Репортаж от турнира бе излъчен в централна-
та спортна емисия на bTV.

В чисто шахматно отношение турнирът 
бе много силен. Сред участниците се откроя-
ваха европейските шампиони Габриела Антова 
и Цветан Стоянов, участниците в европей-
ското първенство Мартин Петров, Гергана 
Пейчева и Денис Иванов. В същото време ре-
дом с тях, в първи истински турнир се бори-
ха 25 деца, на които тепърва им предстои да 
тръгнат на училище, но вече вървят по пътя 
на шахматното майсторство. Съдийският 
състав, под ръководството на ФИДЕ арби-
търа Румен Ангелов се справи отлично, без да 

допусне нито една спорна ситуация.
Ето и победителите в отделните турни-

ри:

IV-VII клас
1. Стефан Райков (ЦСКА) – 5,5 т.
2-4. Габриела Антова („Шах 21”), Мартин 

Петров и Антон Петров (и двамата от Сто-
личен център) – 5 т.

5-7. Иван Кочиев (Пловдив), Николай Чола-
ков („Шах 21”), Гергана Пейчева („Шах 21”) – 4,5 
т.

8. Денис Иванов (Левски) – 4 т., и други.

I-III клас: 

1. Цветан Стоянов („Бургас 64”) – 6 
т.

2-8. Лъчезар Колев (ЦСКА), Елиф Мехмед 
(ЦСКА), Никола Милков („Рицар”), Георги Сто-
янов (Левски), Виктор Павлов (ЦСКА), Влади-
мир Павлов (Левски) и Иван Тагарев (Столичен 
център) – 5 т. и др.

Предучилищна група: 
1. Константин Георгиев („Ю. Бенде-

рев” – Перник) – 5 т.
2-5. Светлен Иванов (ЦСКА), Ангелика Ни-

колова (Рицар), Мартин Величков („Феникс”) и 
Мартин Йорданов („Рицар”) – 4 т.

6-10. Преслав Минев (Пловдив), Кристиан 
Вълчев (Бургас), Виктор Сотиров (Пловдив), 
Калоян Стоянов (Левски) и Боян Рангелов 
(„Феникс”) – 3 т., и др.
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На 1 декември 2013 г. в петия по го-
лемина мол в София „Сити Център” се 
проведе детски турнир по ускорен шах 
в чест на наричания „Моцарт на фил-
мовата музика” италиански компози-
тор Енио Мориконе. Най-големият жив 
класик на филмовата музика се оказа и 
голям любител на шахмата. Конкретен 
повод за турнира бе предстоящият кон-
церт в София, който маестрото тряб-
ваше да дирижира само след десет дни в 
зала „Арена Армеец” и организаторите 
на дълго очакваното музикално събитие 
от „Ивент Зона” почетоха звездата на 
саундтрака с шахматна купа в негова 
чест. 

На практика с турнира в първия ден 

на декември започваха коледните праз-
ненства и настроението сред децата бе 
в хармония с наситената с уют, радост-
ни очаквания и близка ваканция предно-
вогодишна атмосфера.

45-има млади, между които и съвсем 
малки състезатели на възраст между 6 
и 15 години, от пълни новаци до врели и 
кипели в подобни приключения, изиграха 
бързо, весело и шумно предвидените 6 
кръга. 

Звездата между участниците Габри-
ела Антова, на която само след две сед-
мици предстоеше участие на световно 
първенство, очаквано показа пълното си 
превъзходство, победи във всички пар-
тии и стана първият носител на Купа 

Купа „Енио Мориконе”
гм Мария Велчева

Îткрити турнири
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„Мориконе”! По-малките купи за второ 
и трето място с по 5 точки грабнаха 
Радинела Бурева и Владимир Тодоров. Но 
подаръци и специални грамоти имаше за 
всички. Ето класирането на върха:

М. Име Т.

1. Габриела Антова 6 

2. Радилена Бурева 5

3. Владимир Тодоров 5

4. Данко Пиларски 5

5. Кристиян Божинов 4,5

6. Анхер Мустаджеб 4

7. Ма Ичен 4

8. Елена Величкова 4

9. Виктор Хаджийски 4

10. Антон Генчев 4

11. Калоян Йорданов 4

12. Мартин Величков 4

13. Лука Банков 4

1.4 Захари Славов 4

Общо 45 участници

После всички присъстващи се заеха с 
вкусната голяма шахматна торта, оси-
гурена от организаторите.

Îт живота на клубовете

Коледни турнири на ШК ЦСКА
кмс Васил Илиев

На 13 и 14 декември за десета поредна 
година се проведоха коледните турнири 
на шахматен клуб ЦСКА. Играеше се по 
утвърдената от години схема - ускорен 
шах с три отделни турнира - за I клас, II-III 
клас и IV-VII. В трите турнира участваха 
общо 203 деца. От такива турнири са за-
почнали своя път всички наши състезате-
ли в детско-юношеския шах, достигнали 
впоследствие до най-високите места на 
републиканските първенства на България. 
Контролата на игра бе ускорен шах, като 
всеки състезател имаше по 20 минути за 
завършване на партията. Играеше се 6 
кръга. Турнирите се проведоха с любез-

ното съдействие на Столична община, 
район „ Изгрев”,  кметът на която инж. 
Цветомир Жеков продължи традицията 
това да бъде най-шахматната част на Со-
фия вече години наред.

В турнира за ученици I клас участие 
взеха точно 100 деца. В крайното кла-
сиране първото място разделиха трима 
участници – Мартин Йорданов, Мартин 
Величков и Цветелин Цветанов, които 
събраха по пет точки, като според до-
пълнителните коефициенти завършиха 
в този ред. За всеки от участниците 
беше приготвена и коледна изненада - 
шапка на ЦСКА. 
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Класиране момчета, I клас:

1. Мартин Йорданов  5 т.
2. Мартин Величков 5 т.
3. Цветелин Цветанов 5 т.
4. Борис Дангов 4 т.
5. Християн Цветков 4 т.
6. Светлен Иванов 4 т.

При момичетата първа с точка предни-
на е Мая Джохри, която спечели за втори 
пореден път турнира при най-малките мо-
мичета. След нея останаха Рая Димитрова 
и Ая Спасова.

Класиране момичета, I клас:

1. Мая Джохри 4 т.
2. Рая Димитрова  3 т.
3. Ая Спасова 3 т.
4. София Мархолева 3 т.
5. Никол Велева 2.5 т.
6. Мария Костова 2 т.

Група II-III клас
Участниците в тази група бяха 85-има. 

При момчетата четирима състезатели 
разделиха първото място с актив от 5,5 
точки. Шампион стана Тодор Недев, който 
през тази година спечели и пето място на 
турнира за купа България „Морско конче” 

при момчетата до 8 години. Крайното кла-
сиране бе в следния ред:

Момчета, II-III клас 

1. Тодор Недев 5.5 т.
2. Никола Димов 5.5 т.
3. Ясен Хорозов 5.5 т.
4. Пламен Николов 5.5 т.
5. Михаил Несторов 5.0 т.
6. Георги Начев 5.0 т.

При момичетата шампионка е Мануела 
Шошорова, която също печели титлата за 
втори пореден път. На половин точка след 
нея остана Биляна Димитрова, а трета е 
Диляна Димитрова. Конкуренцията тук бе 
голяма, като държавната ни шампионка до 
8 години по ускорен шах за 2013 година Ди-
ляна Димитрова се класира едва трета.

Класиране момичета, II-III клас

1. Мануела Шошорова 4.5 т.
2. Биляна Димитрова 4 т.
3. Диляна Димитрова 4 т.
4. Елеонор Спасова 3.5 т.
5. Елица Минкова 3.5 т.
6. Елена Георгиева 3 т.

Група IV-VII клас



17ШАХ в училище

По традиция участниците в тази група са 
най-малобройни. И този път нямаше изклю-
чение и на старта застанаха 18 деца. Въпреки 
това съставът бе, както обикновено, силен и 
партиите бяха на сравнително високо качест-
во. Шампион при момчетата стана Веселин Ге-
оргиев със 100% резултат – 6 т. от 6 партии, 
като за него това бе пореден успех на тези 
турнири. Втори остана Анхер Мюстеджеб с 5 
т., а трети е Еленос Махлузаридис с 4 т. При 
момичетата шампионка е Лара Ангелова, коя-
то изпревари Владислава Станоева с половин 
точка. Третото място е за Румяна Иванова.

Класиране момчета, IV-VII клас

1. Веселин Георгиев 6 т.
2. Анхер Мюстеджеб 5 т.
3. Еленос Махлузаридис 4 т.
4. Петър Стоянов 4 т.
5. Георги Янев 4 т.
6. Александър Василев 4 т.

Момичета, IV-VII клас

1. Лара Ангелова 3 т.
2. Владислава Станоева 2.5 т.
3. Румяна Иванова 0.5 т.

В края на годината се проведе и коледното 
парти на ЦСКА. В празнично украсената зала 
капитанката на женския отбор на ЦСКА по 

волейбол Даниела Кънчева за поредна година на-
гради малките шахматисти на ЦСКА. За всички 
гости на тържеството имаше коледни подаръ-
ци, а за доброто настроение се погрижиха и на-
шите изпълнители Радой Стоянов, Емил Янев, 
Иво Ягличев, Силвена Митева и други. Гостите 
получиха и по парче от тортата на ЦСКА, а 
имаше и шахматна торта. 

За шампиони на ЦСКА за 2013 година бяха из-
брани Георги Филев и Симонета Иванова! Бяха 
отличени също за постигнати добри резулта-
ти през 2013 година и Лъчезар Колев - носител 
на Купа „Полипост” за момчета до 8 години, 
трети на държавното първенство до 8 годи-
ни, втори на турнирите „Търновска царица” и 
„Морско конче”. Също така Диляна Димитрова 
- шампионка на България за момичета до 8 го-
дини по ускорен шах, Елиф Мехмед - бронзова 
медалистка при момичетата до 10 години на 
държавното първенство, Димитър Даскалов 
- шампион на България до 16 години. Гости на 
събитието бяха също наши бивши и настоящи 
състезатели, както и други гости, в това чис-
ло гросмайстор Момчил Николов, гросмайстор 
Петър Генов, мс Радислав Атанасов, мм Любка 
Генова, мс Цвета Галунова и други. С това изпра-
тихме една успешна година и нека си пожелаем 
още много успехи както на шахматното поле, 
така и извън него и през новата 2014 година!
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На 11 декември 2013 г., сряда, в офиса 
на IBM – България, се проведе официална-
та церемония по побратимяване между 
ученици от сливнишкото училище СОУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ и ученици от 
13 учебни заведения от град Редонде-
ла, Испания, по програмата “Шах в учи-
лище“ на Европейския шахматен съюз. 
Официалната церемония се проведе 
като онлайн събитие, реализирано чрез 
интернет връзка. Виртуален домакин на 
събитието беше IBM, България, осигуря-
вайки техническата инфраструктура, 
необходима за провеждането на видео 
връзката. 

Подобно побратимяване се прави за 
първи път в Европа. То има за цел да съз-
даде успешно сътрудничество между 
двата града за по-ефективно развитие 
на проекта „Шах в училище“ на Евро-
пейския шахматен съюз. Със специален 
меморандум учениците потвърдиха сво-
ите намерения да организират онлайн 

шахматни турнири между ученически 
отбори от двата града, да си разменят 
гостувания за обмяна на опит и идеи, 
да разработват съвместни проекти за 
осигуряване на европейско финансиране 
и др.

Учениците бяха поздравени и подкре-
пени за своята инициатива от г-н Сил-
вио Данаилов, президент на Европейския 
шахматен съюз, г-н Николай Ангелов, 
оперативен директор на IBM, България, 
г-н Жан Сюр, мениджър на фондация-
та на легендарния шахматен крал Гари 
Каспаров, „Каспаров Чес Фоундейшън 
Юръп”. На церемонията присъстваха 
също и кметовете на двата града – г-н 
Васко Стоилков и г-н Хавиер Бас Кору-
хейра, които активно работят за раз-
витието на шахмата в своите градове. 
Те обявиха пълната си ангажираност с 
инициативата на учениците и изразиха 
своите намерения за побратимяване на 
Сливница и Редондела. 

Ученици от Сливница и Редондела, Испания, се 
 побратимиха по програмата „Шах в училище“ 

Бойко Христов

Øах в училище
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Коледен турнир на школа „Велчеви”
фм Христо Велчев

Îт живота на клубовете

На 15 декември за трета поредна година 
се проведе традиционният коледен турнир 
на шахматна школа „Велчеви”. Той проте-
че при много добро настроение, желание за 
игра и спортсменско поведение, тъй като 
коледният дух вече бе завладял младите шах-
матисти. За част от децата това бе първа 
среща в турнирна обстановка и първите 
трепети на победата и поражението. Всич-
ки момчета показаха огромно желание и хъс 
за победа, а най-голямо бе то у единствено-
то момиче в турнира Надя Тончева, която 
на следващия ден заминаваше за световно-
то първенство до 8 години в Обединените 
арабски емирства. Най-силно и концентри-

рано играеха и по-опитните Александър 
Карастоянов и Борис Петров. Те заедно с 
Надя Тончева завършиха с по 5 точки от 6 
възможни и съответно разделиха първото 
място. Допълнителни показатели отредиха 
победата да бъде за Александър, сребърната 
купа - за Борис, и бронзовата - за Надя.

Следват шест състезатели с по три 
точки - Петъо Бонев, Михаил Бърнев, 
Деян Божков, Атанас Младенов, Георги 
Тошев и Стефан. Две победи за дебю-
танта Кирил Кандиларов и по една за 
най-малките Мартин Георгиев и Дими-
тър Вълев допринесоха за доброто на-
строение на всички деца.
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На 2 и 3 ноември в хотел "Балкан" стар-
тира първият турнир от веригата "Млад 
гросмайстор" за новата учебна година. Как-
то и през миналата година, СКШ "Плевен 
21" е домакин на 5 регионални надпревари за 
деца до 16 години през ноември, декември, 
януари, февруари и март. Веригата цели по-
пуляризирането на шахматната игра сред 
учениците и е част от мащабна програма 
"Надеждите на България". Такива вериги 
се провеждат паралелно и в още 4 града, 
партньори в проекта - Пловдив, Благоев-
град, Шумен и Варна. След изиграването на 
петте ежемесечни турнира се излъчват 80 
финалисти - по 16 от всеки център, кои-
то продължават да се състезават вече на 
национално ниво. Там пък ще се определят 
четирите отбора на България за участие в 
единадесетото издание на Международния 
фестивал "Надеждите на света".

Общо 48 деца на възраст от 5 до 16 
години от Плевен, Враца и Червен бряг се 
включиха в първото издание на "Млад 
гросмайстор" за учебната 2013/2014 
година. Тази година домакините от СКШ 
"Плевен 21" разделиха състезателите в три 
отделни турнира с един и същи регламент - 
Швейцарска система в 7 кръга с 60-минутна 
контрола. Заелите първите четири места 
по възрастови групи - 8, 10, 12 и 16 години, 
бяха наградени със спортни екипи, а всеки 

участник си тръгна с грамота и натрупани 
точки за генералното класиране в края на 
март. 

В турнира на най-малките до 8 години се 
записаха 10 деца, които са посещавали тре-
нировките в лятното шахматно училище 
на СКШ "Плевен 21". Най-малкият участник 
бе 6-годишният Кристиян Кирков от Дет-
ска градина "Кокиче", Плевен, който събра 
2 точки. Класирането тук оглавиха трима 
първокласници с равен брой точки:

1. Кристиан Милев (НУ "Христо 
Ботев", Плевен) - 6 точки

2. Иван Червенков (СОУ "Иван Вазов", 
Плевен) - 6 т.

3. Пламен Василев (НУ "Отец Паисий", 
Плевен) - 6 т.

4. Виктор Тодоров (НУ "Христо Ботев", 
Плевен) - 4 т.

Очакванията на организаторите са през 
следващите издания да се увеличава броят 
на участниците най-вече в тази възрас-
това група. От началото на учебната го-
дина треньорката на СКШ "Плевен 21" мс 
Христинка Илиева започна обучение на 30 
нови първокласници в ОУ "Д-р Петър Бе-
рон" и НУ "Отец Паисий", които поетапно 
ще се включат в надпреварите.

Учениците до 10 и до 12 години се 
състезаваха в общ турнир с две отделни кла-
сирания. Тук се записаха общо 27 участници, 
голяма част от тях вече изявени състеза-
тели, картотекирани в клубове. Най-голям 
точков актив натрупа 9-годишният Вален-
тин Митев, който със спечелените 6 точки 
се класира първи в целия турнир. През юли в 
кк "Св. Константин и Елена” състезателят 
на СКШ "Плевен 21" спечели първото място 
и на финалната точка от състезанията през 
миналата учебна година - Десетия междуна-
роден фестивал "Надеждите на света".

Шахматна верига "Млад гросмайстор" 
 в Плевен

мс Христинка Илиева
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Ето наградените състезатели до 
10 г.:

1. Валентин Митев (НУ "Христо 
Ботев", Плевен) - 6 точки

2. Михаил Кирков (ГПЧЕ, Плевен) - 5 т.
3. Стивън Василев (НУ "Ив. Младенов", 

Враца) -5 т.
4. Преслав Вельов (СОУ "Петър Берон", 

Червен бряг) - 4,5 т.

До 12 години:
1. Стилиян Нановски (МГ "Гео Ми-

лев", Плевен) - 5 т.
2. Георги Игнатов (НУ "С. Врачански", 

Враца) - 5 т.
3. Никола Ненков (МГ "Гео Милев", Пле-

вен) - 5 т.
4. Владимир Върбанов (МГ "Гео Милев", 

Плевен) - 4,5 т.

В турнира до 16 години се конкурираха 
общо 11 състезатели, сред които и участни-
ци на световни и европейски първенства. 

Едноличен победител с 6 точки стана 
14-годишната Гергана Димитрова, ученич-
ка от плевенската МГ "Гео Милев". Втори 
се класира Давид Цветанов от ОУ "Йордан 
Йовков", Плевен, с актив от 5,5 точки. 
Третото място зае Цветомир Борисов от 
ГПЧЕ Плевен с 4,5 точки. Четвъртата на-
града получи Никол Илиева, ученичка в МГ 
"Гео Милев", Плевен, с 4 точки.

Вторият турнир от веригата 
"Млад гросмайстор" в Плевен се про-
веде на 14-ти и 15-ти декември и също 
излъчи своите победители. 

Общо 39 ученици от Плевен и Червен 
бряг се включиха в шахматната надпревара 
турнир, част от програмата "Надеждите 
на България". Партиите се играха отново 
в хотел "Балкан" при едночасова контро-
ла на състезател. Победители станаха 
Пламен Василев, Михаил Кирков, Вла-
дислав Василев и Костадин Вачев, съ-
ответно във възрастови групи до 8, 
10, 12 и 16 години.

Гостите от Червен бряг бяха достоен 
конкурент на плевенчани и спечелиха две 
от четирите възможни първи места.

В най-малката възрастова група до 
8 години плевенските шахматисти спече-
лиха без проблем призовите места. Първе-
нец с максимален брой 7 от 7 възмож-
ни точки стана първокласникът от 
НУ "Отец Паисий" Пламен Василев. 
Това е втора поредна победа за малкия шах-
матист, който преди седмица спечели над-
преварата в група „Б” и на финалния турнир 
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от веригата Купа "Евроинс". След него се 
нареди Виктор Тодоров с 6 точки и само 
една загубена среща от победителя в тур-
нира. Третото място зае Иван Червенков 
с 5 победи, а четвъртата награда спечели 
Кристиан Милев с актив от 4 точки. Най-
малкият участник Теодор Кръстев, който 
е от ЦДГ "Чучулига" и е само на 5 години 
събра 2,5 точки.

10-12-годишните шахматисти иг-
раха в общ турнир по 6 партии. По-ус-
пешно се представиха по-малките състе-
затели. Победител в общия турнир стана 
Михаил Кирков, ученик в ГПЧЕ, Плевен, кой-
то в последния кръг се наложи над водача 
във временното класиране Валентин Митев 
и го изпревари с 0,5 точки. И четиримата 
наградени са състезатели на СКШ "Плевен 
21" във възрастова група до 10 години:

1. Михаил Кирков - 5 точки
2. Валентин Митев - 4,5 точки
3. Захари Иванов - 4 точки. 
4. Кристина Апулчева - 4 точки

При 12-годишните момчета за 
първото място се пребори състезате-
лят от Червен бряг Владислав Василев, 
който натрупа 4 точки и успя да из-
превари плевенските шахматисти по 
допълнителни показатели. Второто 
място зае Стилиян Нановски със същия 
актив. Трети се класира Никола Ненков, 
също с 4 точки, а четвъртата награда с 
3,5 точки взе Владимир Върбанов, и три-
мата възпитаници на МГ "Гео Милев", 
Плевен.

Най-оспорвано протече надпрева-
рата при най-големите до 16 години. И 
тук състезател на ШК "Михаил Тал", Червен 
бряг, стана първи, като водеше по време на 
целия турнир. 

1. Костадин Вачев - 5 точки
2. Давид Цветанов - 5 точки
3. Никол Илиева - 4,5 точки
4. Гергана Димитрова - 4 точки

Всички шахматисти получиха грамоти 
за участието си, а заелите от първо до 
четвърто място в отделните възрасто-
ви групи бяха наградени с последния брой на 
списание "Шах в училище". 

Третото издание на "Млад гросмайстор" 
ще се проведе на 18-ти и 19-ти януари 2014 
година.

Михаил Кирков с наградата за най-
прогресиращ шахматист на СКШ 

“Плевен 21” за 2013 г.
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На 30 ноември и 1 декември се проведе 
първият турнир по класически шах от ве-
ригата "Млад гросмайстор" в Благоевград. 
В залите на Търговско-промишлената пала-
та стартираха отново петте ежемесеч-
ни прояви, част от проекта "Надеждите 
на България", чийто основен изпълнител е 
шахматен клуб "Веселин Топалов 2006" от 
Варна, а един от градовете партньори в 
проекта е и Благоевград.

Надпреварата в нашия град събра 50 
участници от новосформираните групи в 
град Симитли, квартал „Струмско”, квар-
тал „Еленово”, ЦДГ №6 от Благоевград и 

от групата в ШК „Виктори”. Зад шахматни-
те дъски седнаха и абсолютни дебютанти 
- момичета и момчета от 5- до 16-годиш-
на възраст. Домакините се бяха постарали 
максимално и организираха чудесен празник 
за децата. За всички бяха предвидени грамо-
ти, сувенири, а победителите в отделните 
възрастови групи бяха наградени и с красиви 
суичери.

Първият турнир бе открит от г-н Ма-
рин Атанасов, председател на ШК "Вик-
тори", който не скри амбициозните си 

намерения тези инициативи да докажат 
полезността от изучаването на най-древ-
ната игра за подрастващите, а шахматът 
най-после да бъде включен като свободно 
избираем предмет в учебната програма на 
учениците от I до IV клас в българските 
училища.

Участниците бяха разделени в 4 групи - 
до 8, до 10, до 12 и до 16 години. След на-
прегнати и оспорвани партии, бяха излъчени 
първите победители, като класиралите се 
на 1-во място във всяка група получават 
15 точки и т. н., а класиралите се на 15-то 
място, съответно 1 точка.

Първи турнир от веригата 
 "Млад гросмайстор" в Благоевград

кмс Марин Атанасов



24 ШАХ в училище

Îт живота на клубовете

Øахматна лекция

"Карлсбадската" пешечна 
структура е получила своето 
име от международния тур-
нир в Карлсбад, 1923 г., къде-
то се среща в много от пар-
тиите. Тази типова позиция 
може да възникне в различни 
дебюти, но най-характерна е 

за разменната система на Дамски гамбит (напри-
мер: 1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 5.¤f3 
0-0 6.cd5 ed5 8.£c2 c6). Популярността на тази 
структура в съвременния шахмат се обяснява с 
разнообразието на стратегическите планове, с 
които разполагат и двете страни:

- атака на пешечното малцинство;
- пешечно настъпление в центъра;
- атака на царя.
Образци на играта в тази позиция може 

да се намери в партиите на А. Рубинщайн, 

М. Ботвиник, А. Карпов, Г. Каспаров. 

Карпов - Любоевич
Дамски гамбит, Линарес, 1989 г.
1.d4 ¤f6 2. c4 e6 3.¤c3 d5 4.cd5 ed5 

5.¥g5 c6 6.e3 ¤bd7 7.¥d3 ¥e7 8.£c2 
0-0 9.¤f3 ¦e8 10.0-0 ¤f8 11.¦ab1 ¤e4 
12.¥e7 £e7 13. b4 a6 14. a4 Класическа 
атака на пешечното малцинство. 14...¥f5

XIIIIIIIIY
9r+-+rsnk+0
9+p+-wqpzpp0
9p+p+-+-+0
9+-+p+l+-0
9PzP-zPn+-+0
9+-sNLzPN+-0
9-+Q+-zPPzP0
9+R+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

"Карлсбадска" структура
мс Христинка Илиева

До 8 години

М. Име Т.

1. Виктория Стрендева (3 ОУ, Благоев-
град)

5

2. Даниел Богданов (СОУ-Симитли) 4

3. Венета Гергова (7 СОУ, Благоевград) 4

До 10 години

М. Име Т.

1. Йордан Портокалски (8 СОУ, Благоев-
град)

5

2. Румен Атанасов (5 СОУ, Благоевград) 3,5

3. Алекс Костев (СОУ, Симитли) 3,5

До 12 години

М. Име Т.

1. Кирил А. Георгиев (3 ОУ, Благоевград) 7

2. Илиян Кюров (3 ОУ, Благоевград) 6

3. Стефани Костева (СОУ, Симитли) 4

До 16 години

М. Име, клуб Т.

1 Веселин Методиев (ПМГ, Благоевград) 7

2 Кирил М. Георгиев (3 ОУ, Благоевград) 6

3 Красимир Благов (ПМГ, Благоевград) 5

В края на януари 2014 година ще се про-
веде вторият турнир.
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15.¤e5! ¦ad8 16.¦fc1 ¤g6 17.¥e4 ¥e4 
18.¤e4 de4? Сериозна неточност. Правилно е 
18... ¤e5!? 19.¤d2 ¤g6 20.b5 ab5 21.ab5 ¦d6 

19.¤g6! hg6 20.b5! cb5 21.ab5 ¦d6 ако 
21...а5?, то 22.b6!, обезпечавайки си форпост на 
c7. 

22.ba6 ba6 23.£a4
XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9+-+-wqpzp-0
9p+-tr-+p+0
9+-+-+-+-0
9Q+-zPp+-+0
9+-+-zP-+-0
9-+-+-zPPzP0
9+RtR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Възникна тежкофигурен ендшпил, в който 
шансовете на белите са значително по-голе-
ми благодарение на по-компактната пешечна 
структура и владението на откритите вер-
тикални линии на дамския фланг. 

23...£d7? Грешка. Черните неправилно оце-
няват възникващия топовен ендшпил. Трябва-
ше да съхранят дамите посредством 23...¦a8! 
24.¦c5 £h4 с контраигра 

24.£d7! ¦d7 25.¦c5! ¦a7 26.¦a5 ¢f8 27. 
¦b6 ¦ea8 28.h4 ¢e7 29.¢h2! Много по-силно 
от печалбата на пешка 29.¦e5?! ¢d7 30.¦e4 
a5! и проходната на черните става много опас-
на. 29...¢d7 30.¢g3 ¢c7 31.¦b2 ¦b7 32.¦c5 
¢b8 33.¦a2 ¦e7 34.¢f4 ¢b7 35.¦b2 ¢a7 
36.¦c6 ¦h8 37.¦a2! a5 38.¦a5 ¢b7 39.¦ca6 
¦h4 40.¢g3 ¦h5 41.¦a7 ¢c6 42.¦5a6 ¢b5 
43.¦e7 ¦g5 44.¢h2 ¢a6 45.¦f7 1-0

Тисдал - Свещников 
Дамски гамбит, Хастингс, 1977 г.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.cd5 ed5 4.¤c3 c6 5.¤f3 
¤f6 6.¥g5 ¥f5 7.e3  Безобидно продължение. 
Заслужавало внимание 7.£b3 £b6 8.£b6 ab6 
9.¥f6 gf6, отстъпвайки на противника преиму-
ществото на двойката офицери, но с намере-
ние да се използват слабостите в пешечната 
структура на черните. 

7...¤bd7 8. ¥d3 ¥d3 9.£d3 ¥d6 10.0-0 
0-0 11.¦ab1 a5 12.£c2? Тъпченето на едно 
място в тази позиция не води до добро. Белите 
трябваше да изберат 12.¦fe1 с идея e4 

12...£e7 13.a3 ¦fe8 14.¥h4 £e6 15.¥g3 
¥f8!? 16.b4?

XIIIIIIIIY
9r+-+rvlk+0
9+p+n+pzpp0
9-+p+qsn-+0
9zp-+p+-+-0
9-zP-zP-+-+0
9zP-sN-zPNvL-0
9-+Q+-zPPzP0
9+R+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

16...b5! Типичен отговор. Фиксирайки бя-
лата пешка на b4, черните си създават обект 
на атака и подготвят маневрата ¤d7-c4. 

17.¤e2 ¤b6 18.¤f4 £c8 19.¤d3 ¤c4 
20.¦a1 ¤e4 21.¦fc1 ¦e7! Сдвоява топо-
вете по линия "а". 

22.a4!? ¦ea7 23.ab5 cb5 24.ba5 ¦a5 
25.¦a5 ¦a5 26.¤fe5 £a8 27.¤d7 ¦a2 
28.£b3 ¦a3 29.£b1 ¤c3 30.£c2 b4 31.¦f1 
¦a2 32.£b3 ¤d2 0-1

Решения на комбинациите от стр. 26
(1) Franco – Fercec Lugano, 1987 1...£h3 2.¤f7 
¢h7 3.gh3 g2 4.¢g1 ¤h3# 0–1
(2) Kitaev - BelorukovJaroslavl, 1989 1...¦g3 
2.¢h2 ¦h3 3.¢h3 ¥g4# 0–1 
(3) Andruet – Spassky Germany, 1988 1...£f3!! 
2.gf3 ¤ef3 3.¢h1 ¥h3 0–1
(4) Sandrin – Dragun Holland, 1980 1.£g6 fg6 
2.¦f8 ¢h7 3.¦1f7 ¢h6 4.¦h8 ¢g5 5.h4# 1–0
(5) Saunina – Cehova Sochi, 1980 1.¦e4 £e4 
2.¤g5 £g6 3.£h7 £h7 4.¤f7# 1–0

(6) Sandler – Serebrenikov Russia, 1980 1.£f7 ¤f7 
[1...¦f7 2.gf7 ¢h7 3.f8¤ ¢h8 4.¦g8#] 2.gf7 ¢h7 
3.¦hg3 ¦f7 [3...¦h5 4.¦g7 ¢h8 5.¦g8 ¢h7 6.¦f8] 
4.¥f7 1–0
(7) Panfilov – Novocenin Russia, 1975 1.£h6 gh6 
2.¦f6 ¢g7 3.¥h6 ¢g8 4.¦f8# 1–0
(8) Nikitin – Kuznetsov Russia, 1975 1.¦c6 ¢c6 
[1...¢b8 2.¦e6] 2.¦c1 [2.£c2 ¤c3 3.£c3 ¢d5 
4.¥b7 £b7 5.£c5 ¢e4 6.¤d2 ¢d3 7.£c3 ¢e2 
8.£e3#] 2...¢d6 3.£e5 fe5 4.de5 ¢d7 5.¥b5# 1–0
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Ðешете комбинациите
(1) Franco – Fercec 
XIIIIIIIIY
9K+R+-+-tR0
9zPP+-sNQzPP0
9-zpP+-+-+0
9+-snP+P+-0
9p+-zpP+-zp0
9sN-+-zp-+-0
9-+p+-zpp+0
9mkr+-+q+r0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(2) Kitaev – Belorukov
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+L+l+-+-0
9K+-+-+-+0
9zPrvl-tR-zP-0
9p+P+-+-+0
9+-zp-+-+-0
9-mk-+-vL-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

 Черните печелят

(3) Andruet – Spassky 
XIIIIIIIIY
9-mKN+-+R+0
9zPPzPR+Q+-0
9-sN-zP-+-tr0
9sn-+-+-+-0
9p+-snpzPL+0
9+pwq-+-+-0
9-+p+l+-+0
9+k+r+-+-0
xiiiiiiiiy

 Черните печелят

(4) Sandrin – Dragun 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+p+qzpp+-0
9p+-zp-+p+0
9+-+P+-+-0
9-vl-+-+-+0
9+-trQ+-+-0
9-+-+-tRPzP0
9+-trL+R+K0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(5) Saunina – Cehova 
XIIIIIIIIY
9r+-+-vlrmk0
9+-+-+psNp0
9-+-zp-zP-+0
9zp-+-zp-+-0
9-zpq+l+-+0
9+-+-+N+Q0
9PzPP+-+-zP0
9+K+RtR-+-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(6) Sandler – Serebrenikov 
XIIIIIIIIY
9-+-+-tr-+0
9zppwq-zp-mk-0
9-+-zpQzpPtr0
9+-+-snP+P0
9-+-+-+-+0
9+L+-+-+R0
9PzPP+-+-+0
9+-mK-+-tR-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(7) Panfilov – Novocenin 
XIIIIIIIIY
9-+-+-tR-+0
9+-+-+-zpp0
9p+-+-zpk+0
9+-+-zPl+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-wQPmKP0
9-+-vL-+-+0
9wq-+q+-+-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(8) Nikitin – Kuznetsov 
XIIIIIIIIY
9-+-tr-+-tr0
9zp-mk-wq-+p0
9Lsnp+pzp-+0
9+-+n+p+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+NzP-0
9PzP-+QzP-zP0
9+KtR-+-+R0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят
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