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Всички вие, които обичате да играете шах, отново ще имате ваше-

то любимо списание.

“Шах в училище”, макар и със закъснение, ще продължи да излиза с нов 

издател. С амбицията сме да подобрим качеството и обема на инфор-

мацията, както и да ви предложим нови рубрики и дизайн. До края на 

годината ще излязат предвидените шест броя на списанието.

Голяма помощ за нас ще бъдат оценките и предложенията ви за пови-

шаване нивото на нашето списание.

Българският шахмат има световни и европейски шампиони за всички 

възрасти. Всички те са започнали активно да се занимават от най-ранна 

възраст. “Шах в училище” ще ви даде едно добро начало.
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Äържавни първенства

От 26 до 31 март 2006 в хотел “Балкан” 
в Плевен се проведоха държавните индивиду-
ални първенства за момичета и момчета до 8 
г. и до 12 г., както и за юноши и девойки до 16 
г. Домакин на шампионатите бе ШК “Плевен 
XXI”  с президент Пламен Маринов. Участваха 
общо 145 състезатели от 27 шахматни клу-
ба. Шампионатите се проведоха по швейцар-
ска система в 7 кръга.Само при 12-годишните 
момчета кръговете бяха 9, а момичетата до 
8 г. играха по кръгова система. Контролата 
за игра бе 1 час и 30 минути на състезател за 
завършване на партията. 

Момичета до 8 години

Участваха 8 момичета от 7 клуба. Те 
показаха голямо старание. Някои бяха тол-
кова малки, че бяха освободени от задълже-
нието да записват партиите си.  Шампион-
ка убедително стана Мария Васова от ШК 
”Плевен XXI” с треньор кмс Богдан Тинков. 
Вицешампионка е Василена Трайкова от ШК 
”Дебют”-Оряхово, с треньор мс Енчо Ди-
митров, а бронзова медалистка - Доника 
Шивачева от ШК ”Тунджа” – Ямбол, с тре-
ньор кмс Станислав Главчев. 

В. Трайкова - Д. Шивачева [D02]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c3 ¤c6 4.¥g5 ¥f5 

5.¤bd2 e6 6.e3 ¥e7 7.¥f6 ¥f6 8.£e2 0–0 
9.0–0–0 a5 10.e4 ¥g4 11.h3 ¥f3 12.¤f3 
a4 13.£c2 £e7 14.¥d3 ¥g5 15.¤g5 £g5 
16.¦d2 f5 17.h4 £g2 18.¦dd1 fe4 19.¦hg1 
£f3 20.¥f1 a3 21.b3 £f4 22.¢b1 ¦ab8 
23.¥h3 ¦f6 24.¦g4 £f2 25.£f2 ¦f2 26.¦dg1 
¦f7 27.¦4g3 ¦e7 28.h5 h6 29.¦g6 b5 30.¦h6 
b4 31.¥e6 ¢f8 32.¦f1 ¢e8 33.¦h8 1–0

В. Трайкова - М. Васова[D02]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c3 e6 4.¥g5 ¥e7 5.¥f6 
¥f6 6.¤bd2 0–0 7.e3 ¤c6 8.¥d3 ¥d7 9.£c2 
h6 10.h4 e5 11.de5 ¤e5 12.¤e5 ¥e5 13.f4 
¥f6 14.0–0–0 ¦e8 15.e4 de4 16.¥e4 c6 
17.¦dg1 £c7 18.g4 £f4 19.¢b1 ¥g4 20.¦f1 
£d6 21.¦hg1 ¥e6 22.¦f6 ¥a2 23.¢a2 £f6 
24.¥h7 ¢h8 25.¤e4 £h4 26.£g2 g6 27.£f3 
£e7 28.¦f1 ¢h7 29.¤f6 ¢g7 30.¤e8 ¦e8 
31.b4 £e2 32.¢b3 £f3 33.¦f3 f5 34.¦d3 
¦e7 35.c4 f4 36.¦f3 ¦e3 37.¦e3 fe3 38.¢c3 
g5 39.¢d3 e2 40.¢e2 ¢f6 41.¢f3 ¢e5 
42.¢g4 ¢d4 43.¢h5 ¢c4 44.¢h6 g4 
45.¢h5 g3 46.¢h4 g2 47.¢h3 g1£ 0–1

Крайно класиране:

1 Мария Васова ( Плевен 21, Плевен) 6.5 т. 

2 Василена Трайкова (Дебют, Оряхово) 6 т.

3 Доника Шивачева (Тунджа, Ямбол) 5.5 т.

Държавни индивидуални първенства в Плевен
мс Димитър Илиев

Мария Васова

Шампионите за 2006 г.
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4 Юлина Ганчева (Бадев, София) 3 т.

5 Дона-Мария Иванова (Пристис, Русе) 3 т.

6 Теодора Кътова (Спартак Плевен 21) 3 т.

7 Николета Господинова (Г. Даскалов, Варна) 1 т. 

8 Лаура Маринова (Спартак Плевен 21) 0 т.

 
Момчета до 8 години

Участваха 24 момчета от 15 клуба. Те 
показаха по-добри шахматни знания от 
връстничките си, но все още има много да 
се желае. Шампион стана Валентин Вълев 
от ШК ”Бургас” с треньор мс Живко Же-
ков. Вицешампион е Иван Андреев от ШК 
”Дракон-Плевен, с треньор мс Христинка 
Илиева, а бронзов медалист - Виктор Са-
марджиев от ШК”Капабланка”- Дупница с 
треньор кмс Георги Бедников. Шампионът 
не остави никакво съмнение в превъзход-
ството си над останалите. Той стана за 
пръв път официален шампион в новата 
възрастова група. През миналата година 
беше отново първи, но тогава първенст-
вото не беше официално. Ето и няколко 
партии: 

В. Вълев(1910) – Ив. Андреев[C50]
 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.0–0 ¤f6 
5.d4 ¥d4 6.¤d4 ¤d4 7.f4 d6 8.fe5 de5 
9.¥g5 0–0 10.¤c3 ¥e6 11.¤d5 c6 12.¤f6 
gf6 13.¥f6 £d7 14.¥e6 £e6 15.¦f5 1–0

В. Самарджиев - В Вълев[B56]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c3 d6 6.¥b5 ¥d7 7.0–0 e6 8.¤c6 bc6 
9.¥d3 ¥e7 10.¥e3 0–0 11.£f3 £c7 12.£g3 
¢h8 13.h3 h6 14.¦ad1 ¦ac8 15.f3 £b7 
16.¦b1 ¦fd8 17.£f2 c5 18.£e2 £c7 19.¦fc1 
c4 20.¥c4 £c4 21.£d2 £a6 22.a3 ¥c6 
23.£f2 ¦d7 0–1

Дж Али - Ив Андреев[D00]
1.d4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.¥f4 g6 4.¤f3 ¥g7 5.e3 
0–0 6.¥d3 ¥f5 7.¥f5 gf5 8.£d3 ¤e4 9.0–0 
¤d7 10.¤h4 e5 11.de5 £h4 12.g3 £e7 
13.£d5 ¤c3 14.bc3 c6 15.£d3 ¤e5 16.£f5 
£e6 17.£e4 £d5 18.£d5 cd5 19.¥e5 ¥e5 
20.¦ab1 ¥c3 21.¦b7 0–1

 

Крайно класиране:

1 Валентин Вълев (Бургас) 7 т.

2 Иван Андреев (Дракон, Плевен) 5.5 т.

3 Виктор Самарджиев (Капабланка, Дупница) 5 т.

4 Александър Русев(Дракон, Плевен) 5 т. 

5 Манол Цветанов(ИВИС, София) 4,5 т.

6 Симеон Славов (Дунав, Русе) 4.5 т.

7 Джунейт Али(Спартак Плевен 21, Плевен) 4 т.

8 Ростислав Колев(Дунав, Русе) 4 т.

9 Николай Христов (ЦСКА, София) 4 т.

10 Кирил Герджиков (Г. Даскалов, Варна) 4 т.

11-14 Андрей Андреев (Дракон, Плевен) 3,5 т.

12 Стефан Донев (Царевец, Велико Търново) 3,5 т.

13 Явор Тодоров (ЦСКА, София) 3,5 т.

14 Христо Маринов(Дракон, Плевен) 3,5 т.

15 Васко Величков (Бадев, София) 3 т.

16 Георги Славков (Виктори, Благоевгард) 3 т.

17 Петър Петров (Бургас) 3 т.

18 Станислав Белчев (Спартак Плевен 21) 2,5 т.

19 Михаил Георгиев (Каиса, Варна) 2.5 т.

20 Ясен Ангелов (Дебют Оряхово) 2 т.

Валентин Вълев
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21 Никола Димитров (Енергия 21 Добрич) 2 т.

22 Николай Цанков (Спартак Плевен 21) 2 т.

23 Християн Минчев (Енергия 21, Добрич) 2 т.

24 Калоян Станчев (Спартак Плевен 21) 0.5 т.

Момичета до 12 години

Участваха 23 момичета от 12 клуба. 
В тази възрастова група играха 5 шампи-
онки в различни години и се очакваше го-
ляма конкуренция. Сандра Трифонова от 
ШК ”Дракон” (Пл) с треньор мс Христинка 
Илиева превъзхождаше съперничките си и 
заслужено стана шампионка. Вицешампи-
онка е Дарена Сиркова от ШК ”Бадев”(Сф) 
с треньор мс Кирил Бадев и кмс Росен Ла-
заров, а бронзова медалистка - Симонета 
Иванова от ШК ”Дракон” (Пл) - още една 
възпитаничка на Хр. Илиева, която по спе-
челени медали е треньор №1 за 2005 г., а се 
очертава и тази година да налага хегемо-
нията си. 

С. Трифонова – Д. Сиркова[D06]
1.d4 d5 2.¤f3 ¥f5 3.c4 e6 4.¤c3 ¤f6 5.£b3 
¤c6 6.c5 b6 7.£a4 £d7 8.e4 ¤d4 9.£d7 
¢d7 10.¤d4 ¤e4 11.c6 ¢d8 12.¤e4 ¥e4 
13.f3 ¥g6 14.¥f4 ¥b4 15.¢d1 a6 16.a3 ¥c5 
17.¥e5 ¥d4 18.¥d4 f6 19.f4 ¢e7 20.¥e2 ¢d6 
21.¦c1 ¥e4 22.¢d2 a5 23.¥d3 ¥d3 24.¢d3 
¦ae8 25.¦he1 ¢e7 26.b4 ab4 27.ab4 ¢f7 
28.¦a1 ¦a8 29.¦a8 ¦a8 30.¦a1 ¦a1 31.¥a1 
¢e7 32.¥d4 ¢d8 33.g4 h6 34.h4 ¢e7 35.g5 
hg5 36.hg5 fg5 37.fg5 g6 1–0

С. Иванова – Цв. Галунова [D24]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 e6 4.¤c3 dc4 5.e4 

¥b4 6.e5 ¤d5 7.£c2 0–0 8.¥c4 ¤b6 9.¥d3 
h6 10.0–0 a6 11.¥e3 ¤8d7 12.a3 ¥e7 
13.¦ac1 c5 14.¤e4 cd4 15.¥d4 ¤d5 16.¥c4 
¤7b6 17.¥b6 ¤b6 18.¦fd1 £c7 19.¤d6 ¤c4 
20.£c4 £c4 21.¦c4 ¦d8 22.¦c7 ¥d6 1–0

С. Трифонова - С. Иванова [D02]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.¥f4 ¤bd7 4.e3 e6 5.¥d3 
¥e7 6.¤bd2 0–0 7.¤e5 ¤e5 8.de5 ¤d7 
9.£h5 g6 10.£g4 ¤b6 11.h4 f5 12.£g3 £e8 
13.h5 £f7 14.¥h6 ¦d8 15.¤f3 ¤a4 16.¥g5 
¥g5 17.£g5 ¥d7 18.¤h4 ¥e8 19.hg6 hg6 
20.g4 d4 21.gf5 ef5 22.¤f5 £e6 23.¦h8 ¢f7 
24.¦f8 ¢f8 25.£h6 ¢g8 26.£g7 1–0

Д. Сиркова - С. Иванова [B13]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed5 cd5 4.¥d3 ¤c6 5.c3 
¤f6 6.¥g5 ¥g4 7.¤e2 e6 8.¤d2 ¥e7 9.0–0 
¥h5 10.£b3 £c8 11.¤f4 ¥g6 12.¤g6 hg6 
13.f4 0–0 14.¤f3 ¤h5 15.¥e7 ¤e7 16.¤e5 
¤f6 17.¦ae1 ¤f5 18.g4 ¤d6 19.£c2 ¤fe4 
20.h4 £d8 21.£h2 ¤f6 22.¦f3 ¦c8 23.h5 
gh5 24.g5 ¤g4 25.£h5 f5 26.¤g4 fg4 
27.¥h7 ¢h8 28.¥g6 ¢g8 29.£h7 1–0

Крайно класиране:

1 Сандра Трифонова (Дракон, Плевен) 6,5 т. 

2 Дарена Сиркова (Бадев, София) 6 т. 

3 Симонета Иванова (Дракон, Плевен) 5 т

4 Цвета Галунова (Царевец, Велико Търново) 5 т. 

5 Александра Иванова(Дракон, Плевен) 4,5 т.

6 Полина Венкова (Плевен 21, Плевен) 4,5 т.

7 Яна Цакова (Плевен 21, Плевен) 4 т.

8 Вероника Василева (Спартак Плевен 21) 4 т. 

9 Мартина Георгиева (ИВИС, София) 4 т. 

10 Мария Николова (Бургас) 3,5 т.

11 Камелия Цветанова (ИВИС, София) 3,5 т.

12 Марина Георгиева (Виктори, Благоевград) 3,5 т.

13 Силвена Митева (Дунав, Русе) 3,5 т.

14 Кристина Янкова (ИВИС, София) 3,5 т.

15 Ивалина Манова (ИВИС, София) 3,5 т.

16 Дарина Първанова (Спартак Плевен 21) 3 т.

Äържавни първенства

Сандра Трифонова
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17 Тони Иванова (Дряново) 3 т. 

18 Ива Петкова (Дряново) 3 т. 

19 Глория Петкова (Септември 1994, Гложене) 2,5 т. 

20 Елизабет Никова (Осогово, Кюстендил) 2,5 т. 

21 Петя Димитрова (Дряново) 2,5 т. 

22 Мина Попова (Триадица, София) 2 т.     

23 Валерия Александрова (Триадица, София) 1 т.

Момчета до 12 години

Участваха 53 момчета от 17 клуба. Тази 
възрастова група бе най-многобройна, пора-
ди което се наложи да се играят 9 кръга. 
Но и  те се оказаха недостатъчни, за да 
излъчат едноличен победител. Наложи се 
шампионът да беде определен чрез допъл-
нителни показатели. С най-добри се оказа 
10-годишният Александър Монев от ШК 
- “Силистра”, който се занимава под ръко-
водството на мм Красимир Стефанов. Съ-
щият брой точки  събра и Сашо Андреев 
от ШК “Свиленград-2004”. 

К. Бербатов(1913) – С. Андреев [B01]
1.e4 d5 2.ed5 £d5 3.¤c3 £a5 4.d4 ¤f6 
5.¤f3 c6 6.¥c4 ¥f5 7.¥d2 £c7 8.¤e5 e6 
9.¥f4 ¥d6 10.0–0 ¤bd7 11.¦e1 ¦d8 12.£e2 
0–0 13.¦ad1 ¦fe8 14.¥g3 ¤d5 15.¥d5 ed5 
16.£f3 ¥g6 17.¤g6 hg6 18.¦e2 ¤f6 19.£d3 
¥g3 20.hg3 ¦e2 21.¤e2 £e7 22.b3 £e4 
23.c4 £d3 24.¦d3 ¦e8 25.¥f1 ¥f8 26.¤c3 
b6 27.cd5 cd5 28.¤b5 ¦c8 29.¦c3 ¦c3 

30.¤c3 a6 31.¤a4 ¤d7 32.¤c3        ½ 
Ал. Монев(1955) – Ив. Буковски(1858) 

[B07]
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 c6 4.¤f3 ¥g4 5.¥e2 
e6 6.0–0 d5 7.ed5 cd5 8.¤e5 ¥e2 9.£e2 
¤bd7 10.f4 £b6 11.¥e3 ¥e7 12.f5 0–0 
13.b3 ef5 14.¤d7 ¤d7 15.¤d5 £d6 16.¤e7 
£e7 17.¦f5 ¦fe8 18.¦e1 ¦ac8 19.£d3 
£b4 20.¦ef1 ¦c3 21.¥d2 ¦d3 22.¥b4 ¦d4 
23.¥c3 ¦g4 24.¦f7 ¤b6 25.h3 ¦g6 26.¥d4 
h6 27.¦b7 ¦e2 28.¦f2 ¦e1 29.¥h2 ¤d5 
30.c4 ¤e7 31.¦a7    1–0

С. Андреев – Д. Дерешки [D53]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 e6 4.¥g5 ¥e7 5.¤c3 
0–0 6.¥f6 ¥f6 7.e3 a6 8.cd5 ed5 9.¥d3 c6 
10.h3 ¥e6 11.£b3 £c7 12.0–0 ¤d7 13.¦ac1 
£b6 14.£c2 h6 15.a3 ¦fc8 16.¤a4 £a7 
17.b4 ¥e7 18.¤c5 a5 19.¤d7 ¥d7 20.¤e5 
¥e6 21.f4 ¦c7 22.¥h7 ¥f8 23.f5 ¥d7 24.£f2 
ab4 25.ab4 £a2 26.£f4 ¦ac8 27.b5 £b3 
28.¦b1     1–0

К. Бербатов(1913) – Ал. Монев(1955) 
[B49]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤c6 
5.¥e3 ¤f6 6.¤c3 £c7 7.¥e2 a6 8.0–0 ¥b4 
9.f3 0–0 10.¤b3 ¥e7 11.£e1 b5 12.£f2 ¦b8 
13.¦fd1 d6 14.¥f1 ¤e5 15.a4 b4 16.¤a2 d5 
17.¥f4 ¥d6 18.ed5 ¤f3 19.£f3 ¥f4 20.de6 
¥h2 21.¥h1 ¥e6 22.¤d4 ¥g4 23.£d3 ¥d1 
24.¦d1 ¤g4 25.£e2 ¥g1 26.¤f3 ¦fe8 
27.¥g1 ¦e2 28.¥e2 £c5 29.¤d4 ¤e3 
30.¦d2 ¤c2 31.¦c2 £d4 32.¥f1 b3 33.¦c4 
£f6                     0–1

Ал. Монев(1955) – С. Андреев [B01]
1.e4 d5 2.ed5 £d5 3.¤c3 £a5 4.d4 ¤f6 
5.¤f3 c6 6.¥e2 ¥f5 7.0–0 £c7 8.¤e5 e6 
9.¥e3 ¥d6 10.f4 h5 11.¥d3 ¥d3 12.£d3 
¤bd7 13.¦ad1 ¤g4 14.¤e4 ¥e7 15.c4 ¤h6 
16.d5 cd5 17.cd5 ed5 18.£d5 ¦d8 19.¤c4 
0–0 20.¤cd6 ¤g4 21.¤f5 ¤df6 22.¤f6 ¥f6 
23.£b3 g6 24.¤g3 ¤e3 25.£e3 ¥b2 26.£f3                
½ 

Ив.Буковски(1858) – Г.Кирков (1970) 
[D11]
1.d4 d5 2.¤f3 ¥f5 3.c4 e6 4.¤c3 c6 5.£b3 
£b6 6.c5 £c7 7.¥f4 £c8 8.¤h4 ¥g6 9.¤g6 
hg6 10.e4 ¤f6 11.ed5 ¤d5 12.¤d5 ed5 

Александър Монев
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13.0–0–0 f6 14.£g3 g5 15.¦e1 ¥f7 16.¥d3 
¦h6 17.¥d6 ¤d7 18.¥f5 g6 19.¥f8 ¦h7 
20.¦e7 ¥g8 21.¥e6 ¥h8 22.¦h7 1–0

Крайно класиране:

1 Александър Монев (Силистра)           8 т.   

2 Сашо Андреев (Свиленград 2004) 8 т.    

3 Иван Буковски (Дракон, Плевен)             7 т.   

4 Спас Георгиев (Плевен 21, Плевен) 6 т. 

5 Виктор Атанасов (Бургас) 6 т.   

6 Иван Гарнизов (Дракон, Плевен) 6 т.   

7 Лазар Харизанов (ЦСКА, София) 6 т.   

8 Георги Кирков (Рицар, София)               6 т.   

9 Михаил Николов (Дракон, Плевен) 6 т.   

10 Иван Йовчев (ЦСКА, София)                5,5 т.

11 Киприан Бербатов (Виктори, Благоевград) 5,5 т.  

12 Даниел Карадалиев (Михаил ТАЛ, Червен бряг)   5,5 т. 

13 Евгени Генчев (Бургас) 5,5 т.  

 14 Кристиан Йорданов (Царевец, В. Търново) 5,5 т.  

15 Анатоли Атанасов (Дракон, Плевен)             5,5 т.  

16 Росен Бонджолов (Враца) 5,5 т.  

17 Ивайло Стоянов (Бадев, София)               5 т.   

18 Радомир Сановски (Спартак Плевен 21) 5 т.   

19 Даниел Нинчев (Бургас)    5 т.

20 Васил Костадинов (Спартак Плевен 21) 5 т.

21 Христо Коцелов (Виктори,  Благоевград) 5 т.

22 Христо Гергов (Бадев, София) 5 т.   

23 Николай Гетов (Бадев, София) 5 т.   

24 Милчо Черкезов (Бургас) 5 т.   

25 Велизар Софранов (ИВИС, София) 4,5 т.  

26 Христо Вригазов (Спартак Плевен 21) 4,5 т.  

27 Венцислав Ангелов (ИВИС, София) 4,5 т. 

28 Петко Николов (Михаил ТАЛ, Червен бряг) 4,5 т.  

29 Петър Тодоров (Бургас) 4,5 т.  

30 Кристиян Янков (Плевен 21, Плевен) 4,5 т. 

31 Иван Георгиев (Триадица, София) 4,5 т.  

32 Дарио Дерешки (Плевен 21, Плевен) 4 т.  

33 Владимир Велев (Плевен 21, Плевен) 4 т.   

34 Александър Цаков (Плевен 21, Плевен) 4 т.   

35 Димитрин Николаев (Енергия 21, Добрич) 4 т.   

36 Любомир Начов (Осогово, Кюстендил) 4 т.   

37 Борис Стефанов (Дракон, Плевен) 4 т.   

38 Вилислав Първанов (Дракон, Плевен) 4 т.   

39 Йордан Белов (Спартак Плевен 21, Плевен) 4 т.    

40 Емил Георгиев (Триадица, София) 4 т.     

41. Виден Симеонов (Спартак Плевен 21, Плевен)    4 т.

42 Калин Христов (Дракон, Плевен) 4 т.    

43 Велислав Маринов (Плевен  21, Плевен) 3,5  

44 Борис Петров (Дунав, Русе) 3,5 т.  

45 Любомир Христонев (Плевен 21, Плевен) 3 т.   

46 Михаил Йоргакиев (Г. Даскалов, Варна) 3 т.   

47 Виктор Найденов (Плевен 21, Плевен) 3 т.   

48 Любослав Ангелов (Осогово, Кюстендил) 3 т.    

49 Филип Филипов (Плевен 21, Плевен) 3 т.   

50 Николай Николаев (Триадица, София) 3 т.   

51 Иван Николов (Триадица, София) 2 т.   

52 Александър Начев (Триадица, София) 2 т.   

53 Боян Георгиев (Триадица, София) 1 т. 

   
Девойки до 16 години

  
Участваха 15 девойки от 15 клуба. Тук 

опитната представителка на ШК “Враца” 
– Милена Стефанова, прадварително соче-
на за фаворитка, спечели с лекота първо-
то място. Единствено проблеми изпита в 
последния кръг, но явно бе, че тогава лип-
сваше мотивация. Повече емоции имаше в 
борбата  за разпределянето на сребърния и 
бронзовия медал, които заслужено заминаха 
за София. 

Äържавни първенства
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М. Дилова - М. Владимирова [C47]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.d4 ed4 
5.¤d4 ¥b4 6.¤c6 bc6 7.¥d3 0–0 8.0–0 h6 
9.e5 ¤d5 10.¤d5 cd5 11.£g4 £e7 12.¥h6 
f5 13.ef6 £f6 14.¥g7 £g7 15.£b4 d6 
16.£c3 d4 17.£b3 ¢h8 18.¥e4 ¥d7 19.¥a8 
¦a8 20.¦fe1 ¦g8 21.£f3 £h6 22.¦e7 ¥h3 
23.g3 ¦f8 24.¦f7 ¦e8 25.¦c7 ¦g8 26.¦f7 
¦e8 27.¦f6 £g5 28.¦d6 ¥g4 29.£f6      1–0

М. Владимирова – Й. Найденова 
[C97]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 
5.0–0 ¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 d6 8.c3 0–0 9.h3 
¤a5 10.¥c2 c5 11.d4 £c7 12.d5 ¤c4 13.b3 
¤b6 14.¤bd2 ¥d7 15.¤f1 ¤e8 16.¤g3 
£b7 17.¤h2 f5 18.¤f5 ¥f5 19.ef5 £d5 
20.£e2 ¤f6 21.¤f3 £c6 22.¤g5 h6 23.¤e6 
¦f7 24.£e3 ¤bd5 25.£g3 ¦c8 26.¥h6 
¤h5 27.£g4 ¤df4 28.¥f4 ¤f4 29.¤f4 ef4 
30.£f4 ¥f6 31.£d2 b4 32.¥e4 £c7 33.¥d5 
¥c3 34.¥f7 ¢f7 35.£d5 ¢f8 36.¦ad1 ¥e1 
37.¦e1        1–0

М. Дилова - М. Стефанова[B32]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4 e5 5.¤b5 
d6 6.¤1c3 a6 7.¤a3 b5 8.¤d5 ¤ge7 9.c3 
¥e6 10.¥e2 ¦b8 11.0–0 ¤g6 12.¤c2 ¥e7 
13.¤ce3 0–0 14.¤f5 ¥g5 15.¥g4 ¥c1 16.¦c1 
¤ce7 17.£f3 ¤f5 18.¥f5 ¤h4 19.£d3 £g5 
20.g3 ¥d5 21.£d5 ¤f5 22.ef5 £f5 23.£d6 
h5 24.¦fe1 ¦be8 25.¦cd1 h4 26.£d7 ¦e6 
27.£d3 e4 28.£e2 h3 29.¦d4 ¦fe8 30.¢f1 
e3 31.f3 g5 32.¦ed1 ¦f6 33.f4 gf4 34.¦f4 

£g5 35.¦f6 £f6 36.¢g1 £g5 37.¦d4 ¢f8 
38.£g4 £g4 39.¦g4 e2        0–1

М. Стефанова - М.Владимирова 
[C59]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5 d5 
5.ed5 ¤a5 6.¥b5 c6 7.dc6 bc6 8.¥e2 h6 
9.¤h3 ¥h3 10.gh3 ¥c5 11.d3 £b6 12.0–0 
0–0 13.c3 ¤b7 14.¤d2 ¦ad8 15.¤c4 £c7 
16.b4 ¥e7 17.¢h1 ¤d5 18.¦g1 ¤c3 19.£d2 
¤e2 20.£e2 ¢h8 21.£h5 ¢h7 22.¦g7 ¢g7 
23.£h6 ¢g8 24.¥e3 f6 25.£g6 ¢h8 26.£h5 
1–0

Крайно класиране:

1 Милена Стефанова  (Враца) 6.5 т.

2 Моника Дилова  (ИВИС, Сф) 5 т.

3 Мария Владимирова  (Феникс, Сф) 5 т.

4 Константина Георгиева  (Хемус, Сф) 4,5 т.

5 Йорданка Найденова (Хадзопулос, Сф) 4 т.

6 Елица Харизанова (СЦШ, Сф) 4 т.

7 Невена Ялъмова (Орловец - 1997, Гб) 4 т.

8 Десислава Градевска (Капабланка, Дупница) 4 т.

9 Милица Христова (Бургас) 3,5 т.

10 Сияна Ангелова (ЦСКА) 3,5 т.

11 Грета Ноева (Г. Даскалов, Вн) 3 т.

12 Емилия Трифонова (Дракон, Пл) 3 т.

13 Габриела Тодорова (ЦСКА) 3 т. 

14 Пламена Ангелова (Спартак Плевен 21) 2 т. 

15 Петя Цветанова (Септември 1994, Гложене) 1 т.

Юноши  до 16 години
    
Участваха 22 юноши от 15 клуба. Тук 

също имаше фаворит - Любослав Кътов бе 
ЕЛО лидерът и показа най-добро шахматно 
разбиране. В последния кръг обаче подходи 
много несериозно към партията си с до-
макина Васил Кръстев и изпусна титлата. 
Шампион стана Стелиян Георгиев, състеза-
тел на ШК “Абритус” от Разград с треньор 
мс Росен Русев. Той изигра хубави партии, но 
имаше и голяма доза шанс. Имаше позвъня-
ване на мобилни апарати на състезателите, 

Äържавни първенства

Милена Стефанова



11ШАХ в училище

и то в последния кръг, което е недопусти-
мо и води до служебна загуба.

В. Лилов (2259) – С. Георгиев (2087) 
[A53]
1.d4 ¤f6 2.c4 d6 3.¤c3 ¤bd7 4.g3 e5 
5.d5 a5 6.¥g2 ¤c5 7.e4 ¥e7 8.¤ge2 0–0 
9.0–0 ¤fd7 10.¥e3 ¤b6 11.b3 ¥g4 12.h3 
¥h5 13.£d2 ¤cd7 14.¤c1 g5 15.g4 ¥g6 
16.¤d3 f6 17.f3 ¤c5 18.¤e2 a4 19.£c3 
¤d3 20.£d3 ab3 21.ab3 £d7 22.¤c3 ¦a1 
23.¦a1 ¦a8 24.¦a8 ¤a8 25.£d2 ¤b6 
26.¥f1 ¤c8 27.£a2 c5 28.dc6 bc6 29.b4 
¥f7 30.£a8 ¢g7 31.£a6 ¥d8 32.¤a4£c7 
33.b5 c5 34.¥d2 £b8 35.¥a5 ¥a5 36.£a5 
¥e8 37.£d8 ¢f7 38.¥d3 £a7 39.¥c2 £d7 
40.£a5 £a7 41.£a7 ¤a7 42.¤b6 h6 43.¥a4 
¢e6 44.¤d5 ¥d7 45.b6 ¤c6 46.¤c7 ¢e7 
47.¤a6? [47.b7 ¤b8 48.¤d5 ¢d8 49.¥d7 
¤d7 50.¤f6+-] 47...¤a5 48.¥c2 ¥c6 
49.¥d3 ¤b3 50.¤c7 ¢d7 51.¢f2 ¢c8 0–1

П. Василев (2127) – Л. Кътов (2262) 
[E11]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.c4 ¥b4 4.¤bd2 b6 
5.a3 ¥d2 6.¤d2 ¥b7 7.£c2 0–0 8.b4 £e7 
9.¥b2 a5 10.b5 d6 11.e4 e5 12.d5 ¤bd7 
13.¥e2 ¤c5 14.0–0–0 a4 15.g4 ¤b3 16.¤b3 
ab3 17.£d3 ¤d7 18.£b3 £g5 19.£e3 

£e3 20.fe3 ¤c5 21.¥d3 ¥c8 22.¦hg1 ¥d7 
23.¥c2 f6 24.¦df1 ¥e8 25.g5 fg5 26.¦f8 
¢f8 27.¦g5 ¥g6 28.¢b1 ¥e4 29.¥e4 ¤e4 
30.¦f5 ¢g8 31.¢c2 g6 32.¦f1 ¢g7 33.¢d3 
¤c5 34.¢c3 g5 35.¥c1 ¢g6 36.¢b2 h5 
37.¥d2 g4 38.¥b4 ¤d3 39.¢b3 h4 40.¢c3 
¤b4 41.ab4 ¦a3 42.¢d2 ¦a2 43.¢c3 ¦h2 
44.c5 g3 45.¢d3 g2 0–1

П. Василев (2127) – В. Лилов (2259) 
[E19]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.c4 b6 4.g3 ¥b7 5.¥g2 
¥e7 6.¤c3 0–0 7.0–0 ¤e4 8.£c2 ¤c3 9.£c3 
f5 10.d5 ¥f6 11.£c2 ¤a6 12.¦d1 ¤c5 
13.¦b1 a5 14.¥e3 d6 15.¤e1 £e7 16.¥c5 
bc5 17.e4 fe4 18.¥e4 ed5 19.¥h7 ¢h8 
20.¤g2 g5 21.¥f5 ¥d4 22.g4 ¥c8 23.£d3 
¥f5 24.gf5 dc4 25.£h3 £h7 26.£h7 ¢h7 
27.¤e3 ¥e3 28.fe3 ¦f5 29.¦bc1 ¦e8 30.¦c4 
¦e3 31.¦d2 ¦f4 32.¦c1 ¢g6 33.¦f2 ¢f5 
34.¦f4 gf4 35.¢f2 ¦h3 36.¢g2 ¦d3 37.¦c2 
¢e4 38.¢f2 ¦h3 39.¢g2 ¦h4 40.¦e2 ¢d5 
41.¦e7 ¢c6 42.h3 c4 43.¦g7 ¦h8 44.¦f7 
¦b8 45.¦f4 ¦b2 46.¢g3 ¢c5 47.h4 d5 48.h5 
c3 49.¦f3 ¢c4 50.h6 c2 51.h7 c1£ 52.h8£ 
£g5 53.¢h3 £g2 54.¢h4 £h1 55.¦h3 
£e4 56.¢h5 £f5 57.¢h4 £f4 58.¢h5 £f7 
59.¢h4 £e7 60.¢h5 £e2 0–1

В. Лилов (2259) – Т. Янев (2143) [B23]
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.f4 g6 4.¤f3 ¥g7 5.¥c4 
d6 6.0–0 e6 7.d3 ¤ge7 8.£e1 0–0 

r+lwq-trk+
zpp+-snpvlp
-+nzpp+p+
+-zp-+-+-
-+L+PzP-+
+-sNP+N+-
PzPP+-+PzP
tR-vL-wQRmK-

9.f5!? ef5 10.£h4 a6 11.¥h6 ¥e6 12.¥e6 
fe6 13.¥g7 ¢g7 14.¤g5 ¤d4 15.£h7 ¢f6 
16.ef5 ef5 17.¤ce4 ¢e5 18.¦ae1 fe4 19.¤f7 
¦f7 20.£f7 1–0

В. Тошев (1913) – С. Георгиев (2087) 
[A14]
1.¤f3 ¤f6 2.g3 d5 3.c4 e6 4.¥g2 ¥e7 5.0–0 

Стелиян Георгиев
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0–0 6.b3 b6 7.¥b2 ¥b7 8.£c2 ¤bd7 9.¤c3 
c5 10.e3 ¦c8 11.d3 £c7 12.¦ae1 £b8 
13.¤d2 ¤e5 14.f4 ¤c6 15.a3 d4 16.¤ce4 
¤g4 17.¤f3 ¤e3 18.¦e3 de3 19.¤eg5 h6 
20.¤e4 ¦cd8 21.¦e1 ¤d4 22.£d1 e2 23.¦e2 
¤e2 24.£e2 ¥e4 25.£e4 £d6 26.¥f1 ¦c8 
27.d4 ¥f6 28.¥d3 ¦fd8 29.¤e5 g6 30.¤f7 
¢f7 31.£g6 ¢e7 32.£h7 ¢f8 33.¢f1 ¦c7 
34.£h6 ¥g7 35.£g5 ¥d4 36.£h6 0–1

Крайно класиране:

1 Стелиян Георгиев (Абритус, Разград) 5,5 т. 

2 Валери Лилов (Спартак Плевен 21, Плевен) 5,5 т. 

3 Любослав Кътов (Спартак Плевен 21, Плевен) 5 т.   

4 Пламен Василев (Спартак Плевен 21, Плевен) 4,5 т. 

5 Виктор Тошев (Михаил Тал, Червен бряг) 4,5 т. 

6 Васил Кръстев (Дракон, Плевен) 4,5 т. 

7 Тихомир Янев (Каиса, Варна) 4,5 т. 

8 Цветослав Стоев (ЦСКА, София) 4,5 т. 

9 Найден Добрев (Енергия 21, Добрич) 4 т.   

10 Георги Галунов (Царевец, Велико Търново) 3,5 т. 

11 Атанас Илков (Михаил Тал,Червен бряг) 3,5 т. 

12 Стоимен Веселинов (ИВИС, София) 3,5 т. 

13 Кирил Кирилов (Дракон, Плевен) 3 т.   

14 Юри Георгиев (Каиса, Варна) 3 т.   

15 Георги Васов (Плевен 21, Плевен) 3 т.   

16 Иван Колев (Казанлък) 3 т.   

17 Владимир Тошев (ЦСКА, София) 3 т.   

18 Теодор Гавазов (Михаил ТАЛ, Червен бряг) 2,5 т. 

19 Митко Иванов (Енергия 21, Добрич) 2,5 т. 

20 Цветелин Цонков (Прогрес, Ловеч) 2 т.   

21 Георги Харитов (Енергия 21, Добрич) 2 т.   

22 Георги Цветков (Спартак Плевен 21) 0 т.

От 24 до 28 септември 2005 г. В Хер-
цег Нови, Сърбия и Черна гора, се про-
ведоха европейските първенства по ус-
корен шахмат и блиц във възрастовите 
групи от 10 до 18 години. 

В тях взеха участие само три българ-
ски шахматистки: Цвета Галунова, Ми-
лена Стефанова и Елица Раева. Лично за 
мен подобно недооценяване на проявата 
е неоправдано. Турнирите са в официал-
ния календар на Европейската шахматна 
федерация и независимо че в тях участ-
ват по-малко състезатели, отколкото 
в класическия шахмат, съставите им са 
доста силни.

Турнирите по ускорен шахмат бяха 
при контрола за игра от 30 мин на със-
тезател.

При момичетата до 10 г. България бе 
представена от миналогодишната евро-

пейска шампионка в същата група Цвета 
Галунова. Титлата трябваше да се защи-
тава в сериозната конкуренция на шам-
пионката на Русия Ирина Бараева, близ-
начката и Марина, четвъртата в Русия 
Мария Северина, шампионката на Сърбия 
и Черна гора Стефана Милутинович, и 
традиционно силните представителки 
на Унгария, Естония, Латвия. В девет-
кръговата дистанция Цвета постигна 
седем победи, но допусна и две загуби от 
М. Северина и И. Бараева. Така титла-
та стана притежание на московчанката 
М. Северина, която постигна 8,5 т. от 
9 възможни. За Цвета със 7 т. останаха 
второто място и утехата, че потвър-
ди класата си в ускорения шахмат. Доб-
ре известно е, че по-лесно е да спечелиш 
титла, отколкото да я задържиш. Трета 
остана Стефана Милутинович, с 6,5 т.

Европейски първенства  по ускорен шах и блиц
Доц. д-р, мс Тодор Галунов

Ì еждународни прояви

Äържавни първенства
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Крайно класиране:

1 Severina, Masha (RUS) 8.5 т.     

2 Galunova, Cveta (BUL) 7 т.       

3 Milutinovic, Stefana (SCG) 6.5 т.     

4 Baraeva, Irina (RUS) 5.5 т.     

5 Baraeva, Marina (RUS) 5.5 т.     

6 Jukneviciute, Agne (LTU) 5 т.       

7 Juhasz, Barbara (HUN) 5 т.       

8 Huszar, Reka (HUN) 4.5 т.     

9 Haszon, Kamilla (HUN) 2 т.       

10 Shvedova, Anastassia (EST) 2 т.       

11 Korol, Angelina (EST) 1.5 т.     

12 Bacic, Kristina (SCG) 1 т.  

     
В групата до 16 г. се състезава Милена 

Стефанова, която е миналогодишна вице-
шампионка до 14 г. В условията на сери-
озната конкуренция на Валентина Гунина 
и Е. Кублашвили (Русия), Мария Игнац (Ун-
гария), Мария Ракич (Сърбия и Черна гора) 
и силните представителки от Латвия, 
Румъния, Армения, Естония нашата пред-
ставителка трябваше да защитава изво-
ювания през последните години престиж. 
След колеблив старт Милена се включи в 
борбата за призовите места и в крайна 
сметка с 5,5 т. от 9 възможни раздели 3-
6 място.  Допълнителните показатели  я 
лишиха от бронза и й отредиха четвърто 
място, което е престижно. Шампионка 
стана В. Гунина, която имаше и най-висо-
кия ЕЛО коефициент - 2394. Тя постигна 7 
т. Втора с 6 т. остана М. Игнац, а трета 
- Д. Даулите.

Крайно класиране:

1 Gunina, Valentina (RUS) 7 т.       

2 Ignacz, Maria (HUN) 6 т.       

3 Daulyte, Deimante (LTU) 5.5 т.     

4 Stefanova, Milena (BUL) 5.5 т.     

5 Sgarcea, Raluca (ROM) 5.5 т.     

6 Craciun, Paula (ROM) 5.5 т.     

Общо 18 участнички

До 18 г. миналогодишната европейска 
вицешампионка в същата група Елица Раева 
имаше основание да се надява и този път 
на добро представяне, но играта й не вър-
веше. С 3,5 т. от 9 възможни тя изостана 
от борбата за медалите. Шампионка тук с 
7,5 т. стана А. Рудолф (Унг), следвана от А. 
Буртасова (Рус) - 7 т., и  Т. Кезеле (СиЧГ) 
- 6,5 т. 

Крайно класиране:

1 Rudolf, Anna (HUN) 7.5 т.     

2 Burtasova, Anna (RUS) 7 т.       

3 Kezele, Tamara (SCG) 6.5 т.     

4 Lomako, Anna (RUS) 6 т.       

5 Darbinian, Ani (ARM) 5.5 т.     

6 Djukic, Sandra (SCG) 4.5 т.     

7 Limontaite, Simona (LTU) 4.5 т.     

8 Padurariu, Ioana-Smaranda (ROM) 4 т.       

9 Raeva, Elitsa (BUL) 3.5 т.     

10 Zakar, Dora (HUN) 3 т.       

11 Djuric, Olgica (SCG) 1 т.       

12 Kovacs, Ondina (ROM) 1 т.

        
Резултатите от ускорения шахмат ста-

наха основа за определяне състава на т.нар. 
суперфинал, в който участваха първите 6 от 
отделните възрастови групи. Към тях  се 
включиха и най-добре представилата се шах-
матистка до 8 г. и една представителка по 
решение на организаторите. Така 32-те със-
тезателки,  по системата на елиминиране, 
трябваше  да излъчат супершампионката на 
Европа в две партии при контрола 15 мин на 
състезателка. В първия кръг Цвета Галунова 
срещна шампионката до 16 г. В. Гунина. С чер-
ните фигури нашата състезателка надигра 
противничката си, спечели пешка, но в цайт-
нота действа неточно и загуби. Във втората 
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партия Цвета отново не можа да използва 
шансовете си и възникналият пешечен ендш-
пил се оказа реми. Така с резултат 1,5:0,5 тя 
отпадна от по-нататъшната борба.

В първия кръг Милена Стефанова срещ-
на петата до 12 г. Л. Миладинович. Нашата 
състезателка спечели убедително с 2-0 и се 
класира за осминафинала. Тук и тя срещна В. 
Гунина. В първата партия рускинята спече-
ли, а втората приключи с вечен шах. Така и 
втората ни състезателка бе отстранена с 
резултат 1,5-0,5. Турнирът бе спечелен от А. 
Рудолф (Унг), следвана от В. Гунина, а трета 
остана О. Гирия  (Русия). 

На 27 септември се проведоха и евро-
пейските първенства по блиц. в две възрас-
тови групи - до 14 и 18 г. В групата до 14 г. 
Цвета Галунова започна с победа. След загуба 
във втория кръг последваха три поредни по-
беди и след шестия кръг с 5 т. тя бе с реал-
ни шансове за медал. В седмия и осмия кръг 
обаче Цвета допусна две загуби в спечелени 
позиции. Победата на финала се оказа доста-
тъчна само за дележ на 4-то – 5-то място с 6 
т. заедно с Олга Гирия (Рус). Допълнителният 
коефициент я остави пета от 27 състеза-
телки, но класирането й е повече от високо, 
тъй като тя е само на 10 г. Победителка в 
турнира  със 7,5 т. стана Kинга Кис (Унг ), 

следвана от Бодларка Ердос (Унг), 7 т. и Гин-
таре Пауласкайте (Лат) -  7 т.

В групата при девойките до 18 г. участва-
ха 30 състезателки. Елица Раева набра 5 т., ко-
ито се оказаха достатъчни за 12-то място, а 
Милена Стефанова остана 23-та.  Шампионка 
е В. Гунина (Рус) със 7,5 т., следвана от Д. Даул-
те (Лат) - 7 т., и А. Буртасова (Рус) - 6,5 т.

На 25 септември се състояха и европейс-
ките първенства по решаване на шахматни 
задачи. Турнирите бяха във възрастовите 
групи до 14 и 18 г., като момчета и момиче-
та се състезаваха заедно. В групата до 18 г. 
много добре се представи Елица Раева, която  
зае седмо място. По-скромно бе представя-
нето на Милена Стефанова в същата група 
и на Цвета Галунова в групата до 14 г.  Ев-
ропейски шампиони станаха съответно Вя-
чеслав Кулаков (Рус)  – в групата до 14 г., и 
Сергей Трофимов (Рус)  до 18 г.

Турнирите бяха отлично организирани и 
както винаги, закриването бе съпътствано 
с много награди, което е типично за тези 
форуми. В заключение може да се каже, че 
българското участие в европейските пър-
венства по блиц и ускорен шахмат премина 
успешно. Да се надяваме, че тази линия, ста-
нала вече традиционна за българския шахмат, 
ще продължи.

Ì еждународни прояви

Решения на комбинациите от стр. 23

(1) Александър Цветков - К. Роеле
Мюнхен, 10.06.1942
1.£d3! £d3 2.¦g7! Kf8 [2...Kh8 3.¤f7] 3.¦f7 1–0

(2) Д. Авирович - Александър Цветков
Нови Сад, 10.06.1945
1...¦d4! 2.cd4 [2.ed4 ¥e4 3.Kf1 ¥c6] 2...¥e4–+ 
3.Kf1 ¥c6 [3...£h1 4.Ke2 ¥f3 5.Kd3 ¦c8!–+] 
4.£b3 ¥d5 5.£b5 ¦c8! 6.¦d3 ¦c2 7.¥d2 £h1 
8.Ke2 ¥f3 0–1
(3) Александър Цветков – Веселин Попов
София, 11.06.1947
1.¦f7! Kf7 2.£h7 Ke6 [2...Ke8 3.£e7; 2...Kf8 
3.£e7 Kg8 4.£g7] 3.£e7 1–0
(4) В. Касталди - Александър Цветков
Хилверсум, 11.06.1947
1...¤c3! 2.¦c3 b5 3.ef5 gf5 4.d4 ba4–+ 0–1

(5) Александър Цветков - Л. Пахман
Хилверсум, 11.06.1947
1.¤f6! Kh8 2.£e5!! de5 3.¦d8 ¥f8 4.¦f8 Kg7 
5.¦g8 1–0

(6) Александър Цветков – Петър Арнаудов
София, 11.06.1956
1.£d5! ¥h3 [1...¥d7 2.£a8] 2.£a8 Kd7 3.£a7 
Kc6 [3...Ke6 4.¤d4] 4.¤d4 Kc5 5.¦b1 ¤b3 
6.£a3 1–0

(7) Александър Цветков – Димитър Пелитов
София, 11.06.1962
1.¥d4!+- cd4 [1...¥d4 2.£h7] 2.£g7 1–0

(8) Александър Цветков – Любен Пернишки
Перник, 1983
1.¦g4! ¤g4 2.f3 £g5 3.Kc2 b6 4.fg4 £g4 [№4...
Kf6] 5.¥e4! de4 6.de4 Kf4 7.¤e6 1–0
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Третият национален спектър събра 32 деца 
от цялата страна

Иван Кръстев
Александър Монев от ШК  - Си-

листра, и Сандра Трифонова от 
ШК “Дракон”-Плевен, спечелиха ку-
пите на победителите в основния 
шахматен турнир.

От 4 до 6 февруари в хотел “Орбита 
палас” в Плевен за трети пореден път се 
проведе единственият по рода си детски 
шахматен спектър. Инициатор и домакин 
на проявата за деца до 12 години бе плевенс-
кият шахматен клуб СКШ Плевен XXI. През 
2006 г. спектърът е включен в официалния 
спортен календар на Българската федерация 
по шахмат. В тазгодишната проява бяха 
включени турнир по шахмат, демонстра-
ции, конкурс за решаване на шахматни за-
дачи и сеанс на едновременна игра на много 
дъски.Участваха 32 деца от цялата страна.

Спектърът започна сутринта в събо-
та, когато до 12 часа зам.-председателят 
на СКШ-Плевен XXI, Богдан Тинков проведе 
демонстрации на партии на тема “Мощта 
на пешката”. Те преминаха при голям инте-
рес, като в тях се  включи и главният съдия 
на основния турнир мс Николай Йорданов 
от Велико Търново. По обяд в хотелската 
част се проведе техническата конферен-
ция за основния турнир. Съгласно регламен-
та право на участие  в Третия национален 
детски шахматен спектър имаха момичета 
и момчета, родени след 1 януари 1994 го-
дина. Игра се общ турнир по швейцарска 
система в 7 кръга с контрола от по 75 мин 
на състезател. След изиграването на всич-
ки партии председателят на клуба домакин 
Пламен Маринов връчи купите и медалите 
на победителите в отделните възрастови 
групи.

Победител при 8-годишните е Иван 
Андреев, събрал 3,5 точки. Втори е Хрис-
то Маринов, а трети - Андрей Андреев, и 
тримата от “Дракон” (Пл). При момиче-
тата до 8 години първа е Мария Васова от 

“Плевен XXI”, а втора - Доника Шивачева. 
При момчетата до 10 години първи е Алек-
сандър Монев от Силистра с 6 точки, с ко-
ито той оглави и общото класиране и взе 
златен медал и купата на победителя. Вто-
ри при 10-годишните е Кристиян Йорданов 
от “Царевец” (ВТ), а трети - Александър 
Цаков от “Плевен XXI”. И двамата състе-
затели имат по 4,5 точки. При момичета-
та първа при 10-годишните е Симонета 
Иванова от “Дракон” (Пл) с  4 т. При 12-
годишните момчета първи е Иван Буковс-
ки от “Дракон”, приключил с 5,5 т. Втори 
остана Георги Кирков от София, а трети 
- Борис Стефанов от “Дракон’. При моми-
четата първа при 12-годишните и победи-
телка в основния турнир с 5,5 т. е Сандра 
Трифонова от “Дракон”. Втора с 5 т. е Яна 
Цакова от “Плевен XXI”, а трета с 3,5 т. 
- съотборничката й Полина Венкова.       

След награждаването се състоя и шах-
матен сеанс на едновременна игра на 13 дъс-
ки, изнесен от кмс Михаил Гигов, ученик в 
плевенското Спортно училище. С награди 
за най-малък участник в надпреварата си 
тръгнаха Доника Шивачева от „Тунджа”(Яб) 
и Александър Русев от „Дракон”(Пл). Спе-
циална награда организаторите връчиха и за 
най-красива партия. По преценка на турнир-
ния комитет тя бе дадена на Александър 
Монев за победата му в партията с Иван 
Буковски.

По регламент в неделната вечер се про-
веде конкурс за решаване на шахматни за-
дачи. Всяка правилно решена задача носеше 
точки, а първите 6 в крайното класиране 
получиха награди. Това са Полина Венкова 
от “Плевен XXI”, събрала 7 точки, Анатоли 
Атанасов от „Дракон” (Пл), Яна Цакова от 
“Плевен XXI”; Радомир Сановски от “Спар-
так Плевен XXI”; Виктор Найденов и Крис-
тиян Янков от клуба домакин. Всички те 
получиха книги. 

Îткрити турнири
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На 23.02.2006 г. в Италианския лицей - 
Горна баня, се проведе благотворителен 
шахматен турнир за деца от I - IV клас. 
Турнирът беше част от инициативата 
“Да дарим живот на един първокласник”, 
по идея на учениците от Interact клуба 
към училището. Всички средства, съб-
рани от турнира, бяха изпратени, за да 
помогнат на малкия Николай от 122-ро 
ОУ, който страда от злокачествен мо-
зъчен тумор.

Турнирът беше проведен на директ-
на елиминация в две възрастови групи - I 

- II клас и III - IV клас, като шампионите 
от всяка група играха помежду си фина-
лен мач от две партии. За първите три-
ма от всяка възрастова група имаше ме-
дали, а победителят във финалния мач 
беше награден с купа. За огромна наша 
радост интересът към турнира беше 
невероятен и участие взеха 140 деца! 
Организацията се осъществи с помощ-
та на “ШК - Рицар”, и Иво Христов, кой-
то беше и главен съдия на турнира. 

Ето и крайното класиране:
I - II клас:
1. Светлин Тотев
2. Орлин Тонев
3. Румен Василев
III - IV клас:
1. Никола Паскалев
2. Николай Лимонов
3. Велизар Пенчев
Светлин Тотев от II “a” клас спече-

ли финалния мач срещу Никола Паскалев с 
резултат 2:0. Настроението на турнира 
беше чудесно, всички играха с усмивка и 
бяха доволни.

На 7 март 2006 г. в залата на ШК 
“Дунав” (Рс) се състоя безпрецеден-
тен двубой за ученическата отборна 
суперкупа по шахмат на Русе. Един-
ственото в страната съревнование 
беше организирано от Ученическата 
спортна школа към Община - Русе, и 
ШК “Дунав”. В два кръга при размене-
ни фигури се срещнаха съставите на 
ОУ “Иван Вазов” (общински шампион 
за ученици от V до VII клас) и на Гим-
назията по икономика “Елиас Канети”, 
спечелили общинския шампионат във 

възрастовата група от VIII до Х клас. 
Контролата за игра беше 45 минути 
на състезател до завършване на пар-
тията, а отборите се състояха от 
по четирима състезатели. Идеята 
за съревнованието възникна съвсем 
спонтанно при облог между треньора 
в ШК “Дунав”- Русе, Димитър Роев и 
директора на Спортната школа в гра-
да г-н Иван Бонев. Роев твърдеше, че 
малките състезатели от училището 
с възрожденско име ще “преборят” 
батковците, а Бонев настояваше, че 

Битката за шахматната суперкупа 
на Русе

кмс Димитър Роев

Îт живота на клубовете

Рицарски жест
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възрастовото предимство на “иконо-
мистите” ще има решаващо значение. 
Първият тур завърши с четири резул-
татни партии - 2:2, което показа, че 
силите са изравнени. Втората поло-
вина на двубоя протече отново при 
поделено надмощие, като в крайна 
сметка късметът се усмихна на по-
малките състезатели. Отборът на 
ОУ “Иван Вазов” спечели втория кръг 
с минималното 2,5:1,5 и с общ резул-
тат 4,5:3,5 стана първият  носител 
на регионалната суперкупа по шахмат 
за училищни отбори. Победителите 
играха в състав (по реда на дъските): 
1. Силвена Митева; 2. Димитър Желяз-
ков; 3.Борис Петров; 4. Елиз Ахмедова. 
В герой на срещата се превърна най-
младият участник 10-годишният Бо-
рис Петров, който единствен спечели 
и двете си партии. За най-съдържател-
на и стойностна бе определена побед-
ната партия на 11-годишната Силвена 
Митева срещу деветокласника Петър 
Василев. Д. Роев и директорът на УСШ 
Иван Бонев се обединиха около мнени-
ето, че идеята за учредяването на су-
перкупа се е оказала доста сполучлива 
и двубоят между шампионите в две-
те възрастови групи ще се превърне в 
традиция. Предлагаме ви най-красива-
та партия в състезанието:

С. Митева – П. Василев
Ученическа суперкупа, Русе, 

07.III.2006 г.
Коментар на Силвена Митева

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c3 g6 6.¥e3 ¥g7 7.¥c4 ¤c6 8.f3 
0–0 9.£d2 ¥d7 10.0–0–0 ¦c8 11.¥b3 
Възникна добре позната позиция на Ва-
риант Дракон в Сицилианска защита. 
При разностранните рокади е важно 
кой ще изпревари с атаката срещу 
царя на противника. 11...¤e5 12.g4 
¤c4 13.¥c4 ¦c4 14.h4 a6?! Според 

мен този ход е съмнителен. Черните 
се бавят с атаката на дамския фланг. 
Бих препоръчала да се включи незабав-
но дамата с 14...£a5 15.h5 b5 16.hg6 
fg6 17.¥h6 

Стандартен ход за “обезвреждане” 
на офицера от “g7”. Настъпват мно-
го интересни усложнения. 17...¤e4 
Черните приемат предизвикателст-
вото. За пожертваната пешка белите 
получават силна инициатива. Може-
ше да се опита жертвата на качест-
во 17...¥h8 или простото  17...¦f7. 
18.¤e4 ¦d4 19.£e3 ¦d1 20.¢d1 Бе-
лият топ трябва да остане на “h1”, за 
да поддържа атаката. По-късно ще се 
види, че царят е разположен отлично 
на полето “d1”.  20...¦f7 21.¤g5!? 
¦f8?  След продължителен размисъл 
Василев не се реши да влезе във ва-
рианта с  21...¥h6.  Първоначално и 
аз бях подведена от «лъжливата сле-
да» 22.¤f7 ¥e3 23.¤d8 ¥b6 24.¤b7 
¥c6  и конят не може да се измъкне 
от клопката. Вероятно щях да избера  

Отборът победител от 
ОУ “Иван Вазов” - Русе
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За трети пореден път побе-
дител е Живко Михайлов

На 21 март 2006 г. в ПГИ „Проф. 
д-р Д. Табаков” – Сливен, се проведе 
годишният шахматен турнир, посве-
тен на празника на училището. Той се 
организира за осми пореден път. Това 
спортно състезание демонстрира ре-
зултатите от целогодишната работа-
та на учениците в клуба по шахмат към 
училището. Проявата винаги се радва 
на голям интерес от страна на учени-
ците. Потвърждение за това са масо-
вото участие и високото равнище на 
провежданите шахматни партии.  По-
бедителите в него  формират  отбора 
на гимназията за участието в общинс-
ките първенства по линия на ученичес-
ки игрите – към МОН. 

В турнира  тази година взеха учас-
тие 30 ученици от VIII до ХII клас. Той 
бе организиран по швейцарска система 
в 7 кръга. За пръв път тегленето на 
жребия, определянето на противници-
те за отделните кръгове, изчисляване-

то на коефициентите и класирането 
се извършиха с помощта на  програ-
мата Swiss Perfect, лицензирано копие 
на БФШ за провеждане на турнири по 
швейцарска система при голям брой 
участници. 

След крайно оспорвана борба по-
бедител за трети пореден път стана  
Живко Михайлов от ХII “в” клас, с мак-
симален брой точки (7 т.). На следва-
щите места се класираха: Али Топчиев 
(6 т.), Шукри Яхов (5 т.), Мустафа Яхов 
(5 т.) и Йордан Василев (5 т.). 

Осми традиционен турнир в 
ПГИ “Проф.д-р Д.Табаков”

мс  Петър Гандев

Îт живота на клубовете
22.¦h6 ¦g7 23.£b3 e6 24.¤e6 ¥e6 
25.£e6 ¢h8 26.£d5+=. 22.¥g7 ¢g7 
23.¦h7 ¢g8 24.¦e7!  Унищожава 
пешката на “е7” и  създава смърто-
носната заплаха £b3+ с последващо 
¦h7#.  Черните могат да опитат ня-
колко продължения: 
А) 24...d5 25.£e5; B) 24...¥e8 25.£e6 
¥f7 26.¦f7 £g5 27.¦f5+- (26.¤f7 £e7 
27.¤h6 ¢g7 28.£e7+-
C) 24...£a8 25.£b3 d5 26.¦d7+-;
D) 24...¦e8 25.£b3 d5 26.£d5 ¥e6 
27.¦e8 £e8 28.£e6 £e6+-;

В партията моят противник избра 
24...¥c8 и след 25.£e4 се предаде. 1:0

Всеки, който желае да получи 
шестте книжки до края на годи-
ната, може да потвърди на тел. 
02 9300 733.
Сумата от 10 лева се превежда по 
сметка: 
Банка: ПИБ – централа
Б. код.(BIC): FINVBGSF
IBAN: 
BG88 FINV 9150 10BG NOH8 XJ

Абонамент за списание 
“Шах в училище”
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На 11 Март в град 
София се проведе ме-
мориал „Тодор Толев”, 
като главен организа-
тор на турнира бе ШК 
„Бадев” от столица-
та. Зад този новосъз-
даден клуб, който е на 
скромната възраст от 
2 години, стоят двама млади и амбициозни шах-
матни деятели. Кирил Бадев е тазгодишният 
шампион на откритото първенство на Бълга-
рия. Майсторът следва в НСА – 2-ри курс, спе-
циалност „шахмат”. Помощник му е кмс Росен 
Лазаров от  Разград. Клубът има около 30 деца, 
като чрез организирането на такива турнири 
се цели да популяризират играта и да привлекат 
деца, които все още нямат клуб. Всяко от тях 
получи химикалки и грамота, която удостоверя-
ва че са участвали в този турнир. Най-добрите 
получиха медали, а шампиона Велизар Софранов 
от ШК Ивис, взе купата. Предлагам на вашето 
внимание една негова партия и негова снимка.

Григори Матеин – Велизар Софранов
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4 £b6 5.¤b3 e6 

6.¥e3 £c7 7.¥d3 ¤f6 8.0–0 a6 9.a4 b6 10.¤c3 ¥b4 
11.¤e2 0–0 12.¤g3

XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9+-wqp+pzpp0
9pzpn+psn-+0
9+-+-+-+-0
9Pvl-+P+-+0
9+N+LvL-sN-0
9-zPP+-zPPzP0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

 d5 13.¢h1 ¥b7 14.ed5 ¤d5 15.¥g5 f6 16.¥c1 
¤e5 17.¥e4 ¦ad8 18.¤d4 ¦fe8 19.¥e3 ¤e3 

20.fe3 ¤c4 21.¥b7 £b7 22.£e2 ¤e5 23.c3 ¥d6 
24.¦ad1 ¤g6 25.£g4 f5 26.£f3 £f3 27.gf3 ¤e5 
28.e4 f4 29.¤ge2 ¤c4 30.¦b1 ¤e3 31.¦g1 e5 
32.¤f5 ¤f5 33.ef5 ¦f8 34.c4 ¦f5 35.¤c3 ¥c5 
36.¦gd1 ¥d4 37.¤e4 ¦b8 38.b4 ¦ff8 39.¤g5 
¦fc8 40.¦bc1 a5 41.¤e6 ¥e3 42.¦b1 ¦c6 
43.¤g5 h6 44.¤e4 ¦c4 45.ba5 ¦a4 46.¦d5 
¥d4 47.ab6 ¦b6 48.¦b6 ¦a1 49.¢g2 ¦a2 
50.¢h1 ¥b6 51.¦e5 ¢h7 52.¦e6 ¥e3 53.h3 ¥f2 
54.¦d6 ¥e3 55.¦c6 ¢g8 56.¦c7 ¦a6 57.¦d7 
¢f8 58.¢h2 ¢g8 59.¢h1 ¢h7 60.¢h2 ¦a2 
61.¢h1 ¢g6 62.¦d5 ¥f2 63.¦d2 ¦a1 64.¢g2 
¥e1 65.¦c2 ¢h5 66.¦c7 g6 67.¦d7 ¦a2 68.¢g1 
¥g3 69.¦h7 g5 70.¦d7 ¢h4 71.¦d6 ¢h5 72.¦d5 
¥h2 0–1

Крайно Класиране:

1 Велизар Софранов (Ивис, София) 7    

2 Ивайло Стоянов (Бадев, София) 5.5  

3 Дарена Сиркова (Бадев, София) 5    

4 Николай Гетов (Бадев, София) 5    

5 Камелия Цветанова (Ивис,  София) 5    

6 Венцислав Ангелов (Хемус, София) 5    

7 Христо Гергов (Бадев, София) 5    

8 Юлина Ганчева (Бадев, София) 4.5  

9 Григори Матеин (Ивис, София) 4.5  

10 Иван Георгиев (Триадица, София) 4    

11 Илиян Любомиров (ЦСКА,  София) 4    

12 Росен Димитров (Бадев, София) 4    

13 Емил Георгиев (Триадица, София) 4    

14 Иво Димитров (Хемус, София) 4    

15 Борян Барзин (Бадев, София) 4  

16 Васко Величков (Бадев, София) 4    

Общо 36 участника.

Мемориал „Тодор Толев”
мс Димитър Илиев
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Диаграма № 1
XIIIIIIIIY
9nvln+-+-+0
9tr-zp-+-+-0
9pzpkzPK+-+0
9+lzp-+-+-0
9q+p+-+-+0
9+r+p+-+-0
9-+-+-zpp+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Мат в 2 хода            

Диаграма № 2
XIIIIIIIIY
9-vl-+-snrmk0
9+-+P+-zpl0
9-+-+-+nwq0
9+-+-zp-+-0
9p+-+-zp-+0
9+-zp-+-+r0
9K+-zp-zpp+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Мат в 2 хода            

Диаграма № 3
XIIIIIIIIY
9ksn-+-vlK+0
9trpzPrzp-zp-0
9nzpp+-+-+0
9+-+-+-+-0
9l+-zp-+-+0
9+p+-+-+-0
9-+-+-+p+0
9wq-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Мат в 2 хода

 Трима жокеи обичали да съставят шах-
матни задачи. Веднъж, по време на почивка, 
те единодушно приели, че конят е най-сил-
ната фигура. Минавал наблизо един шах-
матист-практик и ги чул. Започнал остър 
спор. Практикът твърдял, че има по-силни 
фигури, например дамата, но тримата упо-
рито не се съгласявали с него. Твърдели, че 
конят е по-силен дори и от всички фигури, 
събрани заедно.

- Е, това е вече прекалено - не се стър-
пял той. - Готов съм да се откажа завина-
ги да играя шах, ако го докажете. Жокеите 
приели облога и се навели всеки над своята 
дъска. Практикът се отдалечил, за да не им 
пречи. Не минало много време и единият от 
тях вдигнал глава:

- Готов съм!
- И аз, и аз!- възкликнали и другите два-

ма.
Практикът се приближил. На дъската 

били наредени следните позиции::
Диаграми № 1, 2 и 3. Всеки показал свое-

то решение:

№ 1: 1.d7 f1£ 2.d8¤ X
№ 2: 1.d8¤!! и 2. ¤f7 X
№ 3: 1.c8¤!! и 2.¤:b6 X

- Това е нечувано ! Никога не съм пред-
полагал, че могат да съществуват подобни 
позиции - съкрушено проронил шахматис-
тът-практик. Вие сте прави, но аз съм 
джентълмен и държа на думата си - със 
скръбен глас завършил той. Жокеите се зас-
мели. Тримата великодушно му опростили 
облога.

И сам войнът е войн
Иван Паскалев

Øахматни куриози 
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В свои лекции Хосе Раул Капабланка описва 
спора си с гросмайстор Давид Яновски, според 
когото “Добре изиграната партия не трябва да 
стига до ендшпил.” Световният шампион смя-
та това схващане за погрешно. За съжаление 
много неопитни шахматисти приемали думите 
на Яновски за истина. В съвременния шахмат с 
повишаването на шахматната култура и подоб-
ряване техниката на защита все повече партии 
достигат до ендшпил. Затова още по-актуално 
звучи съветът на Капабланка: “Ако партията ще 
се решава в ендшпила, мисли за това, какви фигури 
трябва и какви не трябва да сменяш.”

Да се внуши това на младите шахматисти 
не е толкова просто. 

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+kvl0
9zp-+-+-+p0
9-+-snlzpp+0
9+L+p+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+NvLP0
9PzP-+-zPP+0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

Несис -  Владимиров, Ленинград, 1978 г.
1.¥d6! Завладяването на линия “с” е толкова 
важно, че белите са готови да разменят своя 
чернопол офицер и да предоставят на съперни-
ка двойка офицери. 1...¦d6 2.¦c1 h5 3.¦c7 ¦b6 
4.a4 a6 5.¦c6! Дойде моментът и за размяна на 
топа. Белият топ е значително по-активен от 
своя колега и всичко е готово за образуването 
на проходна пешка на дамския фланг. Освен това 
на черните им трябва време да включат в игра 
чернополия си офицер. 
5...¦c6 6.¥c6 ¥g7 7.b4 ¥f8 8.b5 ab5 9.ab5 ¥d6 
10.¤e1 ¥c7 11.¤d3 ¥b6 12.¤c5 ¢f7 13.¥d7!  
Нова решаваща размяна. 13...¥d7 14.¤d7 ¥c7 
15.b6 ¢e7 16.¤f6! 1–0 Тактически удар! Черни-
те се предават.

1. Да оценим позицията. Черните имат 
пешка повече, а слабата на “а2” ангажира белия 
офицер постоянно да я защитава.

2. Да набележим стратегически план. 
Черните могат да пристъпят към подобряване 

на пешечната структура чрез размяна на сдвое-
ната пешка “f” и да подготвят размяна на офи-
церите. Ще се получи леко спечелен пешечен 
ендшпил.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+pmkp0
9-+-+-zp-+0
9+-+-zp-+-0
9-+-+l+P+0
9zpL+-+-+P0
9P+-+-zP-mK0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
Рети - Тартаковер, 1926

3. Сега да изберем хода.   1...f5 
Следва:  2.gf5 ¥f5 3.¢g3 f6 4.¢h4 ¥g6 

5.¢g4 f5 6.¢h4 ¢f6 7.¥c2 f4 8.¥b3 ¥f7 9.¥f7 
¢f7 10.¢g4 ¢g6 11.f3 h5 12.¢h4 e4! Известен 
прийом в пешечните ендшпили – пробивът! 
13.fe4 ¢f6!  Друга типична ситуация – цугц-
ванг. Белите се предават.

Отлични примери за реализация на матери-
ално преимущество в ендшпила, когато липс-
ва контраигра у противника. В такива случаи 
най-важно е да се състави правилен план. Не 
забравяйте съвета на Капабланка!

А сега задание: 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+l+-+-0
9-+-+-+-+0
9+pmk-+-mK-0
9r+-+-+P+0
9+-+L+-+-0
9-+P+-tR-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Бели на ход!
Белите имат пешка повече, която е проход-

на, но е заплашена. Кой ход бихте избрали?
1.¦f4 или 1.¥f5 с предложение за размяна. Ако 
изберете грешния ход, ще изпуснете победата!

Правилният отговор: 1.¥f5! +-
1.¦f4? ¦f4 2.¢f4 ¥g4! 3.¢g4 ¢b4 4.¢f4 ¢c3 
5.¢e3 b4 6.¢e2 b3 ½–½

Да се учим от световните шампиони
мс Христинка Илиева - най-успешен детски треньор за 2005 г.

Пример 1

Пример 2

Øахматни лекции

Пример 3
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XIIIIIIIIY
9r+l+-+k+0
9+p+-+-vl-0
9-+-sN-snR+0
9+-zP-+p+-0
9-+-zP-+-+0
9+q+nzPP+-0
9-vL-+Q+-+0
9+-mK-+-tR-0
xiiiiiiiiy
(1) Ал. Цветков - К. Роеле,

Мюнхен, 10.06.1942
Белите печелят

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+-+0
9zp-+r+pmk-0
9-vl-+-+-+0
9+-+-+-zpp0
9Q+-sN-+-+0
9+-zPlzPqzPP0
9-+-tR-zP-+0
9+-+RvL-mK-0
xiiiiiiiiy

(2) Д. Авирович - Ал. Цветков
Нови Сад, 10.06.1945

Черните печелят
XIIIIIIIIY
9r+q+-+k+0
9+R+-+p+-0
9-+-+-zP-zp0
9+-+pzP-zpP0
9p+pzP-+P+0
9mK-zP-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+Q+-+-+-0
xiiiiiiiiy

(3) Ал. Цветков – Веселин Попов
София, 11.06.1947
Белите печелят

XIIIIIIIIY
9r+-+r+k+0
9+-+-+-vl-0
9pzp-+q+pzp0
9+-zpn+p+-0
9R+-+P+-+0
9+-zPP+-zP-0
9PwQR+-vL-zP0
9+-+-+NmK-0
xiiiiiiiiy
(4) В. Касталди - Ал. Цветков

Хилверсум, 11.06.1947
Черните печелят

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+qzp-+pvlp0
9-+-zp-+-+0
9+-+Ntr-zP-0
9-+-+P+-+0
9+-+-+PwQ-0
9-+-tR-+-+0
9+r+R+-mK-0
xiiiiiiiiy
(5) Ал. Цветков - Л. Пахман

Хилверсум, 11.06.1947
Белите печелят

XIIIIIIIIY
9-+k+qvl-tr0
9zp-+-+-zpp0
9-zp-+lzp-+0
9sn-+-+-+-0
9-+p+PvL-+0
9+-zP-+NzPL0
9P+-wQ-zP-zP0
9tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

(6) Ал. Цветков – Петър Арнаудов
София, 11.06.1956
Белите печелят

XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+R+-wQ-vlp0
9pzp-+-+p+0
9+-zp-+r+-0
9P+P+-+-+0
9+-wq-vL-+P0
9-+-+-zPP+0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

(7) Ал. Цветков – Димитър Пелитов
София, 11.06.1962
Белите печелят

XIIIIIIIIY
9r+-+-+-+0
9zpp+-wq-zp-0
9-+p+-sn-+0
9+-sNpzpk+-0
9PzPP+-+l+0
9+-+P+-+Q0
9-+-mK-zP-+0
9+-+-+-tRL0
xiiiiiiiiy

(8) Ал. Цветков – Любен Пернишки
Перник, 1983

Белите печелят

Ðешете комбинациите
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I. Шахмат - планета  
на  светли  и  тъмни  
квадратчета

 -  Какво ли е  пък  това? - Шахи раз-
търка очи и премигна.

Едно малко очарователно създание си  
играеше с лунния лъч в детската стая.                

Шахи бавно, на пръсти, се промъкна  
между другите заспали играчки. Тихо се  

приближи до непознатото същество и  
замря от изненада. Дълги руси коси,  кра-
сиви сини очи  и жезъл с искряща  звезда  
накрая веднага  грабнаха  погледа му. 

-  Как се казваш? - попита  мечето.
-  Аз  съм феята  Рокада. Идвам  от  

много  далече - от планетата Шахмат.  
Реших  да  се поразходя  из Космоса.

-  О - възкликна Шахи, - колко непоз-
нати  думи;  планета Шахмат, Космос.  
Какво  означават те?

- Ела  насам към прозореца! Виждаш ли  
онази малка топка  в далечината, между 
звездите?

-  Не - смутен призна Шахи.

Тогава  Рокада  нежно  чукна  с  жезъ-
ла  по  ръката  си.

Изведнъж в дланта й  се появиха очи-
ла  с  розови  стъкла. Това не бяха какви 
да  е  очила, а вълшебни.

-  Сложи тези очила! - каза  феята. 
- С  тях ще виждаш по-надалеч.

Наистина, щом мечето сложи очи-
лата,  веднага забеляза на небето едно  
кълбо  на  светли и тъмни квадратчета.       

-  Това, което виждаш, Шахи,  е пла-
нетата Шахмат. Всяка планета отда-
леч  прилича на малка топка. Обаче, ако 
стъпиш  върху нея, ще се изгубиш между  
планините и равнините й. Земята, върху  
която  се  намираме сега, също е плане-
та. А всички планети и  звезди образу-
ват  Космоса - обясни Рокада и неочак-
вано  попита: Искаш ли да  те заведа да 
видиш  моя  свят?

Шахи беше омагьосан  от това, кое-
то чу, и не усети как промълви  “Да”.

Феята хвана мечето за ръката,  за-
махна с жезъла и те полетяха в Космо-
са.

Колкото повече се приближаваха към 
планетата Шахмат, толкова по-ясно се  
виждаше какво има върху  нея. Огромни  
равнини на светли и тъмни квадратче-
та радваха очите  със  своите цветове. 
Квадратчетата изглеждаха еднакви по  
големина и бяха разположени по странен  
начин. Накъдето и да погледнеш, стра-
ната  на всяко  светло поле се допираше 
до  страна  на  тъмно поле.

-  Това  подреждане, Шахи, тук нари-
чаме шахматно - обясни Рокада,  когато  
бавно  се  приземяваха  върху  едно  оран-
жево  поле.

 ШАХМАТНАТА ПЛАНЕТА ШАХМАТНАТА 
Шахи, феята Рокада и нейният вълшебен 
свят Шахмат

Автор: мс Жени Колчакова
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II. Как  господин  Бяла  пешка  
попадна  в  блокада с  господин  
Черна  пешка

Оранжевата трева тихо шумолеше 
под краката им.

- Рокада, виж! Някой се приближава! - 
Шахи посочи с пръст.

Този някой прекрачваше бодро от поле 
в поле, а когато стигна до тях,  изведнъж 
спря.

Шахи го разгледа внимателно: русоляво 
усмихнато човече  по къси панталони и ма-
ратонки и ето такава значка P на фланел-
ката си.

- Добър ден, многоуважаема Рокада! - 
поздрави човечето.

- Добър ден, господин Бяла пешка! - от-
говори феята и запозна Шахи с господин 
Бяла пешка.

- Много съм щастлив, че ви виждам 
по време на моето дълго околосветско 
пътешествие, но за съжаление трябва да 
продължа, защото ме чака дълъг път - пог-
ледна часовника си господин Бяла пешка. 
- Бихте ли освободили пътя за движение? 
- вежливо помоли той.

Шахи се учуди - не виждаше никакъв 
път.

- Пешките могат да вървят само нап-
раво и само напред. Това е техният път 
за движение. Нарича се вертикал /фиг.1/ - 

прошепна феята, хвана Шахи 
за лапата и двамата се отд-
ръпнаха върху едно съседно 
поле от друг вертикал.

Господин Бяла пешка благо-
дари и продължи да прекрачва 
от поле в поле по своя път - 
само направо и само напред.

Само че не измина и минута от потег-
лянето му, когато го чуха да вика:  “По-
мощ! Помо-о-ощ! Блокада! Попаднах в бло-
када!”

Рокада, а след нея и Шахи хукнаха по по-
сока на вика. Още отдалеч видяха господин 
Бяла пешка смешно да размахва ръце, спрял 
пред друго човече и да вика гръмогласно: 
“Блокада! Помощ! Блокада!”

Отблизо непознатото същество 
много приличаше на господин Бяла пешка, 
само че беше черно на цвят и носеше ето       
такава значка  Z .  То стоеше мълчаливо и 
спокойно се усмихваше.

- Добър ден, господин Черна пешка! - 
поздрави Рокада и докато господин Бяла 
Пешка продължаваше уплашено да вика, тя 
запозна Шахи с господин Черна Пешка.

- Както виждаш, Шахи - смутено каза 
господин Черна пешка, - аз и господин Бяла 
пешка попаднахме в блокада. Намираме 
се на един и същи вертикал и нито той,  
нито аз можем да продължим да се дви-
жим, защото стоим върху съседни полета 
/фиг.2/.

- Защо да не е възможно да 
се движите? - попита Шахи. 
- Например господин Черна 
пешка може да продължи да 
се движи напред, а господин 
Бяла пешка ще се движи след 
него.

- Шахи - усмихна се Рокада, 
- “напред” за белите пешки е едно нещо, а 
“напред” за черните пешки - съвсем друго, 
точно обратното. Та те се движат една 

 ШАХМАТНАТА ПЛАНЕТАПЛАНЕТА

Фиг.1
Фиг.2
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Øахматни анекдоти 

срещу друга /фиг.3/.
- Тогава да се разминат - 

посъветва мечето.
- Не могат - отговори 

феята и обясни, че върху 
всяко поле може да стои 
само една пешка.

- Единственият начин 
да се развали блокадата е да се из-
върши вземане - ненадейно се включи 
в разговора и господин Бяла пешка, с 

прегракнал от викането глас.
- Вземането е едно от чудесата на 

планетата Шахмат - добави Рокада. -
То се извършва между различни по цвят 
пешки. Бялата пешка може да вземе 
само черна, а черната - само бяла. Чу-
дото е, че при вземането едната от 
пешките изчезва.

Ñëåäâà�ïðîäúëæåíèå

Фиг.3

Един симултан-сеанс

на Фишер
По покана на управата на един аме-

рикански затвор Роберт Фишер дал си-
мултан-сеанс на затворниците.Част от 
тях били крадци и измамници и по време 
на сеанса от време на време открадвали 
по някоя фигура. Особено се “престарал” 
един от тях, който откраднал по-голя-
мата част от фигурите на гросмайсто-
ра.Най-сетне Фишер загубил търпение и 
му казал:

- Ако откраднеш още една фигура, ще 
съобщя на директора на затвора, за да 
те осъдят за кражба.

При тези думи затворникът се ус-
михнал и отговорил:

- Не можете да ме уплашите. Изле-
жавам доживотна присъда.

Поправям

Когато по време на партията шах-
матистът пипне някоя фигура, той е 
длъжен да направи ход с нея – задължава 
го правилото “пипнато-местено”. Ако 
иска да пипне фигура, без да прави ход с 
нея, преди да я докосне, той трябва да 
каже “поправям”.

Веднъж перуанският майстор Естебан 
Канал отивал в турнирната зала с трам-
вай. Случайно настъпил по крака един от 
пътниците и както бил потънал в мисли 
за предстоящата партия, казал:

- Поправям!
Тогава пътникът го попитал:
- Шахматист ли сте?
- Да!
- Трябваше да кажете “поправям”, 

преди да ме настъпите, а не след като 
ме настъпихте.

Бъдете наши сътрудници и учас-
твайте активно в създаването на 
новия образ на списание “Шах в учи-
лище”. Очакваме статии и снимки, 
отразяващи шахматния живот на 

вашия клуб, които ще намерят мяс-
то на страниците на списанието.

Изпращайте вашите кореспон-
денции на e-mail: 

shah_v_uchilishte@mail.bg

До всички треньори, деятели и наши читатели!
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