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Îткрити турнири

Втори Мтел джуниър в Ямбол – 
 Сто и един далматинци

Евгени Желязков

“На... г. се проведе вторият от вери-
гата турнири “Мтел Мастърс-джуниър” 
за деца до 14-годишна възраст. В турнира 
участваха... деца от цялата страна. Побе-
дителят ... получи лаптоп... Следващият 
турнир е на… Финалът е в София през 
май.”

Така можеше да бъде подредена ста-
тията, да бъдат  публикувани една-две 
снимки. И всичко щеше да бъде наред. 
Ако зад сухата статистика не се крие 
нещо друго. Например детски радости 
и разочарования, емоцията от срещата 
със „стари” противници, първата побе-
да, първата загуба, пропуснатият шанс. 
Микс от детски усмивки, сълзи, намръ-
щени или доволни треньори и амбициоз-
ни родители - млади и не толкова… на-
право един голям…

Шахматен празник!
Да, празник, невъзможен без органи-

заторите от Българската федерация по 
шахмат и “Каиса Чес Мениджмънт”, ко-
ито родиха и организираха веригата от 
турнири, както и без любезните дома-
кини от СШК “Тунджа” и съдействието 
на община Ямбол и училище „Любен Ка-
равелов”.

Малко хронология:
Осем часът сутринта: Влязох в 

училището, на вратата ме спря охра-
ната: „Кой си, защо си, а за шаха ли, ей 
там в стола иди.” И аз отидох, спрях на 
вратата и гледам: училищен стол, прос-
торен, с три редици маси, някои малки, 
някои големи, и столчетата според ма-
сите – различни. Запалих осветлението 
и… седнах. Няма покривки, няма шахо-
ве, няма часовници. А, ето: на далечна-
та стена, над няколко училищни саксии 
има плакат с името на веригата “Мтел 
Мастърс-джуниър”, значи все пак тук ще 
се проведе турнирът.

Девет часът: Преди малко дойдо-
ха едни коли, едни хора слязоха, извадиха 
шахове, наредиха ги, сложиха часовници 
и вече картинката е почти тържестве-
на: само дето въпросните хора (органи-
заторите и техните помощници) бяха 
единствените в голямата зала. За да 
бъдем точни, тази хвърковата чета се 
оказа в състав: съдиите, Николай Велчев 
- изпълнителен директор на Българската 
федерация по шахмат, Димитър Анали-
ев – организатор, домакин на състезани-
ето, и двама-трима от ветераните на 
шаха в Ямбол.

Девет и тридесет: Изведнъж за-
прииждаха деца и родители, коли, деца 
и ръководители… Голям шум, направо 
врява, проверяват при съдията, записани 
ли са, не са ли, някои вече седнаха и иг-
раят, бързат, „специалисти” около тях 
съветват, спорят, съдиите ги молят да 
не бутат нищо по масите, изобщо весел 
хаос, даже една топка излезе отнякъде и 
шахматистите станаха футболисти…

На съдийската маса също е много 
горещо: главният съдия Живко Жеков 
уточнява с ръководители и родители 
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имена, рождени дати, клубове, коефи-
циенти. Работи се с компютърна про-
грама, която дава безпристрастно раз-
пределение на двойките шахматисти 
съобразно броя точки, допълнителните 
коефициенти и вида фигури, с които си 
играл предишната партия. За да става 
това обаче, първоначалната информация 
трябва да бъде абсолютно точна и пра-
вилно въведена.

Почти десет е. Всичко като че ли 
е готово. Ще чакаме „официалните гос-
ти” да открият турнира. Те даже се при-
готвят, нагласяват се микрофони. 

Десет часът: Започваме турнира. 
Стоп: Не започваме...

Оказва се, че една внушителна група 
от 10-15 деца току-що е дошла и я няма 
в списъците, децата гледат тъжно, от 
София идват, май няма да играят обаче. 
Защото не са спазили нито един срок и 
никой не знае, че ще идват да играят.

Не! Ще играят. Забавяме началото на 
турнира. Носим още маси, вадим резерв-
ни шахове и часовници, записваме мал-
ките участници. Какво са виновни тези 
прекрасни дечица, че обичат шаха, че са 
пътували предния ден, спали са на триста 
метра от турнира, но техните ръково-
дители не са подали нито писмена заявка 
предварително, както е регламентът, 
нито са се обадили по телефона, нито 
са дошли поне половин час преди старта 
на турнира, да дадат един списък поне, 
че едни други 90 деца да не ги чакат, тях 
от… хайде да не казвам името на клуба, 
няма нужда от реклама…

Десет и нещо: Откриване
Стефан Сергиев – председател на 

Българската федерация по шахмат, от-
крива турнира. Поздравления от Минчо 
Спасов – депутат във българския парла-
мент от Ямбол, и Тодор Тодоров – ди-
ректор на училище “Любен Каравелов”, 
което ни е приютило.

Започнахме. Стартовият списък е 
изнесен. 101 шахматисти (като филма 
“Сто и един далматинци”) - най силни-
те, тези, които имат индивидуален ко-
ефициент, са подредени в низходящ ред 
по големина на коефициента. След тях 
веднага продължават всички останали, 
подредени по азбучен ред на фамилиите. 
После се оформят двойките за първия 
кръг. Компютърът е непреклонен: пър-
ви номер срещу 51 номер, втори номер 
срещу петдесет и втори номер, и т. 
н. Състезателите са поканени да зае-
мат местата си. Играещите с черните 
фигури натискат часовниците. Всеки 
състезател има по двадесет минути 
за всички свои ходове до завършване 
на партията. На който времето не му 
стигне, губи партията.

Най-трудната част за организато-
ри и съдии е, както се казва, турнирът 
да се завърти. Е, завъртяхме го заедно, 
всички. Оттук-нататък само шахмат-
ните правила и честната борба ще по-
кажат кои са най-добрите днес!

Както винаги, първите два-три кръ-
га поставиха нещата по местата си. 
Изчезнаха картинки от рода на „голям 
батко показва как се играе шах на мъ-
ник, дето още върви под масата”. След 
третия кръг има 11 състезатели с по 
три точки, от тях 3 момичета! Цвета 
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Галунова, Деница Драгиева и Симоне-
та Иванова дадоха сериозна заявка за 
първите места, момчетата май тряб-
ва повече да внимават! Още толкова 
състезатели са с 0 точки и виждам 
вече сълзи… Останалите май спазват 
правилото да не допуснат първите да 
избягат много надалече. Чух един сла-
дур да обяснява: „Има една много хит-
ра стратегия – падаш първите някол-
ко партии, после хващаш слабаците и 
бой, бой!” Май за всяка ситуация си има 
философия момчето… Ще го видим на-
края къде ще е в класирането.

Играта продължава. На последните 
дъски съдиите обясняват що е рокада, 
пиес и мат. Няма лошо, както виждам, 
имаме нови фенове на шахматната 
игра, дано да продължават да се мно-
жат. Сигурен съм вече, че идеята за 
провеждането на турнирите от вери-
гата в градове като Ямбол, Силистра 
и Ловеч е печеливша. Така любимата 
ни игра придобива ново ниво на попу-
лярност сред децата, дава глътка свеж 
въздух, сили и амбиции на треньори и 
деятели. Виждам го в очите на някол-
кото сподвижници от Ямбол, които 
като децата се радват на първата по-
беда на един от своите възпитаници.

Хм. Интересно! След петия кръг 
класирането изглежда така: Двама без-
грешни: Цвета Галунова и Анатоли Ата-
насов с 5 от 5 точки! Даниел Нинчев 
също не е победен, но е разделил точка 
с Кристиян Янков още в третия кръг 
и остава трети във временното кла-
сиране. Но в гърба им дишат 13 (дали е 
случайно числото?) състезатели с по 4 
точки. И сред тях има и 12-годишни, и 
10-годишни. Бургаската и плевенската 
школа са сред тях.

Време е да се решават първите мес-
та! Шестият кръг предостави истин-
ско шоу! На първа дъска двамата водачи 

играха и доказаха… освен че желаят ед-
накво много първото място, и двамата 
са се подготвили толкова добре, че не 
е редно точно в тази партия другият 
да победи. С няколко думи, бойко реми и 
финал като на финал – какво ще стане, 
ще разберем в последния кръг. Други две 
ремита обаче отдалечиха от първите 
места в общото класиране силни шах-
матисти: Михаил Николов – Кристиян 
Янков и Никола Ганев - Илиян Иванов. 
Даниел Нинчев се размина с шанса да 
се изравни с първите, след като загуби 
от Калин Кръстев. Последният заедно 
с Кристиян Йорданов, Желязко Савов, 
Петър Тодоров и Борис Стефанов оф-
ормят първата седмица. 

Седми финален кръг: Ами то е 
ясно, първите двама печелят своите 
партии и класирането е в ръцете на 
цар коефициент! Трябваше първата на-
града да не е лаптоп. Трябваше първата 
награда да е два лаптопа, да може да се 
раздели на две! Защото ето го офици-
алното общо крайно класиране на пър-
вите 19 състезатели:

N Име Ело Т. Бухолц

1. Анатоли Атанасов 2008 6,5 25

2. Цвета Галунова 1889 6,5 23,5

3. Кристиян Йорданов 1820 6 20,5

4. Михаил Николов 1804 5,5 23,5

5. Кристиян Янков 1787 5,5 23,5

Победителят Анатоли Атанасов
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6. Даниел Нинчев 2048 5,5 22,5

7. Владимир Петров 1736 5,5 22,5

8. Калоян Христов 0 5,5 20,5

9. Петър Г Тодоров. 1739 5 25

10. Борис Стефанов 1829 5 24

11. Желязко Савов 0 5 23

12. Деница Драгиева 1724 5 22

13. Симонета Иванова 1678 5 22

14. Велислав Маринов 1735 5 22

15. Виктор Атанасов 1827 5 21,5

16. Драгомир Дичев 0 5 21,5

17. Калин Кръстев 1829 5 21

18. Георги Бърдаров 0 5 20

19. Доника Шивачева 0 5 17,5

Общо 101 участници

С по-добър коефициент Анатоли 
Атанасов заслужи лаптоп, поздрав-
ления и право на участие във финал-
ния кръг в София. Цвета Галунова стана 
втора в общото класиране, но като първа 
дама получи нов електронен часовник!

Нека видим разпределението на при-
зьорите по възрастови групи:

 
Момчета до 14 г.
1. Анатоли Атанасов
2. Желязко Савов
3. Калин Кръстев

Момичета до 14 г.
1. Цвета Галунова
2. Елица Атанасова
3. Яна Найденова

Момчета до 12 г.
1. Кристиян Йорданов
2. Михаил Николов
3. Кристиян Янков

Момичета до 12 г.
1. Деница Драгиева
2. Симонета Иванова
3. Ива Пенчева

Момчета до 10 г.
1. Владимир Петров
2. Калоян Христов
3. Валери Стоянов

Момичета до 10 г.
1. Доника Шивачева
2. Никол Илиева
3. Елина Милковска
  
Момчета до 8 г.
1. Красен Димитров
2. Стефан Иванов
3. Тамер Исмаил

Момичета до 8 г.
1. Рада Димитрова
2. Надежда Петкова
3. Радилена Бурева
 
Това класиране се получи благодаре-

ние на добрата игра на всички. Специал-
но искам да отбележа, че домакините 
бяха подсигурили и по малко калории 
за всички, защото шахматът е сери-
озна работа, спорт, изискващ много 
умствени усилия, а да не забравяме, че 
мозъкът изразходва най-много калории.

Понякога се чудя как става, но най-малките 
са способни на най-големите изненади. Разбира 
се, от всякакво естество! Специално искам 
да отбележа представянето на най-малките 
шахматисти в турнира. Ангел Бохосян (68-мо 
място и 3 т.) и Теодор Хараламбиев (76-о мяс-
то и 2.5 т.) са на по шест 6 години! Браво на 

Депутатът Минчо Спасов 
награждава Цвета Галунова
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Трети детски турнир за купа “Полипост”-
 традицията продължава!

фм Иван Стойнов 

тях! Батковците им - на седем, също не са за 
подценяване! Вижте едно общо класиране на 
6- и 7-годишните в турнира:

N Име Год. Т.

56 Калоян Дичев 7 3S

62 Пламен Георгиев 7 3

66 Александър Марков 7 3

67 Мартин Миленов 7 3

68 Ангел Бохосян 6 3

76 Теодор Хараламбиев 6 2S

87 Виктор Мицилков 7 2

97 Валентин Танев 7 1

Много ми се иска това да са бъ-
дещи европейски и световни шампи-
они.

На закриването всички получиха по-
лагащите им се поименни сертифика-
ти за участие, шахматна литература и 
други подаръци, осигурени от организа-
торите. Гледам общата снимка за спо-
мен и съм сигурен, че дълго време ще 
напомня за емоциите, преживени през 
този ден. Напред към третия турнир 
от веригата на 28 февруари 2009 г. 
при любезните домакини от дунавския 
град Силистра. Надявам се да се видим 
там!

На 10 и 11 януари 2009 година се 
проведе третото издание на дет-
ски шахматен турнир за купа “Поли-
пост”. Турнирът бе открит и закрит 
от Людмил Йосифов – изпълнителен 
директор на генералния спонсор “По-
липост - поща и логистика” ЕАД. При-
ветствие към участниците отправи 
и президентът на БФШ Стефан Сер-
гиев.

Интерес към турнира проявиха и 
три телевизии, БНТ, ББТ и Японската 
национална телевизия, които излъчи-

ха репортажи за събитието.
В турнира участваха 99 деца от 20 

шахматни клуба от цялата страна, 
като сред тях бяха много шампиони на 
България и представители на страната 
на световни и европейски първенства. 
След оспорвана борба 4-ма участници 
завършиха с равен актив от 6 точки, 
като допълнителните показатели 
се оказаха най-благосклонни към 
14-годишната Полина Венкова от 
ШК ”Плевен 21”, поставена в схе-
мата на турнира под №7, която 
спечели купа “Полипост“. Така тра-
дицията момиче да печели купа “Поли-
пост” бе запазена.

Отлично впечатление оставиха с 
играта си и нейните достойни съпер-
ници, разделили първото място: Румен 
Николов (ШК ЦСКА), Дарио Дерешки 
(ШК “Плевен 21”) и Кристиян Янков 
(ШК “Плевен 21”).

Сърдечно благодарим на всички 
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състезатели, треньори, родители и 
шахматни клубове, взели участие в 
турнира. 

Хронология на борбата:
До втория кръг всички ппредвари-

телно сочени за лидери не допуснаха 
изненади и спечелиха своите партии. 
Истинската борба започна в третия 
кръг.

На първа маса Ивайло Стоянов 
игра много неубедително и само пред-
ложението за реми му спаси половин 
точка. Другото реми на първите маси 
бе в партията Велислав Маринов – 
Цветелина Спасова, където белите в 
силен цайтнот и без две пешки успяха 
да направят реми поради липса на вре-
ме на черните. 

Четвърти кръг: Иван Гарни-
зов победи Марсел Коловски, Полина 
Венкова победи с черните Кристиян 
Янков, Дарио Дерешки надделя над 
Теодор Зашев, а партията Николай 
Христов – Румен Николов завърши 
наравно.

Така след този кръг на върха беше 
плевенският триумвират: Иван Гарни-
зов, Полина Венкова и Дарио Дерешки 
с пълен актив, следвани от 6-ма с по 
3.5 точки.

Пети кръг: Започнаха срещите 
между плевенските съотборници, ко-
ито щяха да определят лидерите. На 
първа маса бе направено боево реми 
между Дарио Дерешки и Иван Гарни-
зов (партия 8), на втора маса Поли-
на Венкова направи решаваща крачка 
към първото място след победа над 
явно уморения Ивайло Стоянов. Така 
поставеният под номер едно отпад-
на от борбата. Важна победа постиг-
на Мария Васова, а в партиите Румен 
Николов – Христо Вригазов и Деница 
Драгиева – Николай Христов (партия 

7), бе постигнато примирие, като 
особено във втората след поредица 
от невероятни цайтнотни грешки.

Така след този кръг имаше едноли-
чен водач и това бе Полина Венкова с 
пълен актив, следвана от съотборни-
ците си Дарио Дерешки и Иван Гарни-
зов с по 4.5 точки и 13 преследвачи с 
по 4 точки.

Шести кръг: В дербито на кръга 
Иван Гарнизов – Полина Венкова се 
разигра вариант на защита Грюнфелд, 
в който след бързи размени се стиг-
на до примерно равен офицерски енд-
шпил. Иван Гарнизов се опита да играе 
грубо на победа и изпадна в напълно 
безнадеждна позиция. За съжаление 
реализацията на Полина Венкова не бе 
на висота и се стигна отново до реми 
(партия 6). Важни победи постигнаха 
Дарио Дерешки срещу Николай Хри-
стов, Румен Николов над Кирил Гер-
джиков. Наравно завършиха Мария Ва-
сова - Христо Вригазов и Александър 
Русев – Деница Драгиева. Важна побе-
да извоюва и Кристиян Янков.

Така преди последния кръг първо-
то място се делеше между Полина 
Венкова и Дарио Дерешки с по 5.5 т., 
следвани от петима с по 5 точки. 

Последният кръг трябваше да даде 
отговор на всички въпроси. В него на 
първа маса бе повторен вариантът на 
защита Грюнфелд от партията Гар-
низов – Венкова. На пръв поглед пе-
шечният ендшпил изглеждаше опасен 
за черните, но Полина намери патова 
идея и с ремито спечели купата (пар-
тия 1). Кристиян Янков победи Иван 
Гарнизов (партия 3), Румен Риколов – 
Борис Стефанов (партия 2), Ивайло 
Стоянов – Емил Георгиев, Мария Ва-
сова – Виктор Найденов (партия 5). 

Призовите тройки в различните 
възрастови групи са:
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Момичета до 8 години
1. Виктория Хицовска – ШК “Плевен 21“
2. Ивелина Сашова – ШК “М. Тал”
Момчета до 8 години
1. Петър-Делян Шентов - ШК ЦСКА
2. Стефан Райков – ШК ЦСКА
3. Пламен Георгиев – ШК “Бургас”
Момичета до 10 години
1. Гергана Димитрова – ШК “Плевен 21“ 
2. Никол Илиева – ШК “Плевен 21”
3. Рада Димитрова – ШК “Локомотив”, 
София

Момчета до 10 години 
1. Николай Христов – ШК ЦСКА
2. Искрен Банински – 
ШК “Локомотив”, Мездра
3. Красен Димитров – ШК “Марица-Из-
ток”, Раднево
Момичета до 12 години
1. Мария Васова – ШК “Берковица” 
2. Цветелина Спасова – ШК “Ивис”
3. Петра Димитрова – ШК “Локомо-

тив”, София
Момчета до 12 години
1. Румен Николов – ШК ЦСКА
2. Дарио Дерешки – ШК “Плевен 21”
3. Кирил Герджиков – 
ШК “Г. Даскалов”, Варна
Момичета до 14 години
1. Деница Драгиева – ШК ЦСКА
2. Ванелина Тенева – 
ШК “Г. Даскалов”, Варна
Момчета до 14 години
1. Кристиян Янков – ШК “Плевен 21”
2. Христо Вригазов – 
ШК “Спартак Плевен 21 “
3. Ивайло Стоянов – ШК “Ивис”

Пълното класиране можете да ви-
дите:

N Име, клуб Ело Т.

1. Полина Венкова (Плевен 21) 1892 6.0

2. Румен Николов (ЦСКА) 1926 6.0

3. Дарио Дерешки (Плевен 21) 1909 6.0

4. Кристиян Янков (Плевен 21) 1787 6.0

5. Христо Вригазов (Спартак Плевен 21) 1779 5.5

6. Ивайло Стоянов (ИВИС, София) 2059 5.5

7. Мария Васова (Берковица) 1896 5.5

8. Иван Гарнизов (Плевен 21) 2004 5.0

9. Николай Христов (ЦСКА) 1870 5.0

10. Кирил Герджиков 
(Г. Даскалов, Варна)

1712 5.0

11. Теодор Зашев (Г. Даскалов, Варна) 1788 5.0

12. Александър Русев (Плевен 21) 0 5.0

13. Борис Стефанов (Бадев, Варна) 1829 5.0

14. Деница Драгиева (ЦСКА) 1842 5.0

15. Искрен Банински 
(Локомотив, Мездра)

0 5.0

16. Красен Димитров 
(Марица Изток)

0 5.0

17. Камен Симеонов 
(Г. Даскалов, Варна)

1727 5.0

18. Костадин Вачев (Михаил Тал) 0 5.0

19. Петър-Делян Шентов, ЦСКА 0 5.0

Îткрити турнири
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20. Марсел Коловски (ЦСКА) 1715 4.5

21. Емил Георгиев (Бадев, София) 1817 4.5

22. Виктор Найденов (Бадев, София) 1616 4.5

23. Георги Бърдаров 
(Локомотив, София)

0 4.5

24. Цветелина Спасова (ИВИС, София) 1923 4.5

25. Илиян Иванов (Бургас) 1764 4.5

26. Иво Димитров 
(Локомотив, София)

0 4.5

27. Нури Гапаев (Бадев, София) 0 4.5

Общо 99 участници

(1) Дарио Дерешки – Полина 
Венкова [D85]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 
4.cd5 ¤d5 5.e4 ¤c3 6.bc3 
¥g7 7.¥e3 c5 8.£d2 £a5 
9.¦c1 cd4 10.cd4 £d2 
11.¢d2 0–0 12.¤f3 ¤c6 13.d5 
¤e5 14.¤e5 ¥e5 15.f4 ¥d6 
16.¥d3 ¥d7 
17.e5 ¥b4 
1 8 . ¢ e 2 
¦fc8 19.¦c8 
¦ c 8 
2 0 . ¦ c 1 
¦ c 1 
2 1 . ¥ c 1 
¥ c 3 

22.¥d2 ¥d4 23.¥e3 ¥e3 24.¢e3 ¢f8 
25.¢d4 ¢e8 26.¢c5 ¢d8 27.¥b5 
¥f5 28.a4 ¥e4 29.g3 ¥c2 30.a5 ¥b3 
31.¥c4 ¥a4 32.d6 e6 33.¥b5 ¥b3 
34.¥c4 ¥a4 35.a6 b6 36.¢b4 ¥c6 
37.g4 ¥e4 38.¢c3 ¥c6 39.f5 ¢d7 
40.fe6 fe6 41.g5 ¥g2 42.¥e2 ¥d5 
43.h4 ¥c6 44.h5 ¥e4 45.hg6 hg6 
46.¢d4 ¥f5 47.¥b5 ¢d8 48.¥c6 ¥c2 
49.¢c4 ¥b1 50.¥f3 ¢d7 51.¥e2 ¥e4 
52.¥d3 ¥d3 53.¢d3 ¢c6 54.¢c4 b5 
55.¢c3 b4 56.¢b4 ¢b6 57.¢a4 ¢c6 
58.¢a5 ¢d7 59.¢b5 ¢d8 60.¢c6 ¢c8 
61.d7 ¢d8 62.¢b7 ¢d7 63.¢a7 ¢c7 
64.¢a8 ¢c8 65.a7 1/2

(2) Румен Нико-
лов – Борис Сте-
фанов [C02]

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 
¤e7 4.¤f3 ¤f5 5.¥d3 
f6 6.ef6 gf6 7.£e2 ¤d6 
8.¥f4 ¤c6 9.¤c3 ¤b4? 
10.0–0–0 ¤d3 11.¦d3 
c6 12.¦e1 ¥d7 13.¦e3 
¤c4 14.¦e6 ¥e6 
15.£e6 ¥e7 16.£f6 
¦f8 17.£h4 ¤d6 

18.¥g5 ¦f7 19.£h5 ¢f8 
20.¥h6 ¢g8 21.£g4 
¢h8 22.¤e5 ¥f6 23.¤f7 

¤f7 24.¥d2 ¤d6 25.b3 

кова [D85]
¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5

5 ¤d5 5.e4 ¤c3 6.bc3
7.¥e3 c5 8.£d2 £a5

1 cd4 10.cd4 £d2 
d2 0–0 12.¤f3 ¤c6 13.d5
14.¤e5 ¥e5 15.f4 ¥d6

d3 ¥d7
5 ¥b4

¢ e 2
19.¦c8
c 8 
¦ c 1
c 1
¥ c 1
c 3 

64.¢a8 ¢c8 65.a7 1/2
(2) Рум

лов – Бор
фанов [C0

1.e4 e6 2.d
¤e7 4.¤f3 
f6 6.ef6 gf6 7
8.¥f4 ¤c6 9
10.0–0–0 ¤
c6 12.¦e1 ¥
¤c4 14.¦
15.£e6 ¥e
¦f8 17.£

18.¥g5 ¦f7 1
20.¥h6 ¢g
¢h8 22.¤e5 

¤f7 24.¥d2 ¤
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£c7 26.¥f4 ¥e7 27.¥e5 1–0
(3) Кристиян Янков – Иван 

Гарнизов [E97]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 ¥g7 4.¤c3 
0–0 5.e4 d6 6.¥e2 e5 7.0–0 ¤c6 8.d5 
¤e7 9.b4 a5 10.ba5 ¦a5 11.¤e1 
¤d7 12.¥d2 f5 13.f4 ¦a8 14.¦c1 ¤c5 
15.ef5 ¤f5 16.¤d3 ¤d3 17.¥d3 ef4 
18.¥f4 ¥d4 19.¢h1 ¦a3?! [19...¤e3 
20.¥e3 ¥e3 21.¦f8 £f8 22.¦b1 ¦a3–+] 
20.¤b5 ¦a2 21.¥f5 ¥b2 22.¥c8 £c8 
23.¦b1 ¥g7 24.¤d4 g5 25.¥e3 ¦f1 
26.£f1 £g4 27.¤e6 £e4 28.¦e1 £h4 
29.¤g5 ¥f6 30.¤f3 £g4 31.¤d2 ¥c3 
32.¥h6 ¦a8 33.£f3 £h4 34.£g3 £g3 
35.hg3 ¥e5 36.¥f4 ¥f6 37.¤e4 ¥d4 
38.¤g5 ¦a4 39.¦e8 1–0

(4) Христо Вригазов – Цве-
телина Спасова [B22]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.c3 e6 
5.cd4 d6 6.¤c3 ¤f6 7.¥d3 ¥e7 8.0–0 
0–0 9.a3 a6 10.h3 £c7 11.¥f4 £b6 
12.¤a4 £d8 13.d5 ed5 14.ed5 ¤a7 
15.¤c3 b5 16.¦c1 ¥b7 17.£d2 ¦e8 
18.¥b1 ¦c8? 19.¥e3 ¦a8 20.¤g5 ¥f8 
21.¤ge4 ¤c8 22.£c2 ¤e4 23.¤e4 g6 
24.£c7 £c7 25.¦c7 ¦e7 26.¦fc1 ¦c7 
27.¦c7 ¦b8 28.¤f6 ¢g7 29.¤d7 ¦a8 
30.¦b7 1–0

(5) Виктор Найденов – Мария 
Васова [C26]
1.e4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 ¤f6 4.¥g2 
¥c5 5.¤ge2 a6 6.0–0 d6 7.¤d5 ¥e6 
8.c3 ¥d5 9.ed5 ¤e7 10.£b3 ¥b6 11.d3 
0–0 12.¥e3 ¤c8 13.¦ac1 ¦b8 14.¥b6 
¤b6 15.c4 ¤fd7 16.£c2 ¤c8 17.f4 ef4 
18.¦f4 ¤e7 19.¦e1 ¤g6 20.¦f2 ¤de5 
21.h3 £g5 22.d4 ¤d7 23.£f5 £f5 
24.¦f5 ¦be8 25.¢f1 ¦e7 26.¤f4 ¦e1 
27.¢e1 ¤f4 28.¦f4 ¦e8 29.¦e4 ¦e4 
30.¥e4 g6 31.b4 f5 32.¥f3 b6 33.a4 
a5 34.b5 ¢f7 1–0

(6) Иван Гарнизов - Полина 
Венкова [D85]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 ¥g7 4.¤c3 d5 
5.cd5 ¤d5 6.e4 ¤c3 7.bc3 c5 8.¥e3 
¤c6 9.£d2 £a5 10.¦c1 cd4 11.cd4 

£d2 12.¢d2 0–0 13.d5 ¤e5 14.¤e5 
¥e5 15.f4 ¥d6 16.¥d3 ¥d7 17.e5 ¥b4 
18.¢e2 ¦fc8 19.¦c8 ¦c8 20.¦b1 a5 
21.¦c1 ¦c1 22.¥c1 ¢f8 23.¥d2 ¥d2 
24.¢d2 ¢e8 25.¢c3 ¢d8 26.¢d4 
¢c7 27.¢c5 b6 28.¢d4 ¥a4 29.g4 
¥d1 30.h3 ¥a4 31.f5 ¥e8 32.¥a6 g5 
33.¢c4 ¥a4 34.¥b5 ¥d1 35.¥e8 f6 
36.d6 ¢d8 37.d7 fe5 38.¢d5 ¥f3? 
[38...¥a4 39.¢e5 ¥d7 40.¥d7 ¢d7 
41.a4=] 39.¢e5 ¥g2 40.f6 ef6 41.¢f6 
¥h3 42.¢g5 ¥f1 43.¢h6 ¥d3 44.¢g5 
b5 45.¢f4 b4 46.¢e3 ¥c4 47.¢d2 
¥a2 48.¢c2 ¥e6 49.g5 ¥d7 50.¥f7 
¥a4 51.¢b2 ¢e7 52.¥g8 ¢f8 53.¥h7 
¢g7 54.¥e4 ¥e8 55.¢b3 ¥b5 56.¥f5 
¥e8 57.¢c4 ¥g6 58.¥g4 ¥c2 59.¥h5 
b3 60.¢c3 a4 61.¢b2 ¥g6 62.¥f3 ¥e8 
63.¥d5 1/2

(7) Деница Драгиева – Нико-
лай Христов [C56]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 ed4 4.¥c4 
¤f6 5.0–0 ¤e4 6.¦e1 d5 7.¥d5 £d5 
8.¤c3 £a5 9.¤e4 ¥e6 10.¤eg5 0–0–0 
11.¤e6 fe6 12.¦e6 ¥d6 13.£e2 £h5 
14.h3 ¦he8 15.¦e8 ¦e8 16.£f1 ¢b8 
17.¥d2 £g6 18.£c4 ¦d8 19.¦e1 £f5 
20.b4 a6 21.a4 ¤e5 22.¤e5 ¥e5 23.b5 
¦f8 24.¦e2 ab5 25.ab5 g5 26.¥b4 ¦e8 
27.¦d2 g4 28.hg4 £g4 29.¦d3 £f4 
30.g3 £g4 31.¢g2 ... 1/2

(8) Дарио Дерешки - Иван Гар-
низов [E70]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 
5.¥d3 ¤fd7 6.¤ge2 ¤c6 7.¥e3 e5 
8.d5 ¤e7 9.0–0 0–0 10.¦c1 f5 11.ef5 
gf5 12.f4 ¤f6 13.c5 ¤g4 14.¥f2 e4 
15.¥c4 ¤g6 16.h3 ¤f2 17.¦f2 a6 18.a4 
¢h8 19.cd6 cd6 20.b4 £b6 21.¤a2 
¥d7 22.a5 £e3 23.g3 ¦ac8 24.£b3 
£b3 25.¥b3 ¦c1 26.¤ac1 ¦c8 27.¦f1 
¥b5 28.¦d1 ¤e7 29.¢f2 ¥c4 30.¤d4 
¥d4 31.¦d4 ¥b3 32.¤b3 ¦c2 33.¦d2 
¦d2 34.¤d2 ¤d5 35.¤c4 ¤b4 36.¤d6 
¤c6 37.¤b7 ¤a5 38.¤c5 ¤c4 39.¤a6 
¢g7 40.¤c5 ¢f6 41.g4 h6 42.¢e2 
¤b6 43.¢f2 ¤d5 44.¢g3 ¤c7 45.h4 

Îткрити турнири
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¤d5 46.g5 hg5 47.hg5 ¢g6 48.¤d7 
e3 49.¤e5 ¢h5 50.¢f3 e2 51.¤d3 
¤c3 52.¢e3 ¤e4 53.¢e2 ¤g5 54.fg5 
¢g5 1/2

(9) Румен Николов – Христо 
Вригазов [B45]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 
¤f6 5.¤c3 ¤c6 6.¥e3 ¥b4 7.¥d3 e5 
8.¤b3 0–0 9.0–0 d6 10.¤e2 d5 11.¤g3 
de4 12.¤e4 ¤e4 13.¥e4 ¥e6 14.¥c5 
¥c5 15.¤c5 £e7 16.¥c6 £c5 17.¥a4 
¦fd8 18.£f3 b5 19.¥b3 ¥b3 20.£b3 
¦ac8 21.c3 g6 22.¦ad1 £c4 23.£a3 

£a4 24.£b3 £b3 25.ab3 a5 26.¦a1 
b4 27.¦a5 bc3 28.bc3 ¦c3 29.¦e5 ¦b3 
30.¦fe1 ¢g7 31.g3 ¦b7 1/2

(10) Георги Бърдаров - Деница 
Драгиева [D33]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 c5 4.cd5 ed5 
5.¤f3 ¤c6 6.g3 h6 7.¥g2 ¤f6 8.0–0 
a6 9.¥f4 ¥e7 10.dc5 ¥c5 11.a3 0–0 
12.¥e5 ¤e5 13.¤e5 d4 14.¤a2 ¦e8 
15.¤c4 ¦b8 16.b4 ¥a7 17.¤c1 ¥g4 
18.¦e1 ¤d5 19.£d2 ¦c8 20.¥d5 £d5 
21.¤e3 de3 22.£d5 ef2 23.¢g2 fe1£ 
24.£d3 £f2 25.¢h1 £g1# 0–1

Държавни първенства:

София
09.03 - 15.03
ДИП младежи и девойки до 20 г.
15.03 - 16.03
ДИП ускорен шах младежи и девойки до 
20 г. 

Слънчев бряг
28.03 - 03.04
ДИП юноши 8,10,12,14,16 и 18 г.
04.04
ДИП блиц юноши - 8,10,12,14,16,18 г.
05.04 - 10.04
ДИП девойки - 8,10,12,14,16 и 18 г.

Боровец
01.08 - 05.08
ДОП момчета и момичета до 12 г.
05.08 - 06.08
ДИП ускорен шах момчета и момичета 
- 8,10,12 г.
07.08 - 11.08
ДОП юноши и девойки до 16 г.
11.08 - 12.08
ДИП ускорен шах юноши и девойки до 16 г.

Открити турнири:

Ловеч
12.04 - 12.04 IV М-Тел Мастърс джуниър
Велико Търново
18.04 - 20.04
Купа България “Търновска царица”
София
16.05 - 16.05
М-Тел Мастърс джуниър - финал
Варна
24.08 - 30.08
Купа България “Морско конче” 
за момчета и момичета - 8,10,12,14,16 г.

Предстоящи турнири за деца, юноши и 
девойки през 2009 година

Международни прояви:

Фермо, Италия
30.08-10.09 - Европейско първенство за 
момчета и момичета до 10, 12, 14, 16 
и 18 г.
Мар дел Плата, Аржентина
16-29.10 - Световно първенство за юноши 
и девойки до 20 г.
Анталия, Турция
11-23.11 - Световно първенство за момче-
та и момичета до 10, 12, 14, 16 и 18 г.
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Коледен турнир на шахматен клуб ЦСКА
кмс Васил Илиев

На 14 декември ШК ЦСКА за шес-
ти пореден път проведе коледен 
турнир за деца, членуващи в детско-
юношеската школа на клуба. На този 
турнир падна и своеобразният рекорд 
за най-масово участие - 118 деца! За 
сравнение, предишното постижение 
бе преди две години пак на коледния 
турнир - 64! Участниците бяха разде-
лени в две групи - деца 1 клас и всички 
останали в една обща група. Играха 
се 5 кръга по швейцарска система. 

При най-малките изненадва-
що шампион стана Георги Дими-
тров (треньор Благой Атанасов) с 5 
точки, изпреварвайки Матей Петков 
и Стефан Райков с цяла точка. При 
най-малките момичета купата 
грабна Таня Марковска (треньор 
Николай Колев), следвана от Крис-
тина Бенева и Мина Бръчич. Общо в 
турнира на първокласниците участ-
ваха 40 деца, като първите 20 полу-
чиха предметни награди.

Далеч по-оспорвана бе битката при 

по-големите. Предвид късата дистан-
ция всяка грешна стъпка се оказваше 
фатална. Така рано от борбата отпад-
наха иначе опитни състезатели като 
Николай Христов, Емил Михов и Сияна 
Ангелова, губейки в първите кръгове. 
След оспорвана борба напълно логично 
отличията отидоха при най-големите 
и опитни състезатели. Победител 
в турнира стана студентът от 
Софийски университет " Св. Кли-
мент Охридски" Горан Кръстев, 
следван от Цветослав Стоев и Дени-
ца Драгиева. При девойките първа е 
Деница Драгиева, следвана от Ста-
нимира Драгиева и Асения Димитрова 
(треньор Сашо Николов). Така Горан 
и Деница спечелиха купите за най-до-
бре представили се юноши и девойки 
в турнира.

След това бяха връчени и награди-
те за комплексно представяне за ця-

Деница Драгиева вдигна купата
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Îт живота на клубовете
лата 2008 г.

За щампион на ЦСКА за 2008-ма 
по предложение на треньорския 
съвет на клуба единодушно бе 
избрана единадесетата в Европа 
Деница Драгиева (треньор Христо 
Велчев). Така за първи път момиче се 
окичи с титлата шампион на ЦСКА!

Ето и призьорите по възрастови 
групи.

Момчета до 8 години
1. Петър-Делян Шентов
2. Даниел Иванов
3. Николай Бошнаков

Момчета до 10 години
1. Николай Христов
2. Марсел Коловски
3. Делян Дочев

Момчета до 12 години
1. Румен Николов
2. Димитър Даскалов

Юноши до 16 години
1. Емил Михов
2. Станислав Петров

Юноши до 18 години
1. Цветослав Стоев
2. Владимир Тошев
3. Сава Калчев

Юноши до 20 години 
Горан Кръстев

Момичета до 8 години 
1. Маргарита Белемезова
2. Алексия Косолова

Момичета до 10 години
1. Симона Барокова
2. Ния Георгиева
3. Верка Маджарска

Момичета до 12 години
1. Деница Драгиева
2. Снежка Григорова
3. Гергана Панайотова

Момичета до 14 години
1. Станимира Драгиева

Девойки до16 години
1. Асения Димитрова
2. Сияна Ангелова

Стефан, Матей,  Ния, 
Таня, Кристина и Георги

Цветослав Стоев

Президентът на ШК ЦСКА Кристиан 
Вигенин с Асения Димитрова 
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Решения на комбинациите от стр. 26
(1) Madler,J – Uhlmann Germany, 1963 
1...¦h1! 2.¢h1 £h3 3.¢g1 £g2 0–1
(2) Ujtumen – Savon Krakow, 1964 1.¥g6! 
¢g6 2.¦dg1 ¢f7 3.¦h7! ¤h7 4.£h5 ¢f6 
5.£g6 1–0
(3) Lopez, Bellon – Smejkal Siegen, 1970 
1...¦f3! 2.¢f3 [2.¤d4 ¦f2 3.¦f2 £f2 4.¢d1 
¥g4–+] 2...¥g4! 3.¦g4 £f2 4.¢e4 £f5 5.¢d4 
£e5 0–1
(4) Kislov, M – Berebesov Rusia, 1971 

1.¦g7! ¢g7 2.¤e6! de6 3.¦d7 1–0
(5) Wanke - Wegener, H 1972 1.¦e8! ¥e8 
2.£e8 ¢g7 3.£f8 ¢f6 4.¥d4! £d4 5.£h8 1–0
(6) Giorgadze, T – Kuindzhi Rusia, 1973 
1...¦h5! 2.¥h5 g5 0–1
(7) Abrosimov – Ambainis Rusia, 1975 
1.¦1d4! ed4 2.£h7! ¢h7 3.¦h5 1–0
(8) Fynn – Nedgent New York, 1900 1.¦e7! 
£e7 [1...¥e7 2.£f7; 1...¤e7 2.£f7; 1...¤e5 
2.¦d7 ¤f3 3.¤f3+-] 2.£d5+- 1–0

Îт живота на клубовете

Зорница Пулева стана номер 1 на ШК 
 “Виктори” за 2008 година 

мс Димитър Илиев

12-годишната Зорница Пулева бе опре-
делена за спортист №1 на ШК "Виктори" 
- Благоевград. Тя заслужи преходната купа, 
която ще остане нейно притежание до 
края на 2009 г. Трофеят може да бъде спе-
челен и завинаги, ако някой от състезате-
лите го вземе три пъти. Досега това се 
удаде само на най-младия български между-
народен майстор Киприан Бербатов, който 
е рожба на благоевградския клуб. Пулева съ-
бра 151 точки, а след нея в Топ 10 за 2008 
г. се наредиха Десислава Градевска (144 т.), 
Марина Георгиева (117 т.), Цвета Галунова 
(110 т.), Веселин Методиев (77 т.), Виктор 
Йовов (66 т.), Иван Тетимов (60 т.), Мария 
Каравасилева (54 т.), Георги Славков (49 т.) 
и Стефан Фотев (47 т.). Ето една партия 
от Б-група за жени на новата надежда на 
благоевградския шахмат.

Зорница Пулева – Светлана Цве-
ткова [B40] 

„Б” група, Боровец, 2008
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¥c5 
5.¤b3 ¥b6 6.¤c3 ¤c6 7.¤b5 ¥c7 
8.¤d6 ¥d6 9.£d6 £e7 10.£g3 £b4 
11.¤d2 £d4 12.c3 £f6 13.¤c4 e5 
14.h4 £g6 15.£d3 ¤f6 16.¤d6 ¢e7 
17.¥g5 h6 18.¥f6 £f6 19.0–0–0 ¦d8 
20.£d2 £f4 21.¥c4 f6 22.g3 £d2 
23.¦d2 ¦b8 24.¦hd1 ¤a5 25.¥e2 b6 
26.¥g4 ¥b7 

XIIIIIIIIY
9-tr-tr-+-+0
9zpl+pmk-zp-0
9-zp-sN-zp-zp0
9sn-+-zp-+-0
9-+-+P+LzP0
9+-zP-+-zP-0
9PzP-tR-zP-+0
9+-mKR+-+-0
xiiiiiiiiy

27.¥d7 g6 28.¥b5 ¥c6 29.b4 ¥b5 
30.¤b5 ¤c6 31.¤c7 ¦d2 32.¦d2 ¦d8 
33.¤d5 ¢e6 34.f4 ¦d7 35.c4 f5 36.ef5 
gf5 37.¦e2 e4 38.g4 ¤d4 39.gf5 ¢f5 
40.¦d2 ¤f3 41.¤e3 ¢e6 42.¦d7 ¢d7 
43.¤g2 ¢e6 44.¢d1 ¢f5 45.¢e2 ¤d4 
46.¢d2 ¢g4 47.¢e3 ¤c2 48.¢e4 
¤b4 49.f5 ¤c6 50.f6 ¤d8 51.¢e5 ¢g3 
52.¢d6 ¢g2 53.¢e7 ¤c6 ½
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Приятелска среща между отборите на 
 ШК ЦСКА и град Долна баня

кмс Васил Илиев

На 21. ХII. 2008 г. в град Долна баня се 
проведе приятелска среща между отбо-
рите на град Долна баня и на ШК ЦСКА. 
Отборът на ЦСКА бе в състав: Дими-
тър Даскалов, Деница Драгиева, Нико-
лай Христов, Румен Николов, Марсел 
Коловски, Делян Дочев, Петър-Делян 
Шентов, Станимира Драгиева, Хрис-
то Антонов, Борислав Николов, Сте-
фан Райков, Николай Бошнаков, Христо 
Ефимов и Далия Давидкова. Играха се 
две партии всеки срещу всеки с разме-
нени фигури. Първият кръг започна със 
студен душ за ЦСКА, децата от Долна 
баня поведоха изненадващо с 2-1, а след 
това и с 3-2! Тогава обаче по-опитните 
състезатели от столичния клуб взеха 
нещата в свои ръце, за да се стигне до 
крайното 11-3 в наша полза. Подобна 
развръзка изглежда не е случайна, за-
щото вече се повтаря за трети път 
през годината, като за сравнение двете 
приятелски срещи с гърците и в Дуп-
ница, и в Солун протекоха по подобен 
сценарий. Във втория кръг бяхме малко 
по-убедителни и спечелихме с 11.5-2.5. 
Така се получи и крайният резултат 
22.5-5.5 в полза на ЦСКА. В срещата се 
включиха и някои деца, които за първи 
път участват на състезание от такъв 
род и които успяха да натрупат ценен 

опит за предстоящите състезания.
След двубоя сеанс на едновременна 

игра срещу 10 от най-добрите участни-
ци изнесе фиде майсторът Христо Вел-
чев. След оспорвана борба единствено 
шампионката на ЦСКА за 2008 г. Деница 
Драгиева успя да достигне до реми. Бли-
зо до ремито бе и Румен Николов, кой-
то остана да се бори един срещу един 
срещу сеансьора, но загуби ендшпил с 
разноцветни офицери при наличието на 
топове. Така се получи и крайният ре-
зултат от сеанса - 9.5-0,5 в полза на фм 
Христо Велчев.

След сеанса се проведе церемонията 
по награждаването на най-добре пред-
ставилите се участници в двустран-
ната среща и в сеанса. От ЦСКА купи 
спечелиха Деница Драгиева, Димитър 
Даскалов, Румен Николов, Николай Хри-
стов и Станимира Драгиева. Подаръци 
за Коледа получиха всички участници в 
състезанието, а Христо Ефимов и най-
малката участничка Далия Давидкова по-
лучиха и клубни суичъри за доброто си 
представяне.
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Îт живота на клубовете
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В Пловдив се възраждат шахматните 
 традиции 

мс Илияна Полендакова

Огромно е удоволствието да ви 
съобщим, че в Пловдив отвори врати 
нова шахматна школа за деца и юноши. 
Преди години градът имаше една от 
най-силните шахматни школи в цяла 
България. От нея израснаха много силни 
шахматисти от републикански и меж-
дународен мащаб. За съжаление от 15 
години в Пловдив не се развива детско-
юношески шах. Сега отново се открива 
възможност да се възобновят старите 
традиции. Благодарение на председателя 
на ШК ”Рокада” - мс Красимир Сапунов. 
С безкористна любов към шахматната 
игра той предостави ново, обзаведено 
в най-модерен стил помещение за шах-
матна школа. А треньори са мс Соня 
Пионова и мс Илияна Полендакова.

Някак по естествен път се получи 
така, че най-много деца в шахматната 
школа дойдоха от най-близкото СОУ 
“Паисий Хилендарски”. След училищни-
те занимания те идват, тичайки, в шах-
матния дом, с огромна жажда за придо-
биване на знания от шахматната игра. 
Повечето деца се познаваха помежду си 

и в школата се възцари приятна и прия-
телска атмосфера.

На 21 декември 2008 г. организирахме 
коледни турнири, които се проведоха в 
три възрастови групи. В надпреварите 
се включиха общо 30 деца, на възраст 
от 5 до 14 години.

При осемгодишните в изключително 
оспорвана битка спечели Божидар Нем-
ски с 4.5 т от 5 възможни. На второ 
място се класира Мартин Вълчинов, а на 
трето – Георги Николаев.

В борбата при десетгодишните ак-
тивно се намесиха момичетата и дос-
тойно заеха призови места. Победител 
стана Владимир Урилски, следван от 
Христина Шахънска, а третото място 
остана за Гергана Маринова.

Специална награда за най-малък участ-
ник получи петгодишният Йоан Никола-
ев, който спечели 2.5 т. от 5 възможни 
срещу батковците.

При най-големите убедително на пър-
во място с 4 точки от 4 възможни се кла-
сира Никола Балтов. Негови подгласници 
станаха Илиян Стоянов и Инка Ристич.

Îт живота на клубовете
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30-и юбилеен турнир по шахмат 
 “Еверест”

мс Димитър Илчев

При начинаещите в турнира спече-
ли Станимир Ясенов, следван от Ангел 
Василев и Димитър Хитев.

Специалната награда при момичета-
та бе завоювана от Гергана Заркова.

Наградите в турнира бяха оси-
гурени от председателя на ШК „Ро-
када” - Красимир Сапунов, който бе 
изключително доволен от огромния 
интерес на малките деца към древна-
та игра.

Новосъздадената шахматна шко-
ла при ШК „Рокада” в Пловдив бе по-
сетена от ръководството на БФШ. 

Председателят Стефан Сергиев 
със задоволство констатира, че 
шахматната школа притежава една 
от най-хубавите материални бази в 
цяла България. 

Първи трепети в турнир от по-ви-
сок ранг изпитаха участвалите деца 
от школата в турнира за купа “Поли-
пост” в София в началото на януари. 
Най-добре се представи Илиян Стоя-
нов, завоювал 4 точки. А Илия Прода-
нов със спечелените си 3 точки се кла-
сира на призовото шесто място при 
осемгодишните.

На 24 януари 2009 г. в конферентната 
зала на хотел ,,Лайпциг” в Пловдив се прове-
де 30-ият юбилеен турнир по шахмат за деца 
под патронажа на Община Пловдив, магази-
ни “Еверест”, Движение “Спорт за всички” 
-“Мама, татко и аз – баба, дядо и внуче” и ту-
ристическия комплекс “Лайпциг”.

Право на участие в турнира имаха всич-
ки ученици до ХII клас. Контролното време 
на игра беше по 10 минути на състезател, в 
седемкръгова швейцарска система с прави-
лата на ФИДЕ за блица. 

В турнира взеха участие 41 ученици от 
различни училища на Пловдив.

Бяха раздадени  много награди, медали и 
предметни, в различните групи, разпределе-
ни, както следва:

Победители - момчета и момиче-
та от I до III клас

1. Денис Митков - у-ще “Дружба”
1. Гергана Заркова - у-ще “Паисий Хилен-

дарски”
Момчета и момичета от IV до VI 

клас 
1. Цветелин Пантев - у-ще “Алеко Кон-

стантинов”
1. Христина Шахънска - у-ще “Паисий 

Хилендарски
Момчета и момичета  от VII до 

VIII клас
1. Тодор Кръстев - у-ще “Алеко Кон-

стантинов”
1. Иванина Садърска - у-ще “Антим 

Първи”
Момчета и момичета от IХ до ХII 

клас
1. Tодор Тихолов - у-ще 
“Иван Вазов”
1. Катя Самоилова - у-ще ,,Христо 

Ботев” 

Îт живота на клубовете
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Ето и крайното класиране:
N Име Училище Клас Т.
1. Тодор Тихолов “Иван Вазов” 11 7
2. Цветелин Пантев “Алеко Константинов” 6 5,5
3. Радослав Петковски “Васил Петлешков” 5 5,5
4. Денис Митков “Дружба” 2 5,5
5. Никола Балтов “Княз Александър Първи” 6 5,5

6. Красимир Алексиев УГД “Белинов” 12 5
7. Георги Митков “Елин Пелин” 6 5
8. Катя Самоилова “Христо Ботев” 11 5
9. Стоян Петров “Академик Любомир 

Илиев”
10 5

10. Тодор Кръстев “Алеко Константинов” 7 4,5
Общо 41 участници

Детска школа в Асеновград
мс Неделчо Чепаринов

В Асеновград бе възстановена шах-
матна школа с дългогодишна традиция. 
Явно нищо не се случва случайно. Oще 
през далечната 1925 година в Асеновград 
група студенти, завърнали се от Виена ен-
тусиазирани, основават първия шахматен 
клуб в града. Един от 24-мата младежи бил 
моят дядо, чието име нося аз. Оттога-
ва в този клуб е кипял шахматен живот, 
като успехите му се свързват основно с 
участието на мъжкия му отбор през 70-
те и 80-те години на миналия век, както и 
с успехите при юноши - младша и старша 
вазраст. Също така с успехите на Иван 
Сираков, Неделчо Чепаринов, Румяна Гоче-
ва, Димитар Кожуxаров и други. Първите 
си стъпки в шаxа тук направи и един от 
най-известните балгарски шаxматисти - 
гросмайстор Иван Чепаринов, чиито ус-
пеxи са добре известни на читателите. И 
след това близо 15 години никаква работа 
с деца и без помещение клубът престана 
да съществува дори и на книга. 

Едва през 2006-а бе възстановена регис-
трацията му. А на 5 февруари тази година 
бе откриването на детската шаxматна 
школа. Участваха повече от 50 деца и теx-
ните родители, ръководството на града, 
директори от местните училища, както 
и ръководството на политическа партия 
ГЕРБ, която подари шаxове и часовници на 
школата. След официалната част бе изне-
сен сеанс от 9-годишния талант Николай 
Христов, сегашен възпитаник на мс Недел-
чо Чепаринов. Той победи с лекота своите 
противници. Тържеството завърши с кок-
тейл, даден от гросмайстор Иван Чепари-
нов, за децата и гостите. 

Вече започнаxме работа с повече от 
100 деца в училищата и детските гради-
ни. Предвиждаме в средата на април да 
проведем и първия голям детски турнир, а 
догодина тук да се състои и един от тур-
нирите на «Мтел - джуниър”. Началото е 
трудно, но бъдещето надявам се е пред 
нас.
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Гросмайстор Иван Радулов на 70 години!
Øахматна композиция

На 7 януари една от легендите на 
българския шахмат - гросмайстор 
Иван Радулов, навърши 70 години! Той 
е четирикратен републикански шам-
пион, участвал на 8 шахматни олимпи-
ади за националния отбор на България, 
начело на отбора в Лугано (1968 г.), 
където България постига най-висо-
кото си класиране - бронзов медал! В 
продължение на близо 3 десетилетия 
е тясно свързан с националния от-
бор – като състезател, а след това и 
като треньор. Иван Радулов е трети-
ят българин, заслужил титлата грос-
майстор в историята на българския 
шах. Шахматист с ясно изразен остър 
и комбинационен стил на игра.

В чест на имения му ден и рожден 
ден на една и съща дата шахматният 
композитор Тодор Иванов създаде 
изключително оригиналната шахмат-
на задача. В позицията на диаграмата 
фигурите са разположени като букви-
те „И” и „Р”, инициалите на името на 
гросмайстора. Естествено до нея се 
достига с нестандартни и чисто шах-
матно нелогични ходове, но позволе-
ни от правилата. В това е и магията 
на шахматната композиция.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9zp-+Q+qvlr0
9n+-zp-zp-zp0
9zP-zpN+N+k0
9KzP-tr-vLpzP0
9tR-+P+L+-0
9R+-sn-zP-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Кой е на ход?

Отговора дава етюдозадачата 
дуплекс “Английските близнаци”. 
Който и да е на ход, обявява мат.

До позицията се стига след: 
1.a4 b5 2.a5 e5 3.d3 e4 4.¥f4 
ed3 5.¢d2 d6 6.e4 ¤f6 7.¢c3 
b4 8.¢b4 c5 9.¢a4 ¤e4 10.cd3 
¤d2 11.g4 g5 12.¥g2 f6 13.¤e2 
¤a6 14.¤g3 h6 15.¤c3 ¥g7 
16.¦a3 ¥g4 17.£g4 ¢f7 18.¦ha1 
£g8 19.¦1a2 ¦e8 20.¤d5 ¢g6 
21.b3 ¦e4 22.b4 ¦d4 23.¥f3 ¦h7 
24.£d7 g4 25.¤f5 ¢h5 26.h4 [Ако 
сега белите играят 26.h3 £f7 27.h4 и 
в позицията на диаграмата на ход са чер-
ните, които обявяват мат с 27...£d7] 
26...£f7 Сега вече на ход са белите и 
те обявяват мат с  27.£f7
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Øахматна лекция

Последен шанс или силата на контраударите
мс Христинка Илиева

Обикновената реакция срещу едно на-
падение е защитата. Когато единият от 
противниците напада една фигура, другият 
я защитава или я измества на по-сигурно 
поле. Понякога обаче срещу нападението е 
възможно да се реагира и по друг, по-енер-
гичен начин, провеждайки насрещно напа-
дение. Самият ход, с който нападнатата 
страна отговаря на противника, се нарича 
контраудар.

Никога не е късно да се предадете и за-
това, преди да зарадвате противника, про-
верете още веднъж своите възможности. 
Спомнете си за всички учени начини за за-
щита и си задайте въпроса: Няма ли тук не-
очаквано спасение или създаване на труднос-
ти в реализацията на преимуществото?

Капабланка – Томас,  Хастингс, 1919 г.
XIIIIIIIIY
9-tR-+rwq-mk0
9+-zp-+-zpp0
9Q+-zp-zp-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+-+-+-0
9P+r+-+PzP0
9+R+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите имат спечелена позиция. Най-
силното им продължение е 1.¦e8 £e8 
2.£a4! с двоен удар и печалба. Те обаче ре-
шили да спечелят по-бързо с хода 1.£a8?, 
на което умореният от трудната защи-
та противник се предал! И то в момент, 
в който той може да вземе инициатива-
та с контраудара 1...¦a2!! и след 2.£b7 
¦a4 3.£c7 ¦e4 да остане с материал в 
повече. Истината е, че контраударите са 
ходове, които трудно се откриват. Не ги 
виждат не само тези, на които могат да 
бъдат нанесени, но понякога и тези, кои-
то могат да ги нанесат.

Розентал – Макагонов ,  Москва, 1936 г.
XIIIIIIIIY
9-+ktr-+-+0
9zpp+r+pzpp0
9-wqp+p+-+0
9+-vlnzP-+-0
9-+L+-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzPPvLQzPPzP0
9+-mKR+R+-0
xiiiiiiiiy

Позицията изглежда равна. Черните 
фигури са малко по-активни, поради това 
белите решили да нарушат взаимодейст-
вието им и играли 1.¥g5?, мислейки, че 
единствената защита срещу това напа-
дение е топът да отстъпи на друго, по-
пасивно поле. Вместо това обаче чер-
ните отговорили със силен контраудар  
1...¤c3!! 

Белите се предали, понеже на 2.bc3  
следва 2… ¥a3 мат.

Анен – Лумер , коресп. партия, 1955 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9+p+-+p+-0
9p+q+-zp-zp0
9+-vl-+Ptr-0
9-+-+-+PtR0
9+P+P+-+Q0
9-zP-vL-+RzP0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

Черните не разполагат със задово-
лителна защита срещу бялата атака на 
царския фланг, но успели да открият кон-
траатака, която подготвили с етюдния 
ход 1… ¥f2!! Белите отговорили 2.¦h6, 
но били изненадани от силния контра-
удар 2… £c1!! 3.¥c1 ¦e1 4.¦g1 ¦g1 
мат.
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Òреньорски съвети

С треньорска дейност се занимавам 
вече 7-8 години, като винаги съм се ста-
рал да търся баланса, универсалния ме-
тод, който да бъде максимално полезен и 
ефективен за моите възпитаници. Опит-
вал съм се да намеря полезната процент-
на сплав между дебют, мителшпил и енд-
шпил. Разбира се, стигнал съм до някакви 
изводи, но те едва ли са меродавни.

Целта на настоящата ми статия е 
да запозная читателите ни (най-вече по-
младите) с един „вид” шах, един „метод” 
на тренировка, който през последните 
две години намирам за особено полезен.

С кореспондентен шах се занимавам 
от 2007 година и въпреки скромната си 
все още практика вече усещам ползите. 
Не играя активно практически шах и не 
мога да се похваля с кой знае какви успе-
хи като юноша. Нито пък имам някакви 
амбиции. Ползите и удоволствието оба-
че, които изпитах от кореспондентния 
шах, могат да се сравнят само с ентусиа-
зма ми, когато бях на 11-12 години.

Та, какви са ползите, които мла-
дите шахматисти могат да усе-
тят, ако се занимават с кореспон-
дентен шах.

Първо: По време на целия си тре-
нировъчен процес, при добро желание и 
сериозно отношение ще имате около 
15-20 партии (това е оптималната спо-
ред мен брoйка, за да играете качествен 
шах), които ще играете едновременно в 
продължение на година, година и полови-
на. С какво ще ви помогне това? Ще има-
те възможност „в движение”, ежедневно 
да подлагате на анализ и оценка позиции, 
които текат в момента. Ще имате въз-
можност да избирате планове, да ги от-

хвърляте, да опровергавате противника 
си, треньора си, та дори и историята!

Второ: Ще можете да добиете без-
ценен опит в дебюти, които имате на-
мерение да превърнете във ваши основни 
оръжия. Ще ви се наложи да се запознава-
те по-детайлно и задълбочено с идеите 
на даден вариант, да разгледате повече 
партии, да отхвърлите или да опитате 
да приложите идея отпреди век пример-
но. Или пък съвсем нова.

Трето: Ще ви се наложи да анализи-
рате партиите си с най-добрите моду-
ли (Rybka, Fritz, Zappa Mexico, Hiarcs и т. 
н.). В момента голяма част от младите 
шахматисти сляпо вярват на „машини-
те”. Много често ми се случва да чуя 
израза „Рибката каза” или нещо от тоя 
род. Доколко трябва да се вярва на ана-
лизаторските програми и доколко не, е 
дълга и интересна тема. Може би ско-
ро ще напиша статия и по този въпрос, 
но сега говорим за друго. Когато ви се 
налага ежедневно да работите с горес-
поменатите програми, ще усетите кога 
можете да им вярвате и кога не. Ще на-
мерите баланса между чисто човешката 
мисъл и компютърния анализ. Ще видите, 
че анализаторите понякога ви предлагат 
безумни неща, които ви водят директ-
но към загуба. Ще усетите обаче как 
„машините” опровергават доста идеи 
и варианти, които години наред са били 
смятани за основни и задължителни. Ще 
видите как в един момент ще изпита-
те удоволствие от съчетанието „зна-
нията от старите книжки + разумния 
анализ с Рибката”. Преди няколко месеца 
ми се наложи да играя топовен ендшпил. 
Повярвайте ми, не успях да намеря дори 

Кореспондентният шах - чудесен метод 
 за израстване на младите

Деян Димитров
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подобен завършек в дебелите книги за 
еднотоповни окончания. От друга стра-
на анализаторските модули не са най-до-
брият ви помощник в ендшпила, освен 
ако няма дълъг форсиран вариант. Ако 
имате нужната шахматна основа, т. е. 
ако имате претенции, че сте грамотен 
шахматист, ще се убедите как „маши-
ните” предлагат безумни от позицион-
на гледна точка продължения, и то без 
да има конкретна тактика, която да 
оправдае подобен род замисъл. Веднъж 
дори се смях със сълзи, когато една от 
гореспоменатите програми ми предло-
жи следното. Играл съм староиндийски 
тип позиция, като съм бутнал f4, g5, h5... 
и се готвя за g4. Белият се е наредил f3, 
g2, h3, а анализторът упорито ми препо-
ръчва с черните да играя h4! Е, ако това 
не е безумие...

Пробвайте, играйте кореспондентен 
шах и ще видите как, след като натру-
пате определен опит, ще стигнете сами 
до изводите доколко и в какви позиции 
„машините” са ви полезни.

Продължавам със съветите. Еже-
дневно, дори и когато не сте на турнир 
и имате много време за преценка и раз-
мишления, ще бъдете постоянно изпра-
вени пред съдбоносен избор. Пред важни 
решения. Защото, ако при практическия 
шах факторът „време” е решаващ, то 
при кореспондентния не е така. След 
примерно 10-дневен сериозен човешки и 
машинен замисъл всеки ваш съмнителен 
план много бързо ще бъде опроверган. 
Друг положителен ефект. Ако изиграете 
добре една партия в даден вариант, то 
вие ще можете да използвате анализа, 
когато играете практически шах. Това 
ще ви вдъхне увереност, самочувствие и 
спестено време. 

Повярвайте ми, кореспондентният 
шах промени начина ми на живот. Сега 

всяка сутрин проверявам пощата си или 
отивам на сървъра, където играя с мисъл-
та, че имам отговор от 4-ма, 5-ма мои 
съперници. Тръпката и удоволствието са 
невероятни!

Темата е толкова дълга, че ако се ув-
лека, мога да напиша цяло списание! Но 
вместо заключение ще си позволя само 
няколко изречения. Нещо като финални 
съвети. Та така, не си мислете, че ко-
респондентният шах е място, където 
си „мерим” машините. Не е така. Ако 
някой има интерес, ще му пратя мои пар-
тии, в които 2-3 чисто човешки хода 
побеждават „машината” на противника. 
Ако играете кореспондентен шах, ще се 
срещнете с хора, които сляпо вярват на 
анализаторските модули. Ще има обаче и 
такива, които играят в повечето случаи 
чисто човешки ходове. Тоест ще срещ-
нете разнообразни противници, които 
ще се отличават със своя стил и маниер 
на игра. Нима това не е така и в прак-
тическия шах? Често ще се случва да се 
чудите защо „машината” не вижда чисто 
човешкия, естествен ход, който вие би-
хте изиграли на минутата. Е, в повечето 
случаи Рибката ще ви опровергава, но ще 
има и ситуации, когато вие ще я обори-
те!

Така че моят съвет към младите 
шахматистие е следният: Играй-
те кореспондентен шах. Нека това 
стане част от вашата трениров-
ка по пътя към усъвършенстване-
то ви в практическия шах. Съберете 
отбор от ваши връстници и приятели. 
Включете се в следващото отборно 
първенство по кореспондентен шах и ще 
видите колко интересно, различно и спе-
цифично е.

Успех и дано съветите ми успеят да 
спечелят млади съмишленици за корес-
пондентния шах! 
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Ðешете комбинациите
(1) Madler, J - Uhlmann
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9zpltR-+p+p0
9-zp-zp-+pwQ0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+qzP0
9+-+-+-sN-0
9P+-+-zPPmK0
9+-+-tr-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(2) Ujtumen - Savon
XIIIIIIIIY
9r+-+-tr-+0
9zpp+-wqk+-0
9-+-+psnp+0
9+-+pwQ-+-0
9-+p+-zP-+0
9+-+L+-+-0
9PzPP+-zP-+0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(3) Lopez, Bellon - Smejkal
XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+p+l+-+p0
9-+pzp-+p+0
9zp-+-+-+-0
9-+Pvl-+Pwq0
9+P+PzpP+-0
9P+N+K+RzP0
9+RwQ-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(4) Kislov,M - Berebesov
XIIIIIIIIY
9-+r+-trk+0
9+-+p+-zpp0
9p+-+-+-+0
9+-wq-zPp+Q0
9-+psNlzP-+0
9zP-+-+-+P0
9-zPP+-+-mK0
9+-+R+-tR-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) Wanke - Wegener, H
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+l+p+p0
9-+-+-+p+0
9+-vLPtR-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-wQ-+P0
9-wq-+-trPmK0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Giorgadze,T - Kuindzhi
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+p0
9-+-+-+pmk0
9+P+-+-tr-0
9-+P+-+LmK0
9tR-+-+-+P0
9-+-+-wQr+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(7) Abrosimov - Ambainis
XIIIIIIIIY
9-tr-tr-+-mk0
9+-+-sN-zpp0
9-zp-zPqzp-+0
9+-+Rzp-+-0
9-+-sn-+-+0
9+-+-+-+-0
9P+-+-zPPzP0
9+Q+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(8) Fynn - Nedgent
XIIIIIIIIY
9r+-+-vlktr0
9zppzpq+-zpp0
9-+n+R+-+0
9+-+-+-sN-0
9-+pzp-+P+0
9+-+-+Q+-0
9PzP-+-zP-zP0
9tR-vL-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят
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