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Îткрити турнири

Втори М-Тел Мастърс - 
 джуниър в Пловдив

мм Ружка Генова

Малко преди края на годината, на 19. 
12. 2009 г., в Пловдив се проведе втори-
ят турнир от веригата „М-Тел Мастърс 
- джуниър” 2009-2010-а. От много години 
пловдивската шахматна общественост 
не се беше радвала на голям детски тур-
нир. Организатори на турнира бяха СШК 
„Рокада” – Пловдив, „Каиса Чес Менидж-
мънт” и БФ „Шахмат”. Благодарение на 
големия ентусиазъм и усилия на директора 
на турнира Красимир Сапунов, треньори-
те – Соня Пионова и Илияна Полендакова, 
и домакините от хотел „КООП” турни-
рът бе проведен в отлична обстановка, 
с добра организация и се превърна в удо-
волствие както за участниците, така и 
за многобройните родители и любители 
на най-древната игра - шахмата.

В турнира участваха 76 момчета и мо-
мичета, ненавършили 14 години към 19. 12. 
2009 г. Лошите атмосферни условия в стра-
ната бяха причина да не пристигнат редица 
записали се участници. Наред с многото 

начинаещи и напреднали млади местни със-
тезатели, очакващи с нетърпение турнира 
в Пловдив, се открояваха и утвърдени вече 
имена в детския ни шах. Всички, подготвени 
и обзети от огромно желание за заветно-
то първо място. Наградите за победителя 
– лаптоп, право да участва в кръговия фи-
нален турнир в София и купа, бяха стимул, 
предвещаващ напрегната битка. Кръговете 
на турнира бяха седем, а контролата за игра 
само 20 минути.

И наистина битка имаше, но тя беше на 
шахматната дъска, в духа на феър плея, с 
коректност и шахматна непримиримост 
и донесе огромно удоволствие на люби-
телите на играта, присъстващи в залата. 
Коректното поведение на състезатели и 
техните родители и водачи не създаваше 
проблеми на главния съдия мм Ружка Генова 
и помощник-съдиите Соня Пионова и Или-
яна Полендакова.

До четвъртия кръг първите десет по 
рейтинг бяха непобедими и жребият ги 
противопостави един срещу друг. Дими-
тър Даскалов, №1 в турнира, се срещна с 
Румен Николов, №8, а Дарио Дерешки, №2, 
с Христо Вригазов, №5. Победите на Ру-
мен и Христо попариха надеждите на Де-
решки и Даскалов за първото място. По-
бедителят от първия турнир на веригата 
в Несебър Румен Николов демонстрира 
игра със самочувствие, добра дебютна 
подготовка, уверено разиграване в мител-
шпила и ендшпила и най-вече спокойствие 
и отлична тактика в последните 5 мину-
ти. Победите му над Христо Вригазов - 
5-и кръг, и Николай Христов – 6-и кръг, 
го направиха безапелационен лидер. След 
шестия кръг вече беше недостижим, а 
следващите бяха с по 5 точки.

Но интрига и напрежение в седмия кръг 
все пак имаше. Победата на Николов в пър-

Ники Христов срещу Румен 
Николов в борбата за първото място
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вия турнир от веригата и лидерството му 
откриха шанс за втория в класирането да 
добие правото за участие в кръговия фи-
нален турнир в София. Групата, следваща 
лидера, беше от 7 състезатели, всеки от 
които имаше шанс за второто място.

Жребият противопостави: Румен 
Николов – Кристиян Янков (реми), Ди-
митър Даскалов – Цветелин Пантев 
(1-0), Симонета Иванова – Николай 
Христов (1-0), Христо Вригазов – Мар-
тин Петров (1-0). Късата дистанция на 
турнира - 7 кръга, направи очакването 
на крайното класиране от тримата със-
тезатели с по 6 т. крайно вълнуващо. 
Щастливият втори се оказа съотборни-
кът на победителя - Димитър Даскалов 
(ШК ”ЦСКА” София). Четвъртият до-
пълнителен показател – натрупването, 
се оказа факторът, който отреди тре-
тото място на Симонета Иванова, ШК 
„Михаил Тал”, Червен бряг, а пловдивча-
нинът Христо Вригазов, ШК „Спартак 
Плевен 21”, остана четвърти. Добро 
впечатление направи шахматната игра 
на тримата братя от „Софийски цен-
тър по шахмат” – Мартин, Владимир и 
Антон Петрови. Само притеснението 
им в крайната фаза на играта, което во-
деше до грешки, ги лиши от призовите 
отличия. Симонета Иванова също игра 
много добре и мотивирано. Успехите й 
сред момчетата предстоят. 

Крайно класиране

N Име, клуб Ело Т.

1. Румен Николов, (ЦСКА, София) 1771 6,5

2. Димитър Даскалов, (ЦСКА, София) 2020 6,0

3. Симонета Иванова, (М. Тал, Ч. бряг) 1815 6,0

4. Христо Вригазов, (Спартак Плевен 21) 1867 6,0

5. Кристиан Янков, (Плевен 21) 1875 5,5

6. Стефан Райков, (ЦСКА, София) 1633 5,0

7. Мартин Петров, (СЦШ, София) 1677 5,0

8. Николай Христов, (ЦСКА, София) 1867 5,0

9. Дарио Дерешки, (Плевен 21) 1890 5,0

10. Цветелин Пантев, 
(Локомотив 2000, Пловдив)

1721 5,0

11. Михаил Николов, (Плевен 21) 1832 5,0

12. Георги Нанов, (Пазарджик) 1821 5,0

13. Владимир Петров, (СЦШ, София) 1683 5,0

14. Денис Маринов, (64 Ст. Загора) 0 5,0

15. Мартин Вълчинов, (Рокада, Пловдив) 0 5,0

16. Давид Цветанов, (Плевен 21) 1679 4,5

17. Делян Дочев, (ЦСКА, София) 1877 4,5

18. Гергана Заркова, (Рокада, Пловдив) 0 4,5

19. Валентин Кръстев, (Рицар, София) 0 4,5

20. Радослав Петковски, (Енергия, Добрич) 1402 4,5

Общо 76 участници

Победителите в отделните категории са: 
До 8 години – Стефан Райков – 

ШК „ЦСКА”, до 10 години – Мартин 
Петров - „Софийски център по шах-
мат”, до 12 години – Димитър Даска-
лов - ШК „ЦСКА”, до 14 години – Румен 
Николов - ШК „ЦСКА”, София, момиче-
та – Симонета Иванова, ШК „Михаил 
Тал”, Червен бряг. 

Сертификатите и предметните награ-
ди за всички участници, връчени им от из-
пълнителния директор на БФШ – Николай 
Велчев, направиха вълнуващо закриването 
до последния момент.

Получи се един прекрасен шахматен праз-
ник, който българският шахмат и Пловдив 
заслужаваха.

Възможно е наследникът на Веселин То-
полов да е бил сред участниците!

Третата в общото класиране и 
първа при момичетата Симонета 

получава наградата си
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Четвърти детски турнир 
 за купа “Полипост”

фм Йордан Стойнов, фм Иван Стойнов

За четвърти път шахматната нова 
година започна с детския турнир за купа 
“Полипост”, който тази година бе и купа 
на България. В нов формат и на ново мяс-
то в престижния четири звезден хотел 
“Родина”, турнирът събра рекорден брой 
участници – 126 от 20 шахматни клуба 
от цялата страна. За първи път участни-
ците бяха разделени в два турнира - тур-
нир “А” - до 14 години, и турнир “Б” - до 
10 години. И в двата турнира се събраха 
изключително качествени и силни съста-
ви. Сред участниците бяха почти всички 
шампиони и шампионки на България в раз-
личните възрастови групи. В турнир “А” 
23-има участници бяха с български рей-
тинг, а в турнир “Б” 13 бяха градираните. 

Кратка хронология на борбата: 

Турнир“ А” 
Поставеният под номер 1 Александър 

Монев бе предварително соченият фаво-
рит за купата, макар че традицията момиче 
да спечели турнира бе също твърде вероят-
но да продължи, при участието на шампи-
онката до 12 години Симонета Иванова и 

опитната Деница Драгиева. Никой не пред-
полагаше, че победата на Александър Монев 
срещу Борис Стефанов във втория кръг ще 
се окаже решаващата битка между първия 
и втория в класирането. Това обаче стана 
след много драматични обрати и непрекъс-
ната смяна на водачите в класирането. На-
чало на изненадите постави Румен Николов, 
който след победата над Александър Монев 
в четвъртия кръг (партия №1), оглави едно-
лично класирането. В петия кръг обаче той 
загуби от Михаил Николов и същият поведе 
еднолично “колоната”. В следващия 6-и кръг 
временният лидер трябваше да “преклони” 
глава пред Борис Стефанов (партия № 2), 
и така преди последния кръг в класирането 
водеше тройката: Монев, Стефанов и Си-
монета Иванова с по 5 точки. Последният 
кръг определи и шампиона. На първа дъска 
Симонета загуби от Борис Стефанов (пар-
тия №3), А. Монев на втора надигра без уси-
лия Михаил Николов (партия № 4), а Дарио 
Дерешки на трета надигра Явор Тодоров 
(партия №5), и оформи призовата тройка. 
Така с равни точки с втория по 6, но 
с по-добри допълнителни показатели 
купа “Полипост” и първата награда 
спечели Александър Монев, ШК “Локо-
мотив”, София. Второто място заслуже-
но завоюва Борис Стефанов, ШК “Спартак 
Плевен 21“, а трети остана Дарио Дерешки, 
ШК “Плевен 21”, с 5.5 точки, като тримата 
оформиха и призовата тройка в групата на 
момчетата до 14 години.

В отделните възрастови групи медали-
те и наградите спечелиха:

Момичета до 14 г. 
1. Симонета Иванова, ШК “М. Тал”, с 

5 точки спечели малката купа, като през 
цялото време бе сред лидерите. Втора в 
групата остана Деница Драгиева, ШК “Ло-
комотив”, София, а трета - Цветелина 
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Спасова, ШК “Ивис-плюс”, и двете с по 
4.5 точки.

Момичета до 12 г.
1. Никол Илиева, 2. Гергана Димитро-

ва - и двете от ШК “Плевен 21” с актив 
от 3.5 т., а третото място спечели Вик-
тория Василева, ШК “М. Ботвиник” със 
същия актив. 

Момчета до 12 г.
1. Владимир Петров, Столичен център, 

с 5 т. 2. Веселин Методиев, ШК “Викто-
ри”, с 4.5 т., и 3. Явор Тодоров, ШК “Локо-
мотив“, София., с 4 точки.

Крайно класиране

N Име, клуб Ело Т.

1. Александър Монев (Локомотив, 
София)

2126 6

2. Борис Стефанов (Спартак 
Плевен 21)

1802 6

3. Дарио Дерешки (Плевен 21) 2002 5.5

4. Симонета Иванова (М. Тал, Ч. 
бряг)

2002 5

5. Кристиян Янков (Плевен 21) 1903 5

6. Владимир Петров (СЦШ) 1929 5

7. МИхаил Николов (Плевен 21) 1974 4.5

8. Деница Драгиева (Локомотив, Со-
фия)

1956 4.5

9. Румен Николов (ЦСКА) 1964 4.5

10. Георги Бърдаров (Локомотив, Со-
фия)

1781 4.5

11. Иво Димитров (Локомотив, Со-
фия)

1746 4.5

12. Веселин Методиев (Виктори, Бла-
гоевград)

1779 4.5

13. Цветелина Спасова (Ивис плюс, 
София)

1753 4.5

14. Стефан Лазов (Капабланка, Дуп-
ница)

0 4.5

15. Явор Тодоров (Локомотив, София) 2001 4

16. Делян Дочев (ЦСКА) 1833 4

17. Милен Попов (Рицар, София) 0 4

18. Христо Христов 0 4

Общо 43 участници

(1) Румен Николов – Александър 
Монев [B85]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c3 d6 6.¥e2 a6 7.a4 ¤c6 8.¥e3 £c7 
9.0–0 ¥e7 10.f4 0–0 11.¥f3 ¦b8 12.£e1 
¦d8 13.¢h1 ¥d7 14.£g3 ¥f8 15.f5 ¤d4 
16.¥d4 e5 17.¥e3 ¥c6 18.a5 ¤d7 19.f6 
¢h8 20.fg7 ¥g7 21.¥g4 ¦f8 22.£h4 f5 
23.¥f5 ¤f6 24.¦f3 ¦be8 25.¦h3 h5 26.¥g6 
¦e7 27.¥g5 ¥e8 28.¤d5 ¥g6 29.¤c7 ¦c7 
30.¦f3 ¤g4 31.h3 ¤h6 32.¦f8 ¥f8 33.¥h6 
1–0

(2) Борис Стефанов - Михаил Ни-
колов [D00]
1.¤c3 ¤f6 2.d4 d5 3.f3 e6 4.¥f4 ¥b4 
5.£d3 c6 6.0–0–0 ¤bd7 7.g4 £a5 8.a3 ¥e7 

Никол Илиева с купата при 
момичетата до 12 г.

Победителят Александър Монев
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9.h4 ¤b6 10.¥c7 ¤fd7 11.e4 ¥d8 12.¥d8 
¢d8 13.ed5 cd5 14.£e3 ¤a4 15.¤a4 
£a4 16.£g5 ¢c7 17.£g7 ¦f8 18.¥d3 
b5 19.¥h7 b4 20.ab4 £a1 21.¢d2 £b2 
22.h5 f6 23.¤e2 ¥a6 24.¦b1 £a3 25.¦b3 
£a4 26.£e7 ¦ae8 27.£g7 £b5 28.¥d3 
£b6 29.b5 ¥b7 30.¦a1 ¢d6 31.¦c3 ¦e7 
32.£h6 ¦c8 33.¦c8 ¥c8 34.£h8 ¥b7 
35.h6 e5 36.c3 e4 37.fe4 de4 38.¥c4 e3 
39.¢c1 ¢c7 40.h7 ¥e4 41.¦a6 £b7 42.d5 
¤b6 43.d6 ¢d6 44.£d8 ¢e5 45.£d4# 
1–0

(3) Симонета Иванова - Борис 
Стефанов [A41]
1.d4 g6 2.g3 ¥g7 3.¥g2 d6 4.¤f3 ¤c6 
5.0–0 e5 6.d5 ¤ce7 7.c4 f5 8.¤c3 ¤f6 9.e4 
0–0 10.h3 h6 11.¤e1 g5 12.ef5 ¥f5 13.¥e3 
£d7 14.¢h2 b6 15.¤d3 ¤g6 16.¤b4 ¦ae8 
17.g4 ¥g4 18.hg4 ¤g4 19.¢g1 ¤f4 20.¥f3 
¤f6 21.¥f4 gf4 22.¤e4 £h3 23.¥g2 £h4 
24.¤f6 ¦f6 25.f3 ¦g6 26.¦f2 e4 27.fe4 
¦e4 28.£d3 ¥d4 29.£f3 ¥f2 30.£f2 £f2 
31.¢f2 ¦c4 32.¤c6 ¦c2 33.¢f3 ¦gg2 
34.¢f4 ¦b2 35.¢f5 ¦a2 36.¦e1 ¦ae2 
37.¦h1 ¢h7 38.¤d4 ¦h2 39.¦g1 ¦hf2 
40.¢g4 ¦g2 41.¦g2 ¦g2 42.¢f3 ¦d2 0–1

(4) Александър Монев - Михаил Ни-
колов [B06]
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 d6 4.¥e3 a6 
5.f4 ¤f6 6.h3 b5 7.e5 ¤h5 8.£f3 c6 9.g4 
b4 10.¤ce2 ¥e6 11.¥g2 ¤f6 12.ef6 ¥f6 
13.g5 ¥g7 14.£f2 £c7 15.¤f3 ¤d7 16.0–0 
¦b8 17.c3 bc3 18.¤c3 ¤b6 19.¤d2 0–0 
20.¦ac1 £d7 21.¢h2 ¦fc8 22.¦fd1 ¤d5 
23.¤d5 cd5 24.¦c8 ¦c8 25.¤b3 £a4 
26.¦c1 ¦c1 27.¤c1 £c4 28.£e2 £a4 
29.£d3 ¥f5 30.£b3 £b3 31.¤b3 ¥d3 
32.¥d5 e5 33.¢g2 ¢f8 34.de5 de5 35.fe5 
¥e5 36.¥d4 ¥f4 37.¥f6 1–0

(5) Явор Тодоров – Дарио Дерешки 
[A29]
1.c4 e5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 d5 4.cd5 ¤d5 
5.¤c3 ¤b6 6.¤f3 ¤c6 7.d3 ¥e7 8.0–0 
¥e6 9.¥e3 0–0 10.¤a4 ¤a4 11.£a4 £d7 

12.¦fc1 f6 13.¥c5 ¦fd8 14.£c2 ¦ac8 
15.¥e7 ¤e7 16.b4 b6 17.£b2 £d6 18.b5 
c5 19.bc6 ¤c6 20.a3 ¦c7 21.¦c2 ¦dc8 
22.¦ac1 ¤a5 23.¦c7 ¦c7 24.¤d2 £d7 
25.¤e4 £c8 26.¦c7 £c7 27.£c3 £c3 
28.¤c3 ¥d7 29.¢f1 ¢f7 30.¢e1 ¢e7 
31.e3 ¥c6 32.¥c6 ¤c6 33.¢d2 ¤b8 34.f3 
¢d7 35.d4 ¢e6 36.¢d3 ed4 37.ed4 a6 
38.¤a4 ¤d7 39.f4 b5 40.¤c3 f5 41.¤e2 
¤b6 42.¢c3 ¤c4 43.a4 ¢d5 44.ab5 ab5 
45.¢b4 ¤d6 46.¤c3 ¢d4 47.¤b5 ¤b5 
48.¢b5 ¢e3 49.¢c5 ¢f3 50.¢d5 ¢g2 
51.¢e5 ¢h2 52.¢f5 ¢g3 53.¢g5 h6 
54.¢h5 0–1

(6) Кристиян Янков – Деница Дра-
гиева [D34]
1.d4 d5 2.¤f3 e6 3.c4 c5 4.g3 ¤c6 5.cd5 
ed5 6.¥g2 ¤f6 7.0–0 ¥e7 8.dc5 ¥c5 
9.¤c3 0–0 10.¥g5 d4 11.¥f6 £f6 12.¤d5 
£d8 13.¤d2 ¦e8 14.¤f4 ¥g4 15.¦e1 £d7 
16.¤d3 ¥b6 17.b4 ¤e5 18.¤b3 ¤d3 19.£d3 
¦ac8 20.¦ad1 ¥f5 21.£d2 ¦c2 22.£f4 d3 
23.¦d2 ¥c7 24.£g5 h6 25.£h5 ¦d2 26.¤d2 
¥g4 27.£c5 ¥b6 28.£c3 ¥e2 29.¥e4 ¦c8 
30.£e5 ¥d4 31.£f4 g5 32.¥f5 gf4 33.¥d7 
¦c2 34.¤b3 d2 35.¤d2 ¦d2 36.gf4 ¥c4 0–1

(7) Александър Монев - Дарио Де-
решки [B17]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 de4 4.¤e4 ¤d7 
5.¤g5 ¤gf6 6.¥d3 e6 7.¤1f3 ¥d6 8.£e2 
h6 9.¤e4 ¤e4 10.£e4 £c7 11.£g4 ¢f8 
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12.0–0 b6 13.c4 ¥b7 14.h4 c5 15.¥e3 
cd4 16.¤d4 ¤e5 17.£e2 ¤d3 18.£d3 
¦d8 19.£e2 ¥e5 20.¦ad1 £e7 21.g3 £f6 
22.¤b5 ¦d1 23.£d1 g5 24.f4 ¥b2 25.fg5 
£e5 26.£d6 ¢g7 27.gh6 ¢g6 28.£e5 
¥e5 29.g4 f5 30.h5 ¢f6 31.g5 ¢e7 32.g6 
¢f6 33.h7 ¢g7 34.¥d4 ¥d4 35.¤d4 ¢f6 
36.¤e6 1–0

(8) Симонета Иванова – Владимир 
Петров [B23]
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¥b5 g6 4.¥c6 bc6 
5.f4 ¥g7 6.¤f3 d6 7.d3 ¦b8 8.0–0 ¤f6 
9.£e1 0–0 10.e5 ¤d5 11.a3 ¦e8 12.£g3 
£a5 13.¤e4 £c7 14.¦e1 ¥f5 15.b3 a5 
16.¥d2 ¦a8 17.¢h1 a4 18.c4 ¤b6 19.b4 
cb4 20.ab4 ¥e4 21.¦e4 d5 22.cd5 cd5 
23.¦ee1 ¦ac8 24.¦ac1 £d7 25.¤d4 ¦c1 
26.¦c1 ¦c8 27.£e1 ¥h6 28.g3 ¦c1 29.£c1 
e6 30.£c5 £b7 31.£b5 1–0

(9) Румен Николов - Симонета 
Иванова [B59]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c3 ¤c6 6.¥e2 e5 7.¤b3 ¥e6 8.0–0 
¥e7 9.f4 0–0 10.f5 ¥b3 11.ab3 ¤d4 12.¥e3 
¤e2 13.¤e2 ¤g4 14.¥f2 ¥h4 15.¤g3 ¤f2 
16.¦f2 £b6 17.£g4 ¥g3 18.£g3 f6 19.¢h1 
£d4 20.£h4 d5 21.¦f3 £e4 22.£e4 de4 
23.¦e3 ¦fd8 24.¦e4 ¦d2 25.¦c4 ¦ad8 
26.¢g1 a6 27.¢f1 g6 28.fg6 hg6 29.¦c7 
f5 30.¦e1 e4 31.¦e2 ¦2d7 32.¦c4 ¢f7 
33.h4 ¢f6 34.g3 ¢e5 35.¦c5 ¦d5 36.¦c7 
¦8d7 37.¦c8 ¦e7 38.¦f8 ¦d6 39.¢f2 
¦ed7 40.¢e3 ¦d1 41.g4 f4 42.¦f4 ¦1d3 
43.cd3 ¦d3 44.¢f2 ¢f4 45.h5 gh5 46.gh5 
¦h3 47.¢g2 ¦h5 48.¦c2 ¢e3 49.¦c3 ¢d2 
50.¦c4 ¦g5 51.¢f1 ¦f5 52.¢g2 e3 53.¦d4 
¢e1 54.¢g3 e2 55.¢g4 0–1

(10) Михаил Николов - Румен Нико-
лов [D31]
1.d4 d5 2.¤f3 e6 3.c4 dc4 4.¤c3 c6 5.e3 
b5 6.a4 ¥b4 7.¥d2 a5 8.¦b1 ¥d7 9.¤e5 
¤f6 10.¥e2 0–0 11.¥f3 ¤d5 12.0–0 ¤a6 
13.¤c6 ¥c6 14.ab5 ¥b7 15.ba6 ¦a6 16.£e2 
£c7 17.¦fc1 ¥c3 18.¥c3 ¤c3 19.¦c3 

¥f3 20.£f3 a4 21.£e2 ¦c8 22.¦bc1 ¦c6 
23.£c2 £b6 24.h3 h6 25.¦a1 ¦b8 26.¦a2 
£b5 27.¦ca3 e5 28.de5 £e5 29.¦a4 c3 
30.bc3 ¦c3 31.£d1 ¦cb3 32.¦a1 ¦b2 
33.¦4a2 ¦a2 34.¦a2 £f5 35.£c2 £e5 
36.g3 £e6 37.¢h2 ¦c8 38.£d2 1–

Турнир “Б”
И при по-малките не липсваше драма в 

борбата. Сред лидерите в предварителни-
те прогнози бяха Петър-Делян Шентов, 
Красен Димитров, поставен под номер 1 по 
рейтинг, Тамер Исмаил, Искрен Банински  и 
други. Всичко вървеше отлично за Петър-
Делян Шентов до 6-ия кръг, след който 
водеше еднолично със стопроцентов резул-
тат, макар в някои партии да спечели бла-
годарение “помощта” на съперниците си. 
Голямото самочувствие и подценяването 
на съперника обаче му поднесоха неприятна 
изненада в последния кръг. Срещу съотбор-
ника си от ЦСКА 8-годишния Матей Пе-
тков с белите фигури игра небрежно и за-
служено загуби, партия № 1. Така шампион в 
турнир “Б” с актив от 6.5 точки и носител 
на купа “Полипост” стана Матей Петков, 
ШК „ЦСКА”, който е и победител при мом-
четата до 8 години. Втори остана Петър-
Делян Шентов, а трети, също с 6 точки, 
остана Николай Бошнаков.

Призовите тройки в отделните въз-
растови групи са: 

Момичета 10 г.
1. Ана Вълева, ШК “Г. Даскалов”, с 5 т. 

2. Виктория Радева, ШК Пловдив, 3. Ради-
лена Бурева, ШК”Шах 21”

Момичета 8 г.
1. Нургюл Салимова, ШК “Г. Даскалов”, 

2. Гергана Пейчева, Стол. център, 3. Габри-
ела Антова, ШК “Шах 21”

Момчета до 8 г.
1.Матей Петков, ШК „ЦСКА”, 2. Цве-

тан Стоянов, ШК „Казанлък”, 3. Стилиян 
Нановски, ШК “Плевен 21“

Момчета до 10 г. 
1. Петър-Делян Шентов, ШК „ЦСКА”, 

2. Николай Бошнаков, ШК “Локомотив” 
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Сф, 3. Красен Димитров, ШК “Тунджа”

Крайно класиране 

N Име, клуб Ело Т. 

1. Матей Петков (ЦСКА) 1469 6.5

2. Петър-Делян Шентов (ЦСКА) 1718 6

3. Николай Бошнаков (Локомотив, 
София)

1686 6

4. Красен Димитров (Тунджа, Ямбол) 1826 6

5. Искрен Банински (Ивис плюс, Со-
фия)

0 5.5

6. Давид Цветанов (Плевен 21) 1681 5.5

7. Стефан Райков (ЦСКА) 1679 5

8. Иван Николов (ЦСКА) 1687 5

9. Петър Крумов (Спартак Плевен 
21)

0 5

10. Мартин Вълчинов (Пловдив) 0 5

11. Ана Вълева (Г. Даскалов, Варна) 0 5

12. Иван Григоров (Шах 21, София) 0 5

13. Мартин Петров (СЦШ, София) 1743 5

14. Момчил Банев (Плевен 21) 0 5

15. Костадин Джалев (Виктори, Благо-
евград)

0 5

16. Стелян Трифонов (Пловдив) 0 5

17. Спасян Тодоров (Ивис плюс, София) 1345 5

18. Виктория Радева (Рокада, Плов-
див)

1583 5

19. Рубен Димчев (Шах 21, София) 0 5

Общо 83 участници

1 Петър-Делян Шентов – Матей 
Петков [D02]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 0–0 
5.0–0 d5 6.b3 c5 7.¥b2 ¤c6 8.e3 £b6 
9.dc5 £c5 10.¤bd2 ¥e6 11.¤d4 ¤d4 
12.¥d4 £c6 13.c4 £d7 14.cd5 ¥d5 15.e4 
¥c6 16.¥b2 ¦fd8 17.e5 ¥g2 18.¢g2 
£d2 19.£d2 ¦d2 20.ef6 ¦b2 21.fg7 ¦d8 
22.¦ae1 e6 23.¦c1 ¦a2 24.¦c7 b6 25.¦b7 
¢g7 26.¦c1 ¦dd2 27.¦f1 ¦db2 28.b4 ¦b4 
29.h4 h5 30.¦c1 ¦bb2 31.¦cc7 ¦f2 32.¢g1 
¦f6 33.¦b8 ¦a3 34.¦cc8 ¦ff3 35.¦g8 ¢f6 
36.¦b7 ¦g3 37.¢h2 ¦g4 0–1

Ана Вълева - Петър-Делян Шен-
тов [B02]
1.e4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.ed5 ¤d5 4.¥c4 c6 
5.¤f3 ¥f5 6.d3 e6 7.0–0 ¥d6 8.¦e1 ¤c3 
9.bc3 ¤d7 10.¦b1 £c7 11.h3 ¤b6 12.¥b3 
0–0–0 13.a4 h6 14.¥e3 c5 15.£e2 g5 
16.d4 g4 17.hg4 ¥g4 18.dc5 ¥c5 19.¥c5 
£c5 20.£e4 ¦hg8 21.¤e5 ¥h3 22.g3 ¦g3 
23.¢h2 £f2 24.¢h1 ¥g2 25.¢h2 ¥e4# 
0–1

Красен Димитров – Николай Бо-
шнаков [B30]
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¤f3 e6 4.¥c4 d6 
5.0–0 ¤f6 6.d4 cd4 7.¤d4 ¥e7 8.¦e1 0–0 
9.¥g5 e5 10.¤c6 bc6 11.£d3 ¥e6 12.¥e6 
fe6 13.£c4 £d7 14.¦ad1 ¤g4 15.¥e7 
£e7 16.f3 ¤f6 17.£c6 ¦fd8 18.¦d2 
¦ac8 19.£a6 ¦c7 20.¤b5 ¦cd7 21.¦ed1 
d5 22.ed5 ed5 23.¤c3 d4 24.£c4 ¢h8 
25.¤e2 ¤d5 26.¤g3 ¤e3 27.£e2 ¤d1 

Решителната партия от 7-ия кръг  
между Петър-Делян и Матей 

Îткрити турнири
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28.¦d1 £c5 29.¢h1 h6 30.¤e4 £b4 31.b3 
£b6 32.£d3 £c6 33.a4 ¦c7 34.¦c1 £d5 
35.h3 ¦dc8 36.¢g1 ¢g8 0–1

Давид Цветанов - Матей Петков 
[B03]
1.e4 ¤f6 2.e5 ¤d5 3.d4 d6 4.c4 ¤b6 5.f4 
de5 6.fe5 g6 7.¤f3 ¥g7 8.¥e2 0–0 9.0–0 
c5 10.¥e3 cd4 11.¥d4 ¤c6 12.¥c3 ¥e6 
13.¤bd2 £c7 14.c5 ¤d5 15.¤e4 ¤e3 
16.£e1 ¤f1 17.¥f1 ¤e5 18.¤e5 ¥e5 
19.£h4 ¥c3 20.¤g5 £c5 21.¢h1 h5 22.¦c1 
£f5 23.bc3 ¦ac8 24.¥e2 £e5 25.¥f3 
¦c3 26.¦e1 ¦e3 27.¦f1 ¥c4 28.£c4 £g5 
29.h3 b5 30.£d4 a5 31.h4 £h6 32.¥d5 
e5 33.£a7 £g7 34.£a5 e4 35.£b5 ¢h8 
36.£c4 f5 37.£c5 ¦c3 38.£d6 £f6 39.£b4 
¦d3 40.¥e4 ¦d4 41.£b1 ¦e4 0–1

Стефан Райков – Исмаил Темер 
[C49]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥b5 ¥b4 
5.0–0 0–0 6.d3 ¥c3 7.bc3 d6 8.¥g5 a6 
9.¥c6 bc6 10.d4 ¦e8 11.de5 de5 12.£d8 
¦d8 13.¤e5 ¦e8 14.¥f6 gf6 15.¤c6 ¦e4 

16.¦fe1 ¦c4 17.¦e8 ¢g7 18.¤d4 ¦c5 
19.¦ae1 ¥b7 20.g4 h6 21.¦8e7 ¦c8 
22.¤e6 ¢h8 23.¤c5 ¥f3 24.¦e8 ¦e8 
25.¦e8 ¢g7 1–0

Важно е да се отбележи, че сред 
участниците има много талантливи и 
надеждни деца, с които, ако се рабо-

Виктория обмисля следващия ход
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Îт живота на клубовете

ти целенасочено и упорито, могат да 
се очакват много добри резултати в 
бъдеще. Интересно е, че двамата най-
малки състезатели в турнира, родени 
през 2004 година – Цветан Стоянов, 
ШК „Казанлък”, и Михаил Стойчев, ШК 
“Ивис-плюс”, завършиха съответно с 4 
и 3.5 точки, което е добра основа за 
още по-добри резултати. Огромната 
част от участниците, родителите и 
треньорите изразиха своето задовол-
ство от отличната организация на 
турнира и условията за игра в анкета-
та, проведена сред тях. Особено при-
ятно впечатление на гостите направи 

демонстрацията на партиите на лиде-
рите в двата турнира, които се преда-
ваха във фоайето на хотела до залата 
за игра на голям екран с мултимедиен 
проектор.

В заключение искаме да изкажем го-
лямата си благодарност на “Полипост-
поща и логистика” ЕАД и лично на Лю-
дмил Йосифов, изпълнителен директор, 
за генералното спонсорство на турни-
ра, което в условията на тежка криза 
е още по-ценно. Благодарност за съдей-
ствието изказваме и на БФ Шахмат, и 
на гостоприемните домакини от хотел 
“Родина”.

Финален турнир за купа “Евроинс” в Плевен
мс Христинка Илиева

Броени дни преди настъпването на колед-
ните и новогодишните празници СКШ “Плевен 
ХХI” проведе четвъртия, последен за 2009-а 
турнир от веригата Купа “Евроинс”. Двадесет 
и осем бяха желаещите да се борят за прес-
тижния трофей, но с най-големи шансове зад 

шахматните дъски седнаха шестима състеза-
тели с най-успешно представяне до момента 
– Мартин Дяков /53 точки/, Анатоли Атанасов 
/48 т./, Михаил Николов /47 т./, Иван Гарнизов и 
Кристиян Янков /46 т./ и Цако Иванов /44 т./

Голямо беше желанието на момчетата от 
клуба именно някой от тях да стане победи-
тел на годината и те наистина вложиха ця-
лата си воля и старание в надпреварата. За да 
спечели купата някой от тях, трябваше обаче 
водачът, Мартин Дяков, да се класира извън 
призовата шестица. И ако беше успял Михаил 
Николов да го надиграе в последния кръг, цел-
та щеше да бъде постигната. Но позицията на 
Мишо не можа да му донесе повече от реми и 
така Мартин зае петото място в този тур-
нир и достатъчно натрупани точки за победа в 
генералното класиране – 69 т. На 14-годишния 
Анатоли Атанасов не му достигна само точ-
ка за спечелването на годишния приз, но пък си 
тръгна със специалната награда за победител 
в четвъртия турнир. Той заслужава отлична 
оценка за играта си, тъй като спечели всички-

Îткрити турнири
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те си партии, и то срещу опитни шахматисти 
като мс Емил Шукин /2182/, гостите от Ловеч 
– Ахмед Бозов /2175/ и Вергил Василев /2011/. 

Втори с 5 т. се класира Цако Иванов, по-
бедител във втория турнир, а трети с 4,5 т. 
остана Емил Шукин, спечелил първото място в 
третия турнир.

Ветеранската награда заслужи Иван Василев 
с 4 т. Във възрастовите групи - до 10, 12 и 14 г. 
най-успешно се представиха Давид Цветанов, 
Дарио Дерешки и Кристиян Янков. Всички по-
лучиха наградите си лично от директора на ЗД 
“Евроинс” АД, клон Плевен – г-н Емил Трифонов, 
бивш спортист, който пожела на всички учас-
тници пълноценна подготовка до започването 
на новата верига за Купа “Евроинс” през март. 
Приятелят на шахмата в града се впечатли 
от изнесената статистика – във веригата 
през годината са взели участие поне по веднъж 
около 80 шахматисти на възраст от 6 до 80 
години, като в група А десет от участниците 
са играли и в четирите издания. В турнирите 
играха шахматисти от Плевен, София, Варна, 
Ловеч, Червен бряг, Козлодуй.

В декемврийската проява се включи и ця-
лото семейство Салимови от Търговище – 
дядото Салим, бащата Илкал и 6-годишната 
Нургюл – държавна шампионка при най-малки-
те момичета и участничка на Световното 
първенство в Анталия. Малката Нургюл не се 
осмели да се включи в група “А” и предпоче-
те да се състезава в група “Б” в конкуренци-
ята на 15 малчугани на възраст от 6 до 9 г. 
Талантливата шахматистка малко се смути в 

началото на първи кръг и допусна реми срещу 
начинаещия Любомир Николов, който обаче 
съвсем не е случаен противник – той също е 
бил шампион, макар и “по-малък” – на детска 
градина “Чучулига”. По-нататък Нургюл беше 
надиграна от Петър Крумов (9 г.) и с натрупа-
ните 5,5 т. зае третото място. Победител-
ка в турнира е състезателката на СКШ “Пле-
вен ХХI” – Габриела Илиева с 6 т. и по-добър 
турнирен показател. Втори – Петър Крумов 
със същия актив. За победата си в турнира 
Габриела получи луксозна детска енциклопедия 
и правото да участва в групата на по-големи-
те през 2010 г.

От дебютантите освен Любчо много до-
бро представяне направи и Стилиян Нановски, 
и двамата с по 4 т. от изиграните 7 срещи. 

Решения на комбинациите от стр. 25
 (1) Georgiev, Krum - Bojkov, Dejan, Bankia, 
2002 1.£g5!! hg5 2.¤f6 ¢g7 3.¦h1 1–0
 (2) Vazquez Gonzalez, Rafael - Garcia, Jesus, 
Sevilla, 2009  1...¦a2 2.¢a2 £a7 0–1
(3) Milev, Zdravko - Ivanov, Pavel, Sofia, 1952 
1.¦h7! ¢h7 2.£h3! ¢g7 3.¥h6 ¢f7 [3...¢h8 
4.¥f8#] 4.£e6# 1–0
(4) Nikolova, Adriana - Angelov, Boqn, 
Kranevo, 2006 1.¦f6!! gf6 2.£h6 f5 3.¦e3 1–0
(5) Bojkovic, Natasa - Voiska, Margarita, 

Plovdiv, 2004 1...¦g2!! 2.¢g2 £f3 3.¢g1 £g2# 
0–1
(6) Tsekov, Svetozar - Vasilev, Plamen, Sofia, 
2006 1.£h5!! ¢h5 2.¦h7# 1–0
(7) Dojkova, Galina - Raeva, Elitsa, Plovdiv, 
2004 1...¤g3! 2.¤g3 £h2!! 3.¢h2 ¦h6 4.¤h5 
¦h5# 0–1
(8) Menkinoski, Riste - Krastev, Krasimir N., 
Blagoevgrad, 2010 1.e6!! £f6 2.ed7 ¢d8 3.¦e8 
¦e8 4.de8¦# 1–0
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Коледен  турнир за купите 
 на ШК ЦСКА

кмс Васил Илиев

На 12 и 13 декември 2009 година 
в зала „Армеец” на хотел „Българска 
армия” за пети пореден път се прове-
де Коледният турнир на ШК „ЦСКА”. 
Поради засиления интерес за първи 
път турнирът се проведе два поред-
ни дни.  

На 12 декември, в събота, бе  тур-
нирът за ученици от 1 клас. В състе-
занието взеха участие 37 първоклас-
ници от различни столични училища. 
Победител при момчетата е Даниел 
Тютюнаров от 163-о СОУ "Чернори-
зец Храбър" с треньор Владимир Гевре-
нов. Той направи само едно реми сре-
щу Иван Дойчев от същото училище. 
Втори е Калоян Попвасилев, който 
претърпя загуба в първия кръг от До 
виет Кьонг, но с пет последователни 
победи успя да спечели второто мяс-
то. Третото място остана за Мар-
тин Василев от 81-во СОУ "Виктор 
Юго" с треньор Марин Атанасов. 

При момичетата първа за втори 
пореден път е Наталия Грабчева от 
144-о СОУ "Народни будители", с 
треньор Благой Атанасов. Второто 
място спечели Елица Величкова от 
163-о СОУ "Черноризец Храбър", тре-
ньор Владимир Гевренов, която стар-
тира с три от три и имаше много до-
бри шансове за купата до самия край 
на състезанието. Трета е Лора Цеко-
ва от 125-о СОУ "Проф. Боян Пенев" 
с треньор също Владимир Гевренов. 
Награди за най-червено облече-
ни участници спечелиха Даниел 
Тютюнаров и Елица Величкова и 
двамата от 163-о СОУ "Чернори-

зец Храбър". Освен купите и меда-
лите малките шахматисти получиха 
и много предметни награди и, разбира 
се, коледни шапки и играчки за елха-
та!

На 13 декември, неделя, се проведе 
и ученическият Коледен турнир за уче-
ници от втори до осми клас. В турни-
ра взеха участие рекордните 85-има 
състезатели, които участваха в общ 
турнир с отделни класирания за вто-
ри и трети клас, за момчета и моми-
чета, а също така и за състезатели с 
коефициент ЕЛО. Победител в общия 
турнир стана Румен Николов с 6 точ-
ки. Той успя да победи директните си 
конкуренти за първото място Дени-
ца Драгиева и Николай Христов, кои-
то заеха съответно второ и трето 
място в групата на състезателите с 
коефициент ЕЛО. При учениците от 
втори-трети клас първото място 

124 участници в борбата за шампион на ЦСКА



15ШАХ в училище

при момчетата спечели Христо Хри-
стов, следван от Никола Лефтеров 
и Васил Василев, а при момичетата 
първа е Александра Иванова от 105-о 
СОУ "Атанас Далчев", треньори Или-
ян Попов и Николай Колев. Втора е 
Адриана Хараламбиева от 125-о СОУ 
"Проф. Боян Пенев", треньор Влади-
мир Гевренов, а трета е Стефани 
Скоканска от 21-во СОУ "Христо Бо-
тев" с треньори Васил Илиев и Благой 
Атанасов.

В групата за момчета над трети 
клас първи е Цанко Цолов. Това е пър-
ва купа за Цанко след няколко годи-
ни тренировки и участия по турни-
ри. Втори е Захари Феров от 81-во 
СОУ "Виктор Юго" с треньор Марин 
Василев, който бе победител в пре-
дишното издание на турнира. Трети е 
Евгени Филипов от 95-о СОУ "Проф. 
Иван Шишманов", треньор Николай 
Колев.

При момичетата първа е Савина 
Банкова от 39-о СОУ "Петър Дине-

ков" с треньор Марин Василев, след-
вана от Верка Маджарска и Теодора 
Чанкова от 119-о СОУ "Акад. Михаил 
Арнаудов", треньори Васил Илиев и 
Благой Атанасов. 

Специални награди за принос 
към ШК „ЦСКА” през годината 
получиха:

Петър-Делян Шентов - шампион 
на България до 8 години, участник на 
Световното първенство за деца в 
Анталия, Турция, шампион на България 
до 8 години по блиц; втори на „Мор-
ско конче” в групата момчета до 8 
години.

Николай Христов - шампион на Бъл-
гария до 10 години; класирал се на 13-о 
място в света в групата момчета до 
10 години в Анталия, Турция, второ 
място на ДИП-10 години блиц, със-
тезавал се на втора дъска в отбора 
на ШК „ЦСКА” до 12 години, спечелил 
Държавното отборно първенство в 
Боровец.

Елиза Величкова
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На 6 декември 2009 г. в София се 
проведоха Столичните индивидуални 
първенства по ускорен шах и блиц. 
Състезанията бяха за възрастовите 
групи до 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 го-
дини и се играха в сградата на Първа 
английска езикова гимназия. Организа-
тор на събитието беше ШК „Рицар” с 
любезното съдействие на ШК „Ивис-
плюс”, ШК „ЦСКА” и ШК „Ботвиник”. 
Участие взеха деца и младежи освен 
от изброените клубове още от Сто-
личен център по шахмат и ШК „Локо-
мотив”, София. Състезанието събра 
97 (!) участници общо във всички въз-
растови групи.

Ето и победителите в отделните въз-
расти.

Момчета до 8 г. 
(25-има участници)
Ускорен шах - Александър Миранджев
Блиц – Стефан Райков 
Момчета до 10 г. 
(29-има участници)
Ускорен шах - Явор Тодоров – Локомо-

тив, София
Блиц - Явор Тодоров – Локомотив, Сф
Момичета до 10 г. 
(9 участнички)
Ускорен шах - Радилена Бурева - СЦШ
Блиц - Маргарита Балимезава – СЦШ
Момчета до 12 г. 
(14 участници)
Ускорен шах - Владимир Петров - СЦШ
Блиц - Владимир Петров – СЦШ
Момичета до 12 г. 
(4-ри участнички)
Ускорен шах - Петра Димитрова – Локо-

мотив, София
Блиц - Мирослава Христова – СЦШ
Момчета до 14 г. 
(6-има участници)
Ускорен шах - Иво Димитров – Локомо-

тив, София
Блиц - Цветомир Михайлов – Рицар
Момичета до 14 г. 
(2 участнички)
Ускорен шах - Деница Драгиева - ЦСКА
Блиц - Деница Драгиева - ЦСКА
Момчета и момичета до 16-20 г. 
(8 участници) 
Ускорен шах - Ивайло Стоянов 
Блиц - Ивайло Стоянов 
Седмица по-късно се проведоха и 

състезанията по класически шах, ко-
ито се играха при контрола от 60 
минути на състезател и бяха в два 
дни в сградата на 56-о СОУ „Проф. 
Константин Иречек”. В надпреварата 
взеха участие общо 60 участници.

Ето и класирането:
Момчета до 8 г. 
(16 участници)
1. Спасиян Тодоров – „Ивис-плюс”
2. Матей Петков – ЦСКА
3. Стефан Райков – ЦСКА
Момичета до 8 г. 
(7 участнички)
1. Габриела Антова - СЦШ
2. Гергана Пейчева - СЦШ
3. Маргарита Стратева – ЦСКА
Момчета до 10-14 г. 
(18 участници) 
1. Владимир Петров - СЦШ
2. Явор Тодоров – Локомотив, Сф
3. Силвестър Таков – „Рицар”
Момчета до 16-20 г. 
(6-има участници) 
1. Александър Иванов - СЦШ
2. Румен Николов - ЦСКА
3. Илиян Любомиров – „Ботвиник”
Момичета до 10-20 г. 
(12 участнички) 
1. Йоана Костурска – „Ивис-плюс”
2. Виктория Василева – „Ботвиник”
3. Алексия Бакалска – „Ботвиник”

Столични първенства по шахмат
Румен Градишки

Îт живота на клубовете
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Макар и само от две години да същест-
вуват заниманията по шахмат в 54-о СОУ 
„Св. Иван Рилски”, стана традиция в по-
следната учебна седмица на годината да се 
провежда Коледен шахматен турнир.

Децата от училището тренират 
шахмат към ШК „Рицар” и с помощта 
на добре квалифициран треньор успяват 
бързо да навлязат в тайните на древна-
та игра. За този кратък период от вре-
ме те се отличиха с добри резултати в 
турнирите, в които взеха участие. Но-
сители са на медали от веригата турни-
ри за деца „Рицар”, а на проведените в 
края на миналата година Пети столични 
ученически първенства „Златна пешка” 
отборът на 54-о СОУ от първи до чет-
върти клас се класира на престижното 
трето място.

В края на декември с любезното съ-
действие на директорката на училище-
то Петя Петрова и организационното 
участие на учителите по физическо въз-
питание, при отлични условия се проведе 
Коледният шахматен турнир. Място на 
шахматните сражения стана празнично 
украсената учителска стая. Гост на тур-
нира беше кметът на район „Надежда” Ди-
митър Димов, който награди победители-
те. В турнира участие взеха ученици от I 

до VI клас. Победител стана второкласни-
кът Стефан Иванов с резултат 7 точки 
от 7 възможни! Отлично впечатление с 
играта си направи най-малкият участник, 
първокласникът Богдан Миронов, който 
постигна 4 точки и накрая изигра демон-
стративна партия с кмета на общината 
Димов.

Участниците в състезанието полу-
чиха многобройни предметни награди и, 
разбира се, имаше по един хубав коледен 
подарък за победителите при момчетата 
и момичетата.

Крайно класиране: Т

1. Стефан Иванов II клас 7

2. Владимир Владов IV клас 5

3. Юри Гергинов II клас 5

4. Бетина Маркова IV клас 4.5

5. Богдан Лозанов II клас 4.5

6. Александър Манчев II клас 4

7. Богдан Миронов I клас 4

8. Борислав Михайлов IV клас 4

9. Благовест Иванов V клас 4

10. Ангел Гагъшки IV клас 4

Общо 22 участници

Коледен турнир в 54-о СОУ „Св. Иван Рилски” 
 - София

Румен Градишки

Най-малкият учасник Богдан Миронов 
играе домонстративна пария срещу 

кмета инж. Димитър Димов
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Доверие, 
завоювано 
с качество!

София 1619
ул. Дамяница 3-5

тел.: 91 51 703, 91 51 886
факс: 95 71 088

e-mail: mbox@gbs-bg.com
www.glavbolgarstroy.eu

Февруарската зима, която пак ни хвана неподготве-
ни и „прикова” около две седмици, един от най-добри-
те кореспондентни състезатели у нас Деян Димитров 
даде повод за усилена шахматна дейност в родния си 
град Шабла.

Децата, които тренират в школата на местния 
клуб „Хармония”, имаха възможност да се срещнат с 
най-силния ни шахматист в два сеанса на едновременна 
игра. Най-важната цел, която моя милост и Деян си 
поставихме, е да преценим кои малчугани показват из-
растване на този етап. 

Първият сеанс се проведе на десет дъски, като деца-
та от школата играха по две партии с разменен цвят. 
Разбира се, резултатът бе повече от очакван – Деян 
даде само две ремита. След няколко дни организирахме 
и втората среща, която завърши 20:0 за сеансьора. 

Цифрите и сухата статистика в случая обаче не са 
важни. Миналата година за пръв път от доста време 
две наши деца участваха на „Морско конче” и спечелиха 
по няколко победи. Също така видяха, че шахът в Бъл-
гария при 10- 12-годишните е на сериозно ниво и няма 
нищо общо с „играта в махалата”. Сега ще имаме не-
леката задача да изберем представителите от нашия 
клуб за републиканското първенство в Пловдив, къде-
то ще отидат най-подготвените (доколкото може да 
се говори за ниво на подготовка при занимания с шах 
от около една година).

И сеансите, и срещите на децата с Деян бяха много 
полезни. Той им разказа за работата в другите клубове, 
даде им ценни съвети, обясни им някои правила, кои-
то трябва задължително да знаят, анализира техните 
грешки.

Сега очаква-
ме общинското 
ръководство да 
ни осигури два 
електронни шах-
матни часовника, 
с които децата 
да поиграят и да 
свикнат преди 
състезанията 
през годината.

Шахматни сеанси в Шабла
Христо Жечев
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Ученически турнири 
 на шахматен клуб ЦСКА

мс Димитър Илиев

На 23 януари 2010 година се проведоха 
първите ученически турнири на шахматен 
клуб ЦСКА за тази година. Учениците пър-
ви клас играха в отделен турнир, а тези от 
IV-VIII клас - в "майсторски" турнир, като 
той беше подсилен от второкласниците 
Матей Петков и Иван Николов. В тази гру-
па борбата беше изключително оспорвана, 
като допоследно не се знаеше кой ще бъде 
първи. В трети кръг като че ли се състоя 
дербито на турнира, в което Иван победи 
Матей, но още в следващия кръг нещата се 
върнаха на изходна позиция, след като Геор-
ги Йорданов от 122 ОУ "Николай Лилиев" 
спря лидера. Всичко се реши в последния 
кръг, преди който Георги Йорданов, Иван 
Николов и Матей Петков имаха по 4 точки 
от 6 и равни допълнителни коефициенти. В 
него играещият на първа маса Георги загу-
би от Даниел Цветков и спорът за купата 
трябваше да се реши между Иван и Матей, 
които спечелиха своите партии. В крайна 
сметка шансът бе на страната на Матей, 
който успя да спечели първото място по 
втори допълнителен показател. Това е 
пореден голям успех за Матей Петков, 
след като спечели убедително турнира за 
купа “Полипост”, и то при 10-годишните. 
Второто място остана за Иван Николов, 

а третото - за Георги Йорданов, като и 
двамата показаха силна игра и дадоха заявка 
за попадане в отбора на ШК ЦСКА за 2010 
г. Добре се представи и разделилият тре-
тото място Даниел Цветков, победил на 
Коледния турнир шампиона ни до 8 години 
Петър-Делян Шентов, като малко не му 
достигна за медал.

Крайно класиране IV-VIII клас

1 Матей Петков, 8 СОУ „Васил Левски” 5.0

2 Иван Николов ,107 ОУ „Хан Крум” 5.0

3 Георги Йорданов, 122 ОУ ”Николай Лилиев” 4.0

4 Даниел Цветков, 10-о ОУ 4.0

5 Калоян Ников, 74 СОУ „Гоце Делчев” 4.0

6 Симеон Радев, Музикално у-ще  3.5

Общо 12 участници

При първокласниците убедително 
първи стана Калоян Попвасилев от Дво-
реца на децата със 100% резултат. Така 
от началото на годината се спази тра-
дицията този турнир да се печели всеки 
път от различен състезател. При моми-
четата първа е Елица Величкова, която 
успя да наруши хегемонията на Наталия 
Грабчева, спечелила последователно по-
следните три турнира при момичетата. 
Този път тя остана трета. Втора се 
класира Лора Цекова от 125 СОУ "Проф. 
Боян Пенев".

Крайно класиране I клас

1 Калоян Попвасилев, Дворец на децата 6.0

2 Теодор Каракашев, 105 СОУ „Атанас Далчев” 5.0

3 Мартин Василев, 81 СОУ „Виктор Юго” 5.0

4 Диян Димитров, 105 СОУ „Атанас Далчев” 4.5

5 Елица Величкова, 163 СОУ „Черноризец Храбър” 4.5

6 Никола Командаров, 107 ОУ „Хан Крум” 4.5

Общо 33 участници
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Îт живота на клубовете

Радостин Рафаилов спечели първата 
 за 2010-а Купа „Барона” в Шумен

Деян Димитров
На 6 февруари (събота) в Шумен се прове-

де първият за 2010-а турнир от традицион-
ната детска верига. През тази година купата 
ще носи името на Иван Ангелов – Барона, 
дългогодишен шахматен деятел, треньор 
и съдия. В негова чест децата от школата 
на „Шумен 2005” ще изиграят 6 състезания, 
като резултатите в 4 от тях ще важат и 
за генералното класиране. Премахната е съ-
ществуващата през миналия сезон „Б” група, 
в която играеха начинаещите. Предвид фа-
кта, че повечето деца от „Б” турнира вече 
са напреднали, през тази година ще се борят 
заедно с големите в общо състезание.

Турнирът се проведе в 7 кръга по швейцар-
ска система с контрола за игра 30 минути на 
състезател до края на партията. Участваха 
20 деца, а най-малкият беше 6-годишният Ви-
ктор Георгиев, който събра 2 точки.

С 6 точки от 7 възможни Радостин 
Рафаилов спечели първото издание на 
Купа „Барона”. След него се наредиха 4-ма 
участници с по 5 т. от 7. По допълните-
лен показател втора е Йоана Йорданова, 
трети - Александър Димитров, четвърта - 
Джулиана Колева, и пети - Борис Иванов. 

Борбата бе много интересна, като допо-
следно не бе ясно разпределението на първи-
те места. Победителят Радостин Рафаилов 
игра много стабилно и загуби само от Джу-
лиана Колева. Той победи втората в класира-
нето Йоана Йорданова. Въпреки това Йоана 
имаше шансове да спечели турнира, но в по-
следния кръг загуби от Борис Иванов. 

Първите трима получиха шахматна 

литература от архива на Иван Ангелов 
– Барона. Роднините на починалия мина-
лата година шуменски шахматен деятел 
дариха на клуба цялата му богата библи-
отека, за което искрено им благодарим!

Йоана Йорданова – Мария Миланова
1.e4 ¤c6 2.¤f3 e6 3.d4 ¤f6 4.e5 ¤d5 5.c4 ¥b4 
6.¥d2 ¥d2 7.£d2 ¤b6 8.d5 ed5 9.cd5 ¤b8 10.d6 
cd6 11.ed6 0–0 12. ¥e2 ¤c6 13.0–0 £f6 14.¤c3 
¦b8 15.¦fe1 a6 16.¦ac1 ¤a8 17.¤e4 £f5 18.¥d3 
£a5 19.£f4 £d8 20.¤eg5 g6 21.£h4 h5 22.¥c4 
b5 23.g4 ¢g7 24.¥f7 ¦f7 1–0

Бяха раздадени и традиционните специални 
награди за "най-червени" участници. Спечелиха 
ги Иво Йорданов, Матей Петков и Елица Ата-
насова. Борис Живков от 101 СОУ "Бачо Киро" 
успя да спечели луксозен шах от томболата.

При учениците II-III клас първото място 
при момчетата спечели Мартин Симеонов 

от 81 СОУ „Виктор Юго” следван от Геор-
ги Димитров и Стилиян Василев. При моми-
четата първа е Стефани Скоканска от 21 
СОУ „Христо Ботев”, а на второ и трето 
място са Адриана Хараламбиева и Деница 
Петрова и двете от 125 СОУ „Проф. Боян 
Пенев”.

Радостин Рафаилов
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Äържавни първенства

Млади изненади на финала при жените
Деян Димитров

Три момичета от възрастовата група 
до 16 години и една девойка до 14 се класи-
раха за участие на тазгодишния индивидуа-
лен финал при жените. Това ми даде повод 
да поразсъждавам върху проведения от 24-и 
до 30-и януари в Пловдив полуфинал. По-
неже „Шах в училище” е издание, насочено 
предимно към малките и подрастващите 
шахматисти, ще се спра по-подробно върху 
представянето на най-младите участнич-
ки.

Но първо няколко думи за 
турнира като цяло

Изводите след полуфинала при жените 
са повече от тревожни. Едно от малкото 
положителни неща бе, че този път за раз-
лика от миналата година, участваха 16 шах-
матистки (за справка миналата година бяха 
13). Само преди две години полуфиналите 
бяха доста по-силни и събираха повече от 
20 състезателки, което е напълно нормал-
но. Може би трябва да се помисли за друга 
формула, по която да се определят фина-
листките, или да се намали броят на места-
та, даващи право на класиране. 

Светла Йорданова спечели без пробле-
ми, напълно очаквано и заслужено. Голямата 
изненада бе неуспехът на Мария Владимиро-
ва. Очаквах и Ани Крумова да се класира.

Но да не се отплесвам много в подроб-
ности. Все пак целта е да анализираме как 
играха най-младите финалистки.

Не успях да присъствам на полуфинала, 
но следих внимателно какво се случва и 
всеки ден получавах изчерпателна информа-
ция. Разгледах и всички партии. Постоянно 
търпя критики, че съм пристрастен, пиша 
„глупости” и какво ли още не, но все пак 
човек има право на собствено мнение, така 
че като треньор и журналист аз ще дам 
моето. Искрено се надявам да бъде изтъл-
кувано като градивна критика, а не като 

тенденциозен опит да обидя някого. Все 
пак тези момичета представят България 
на европейски и световни и мисля, че едно 
мнение на страничен наблюдател с цел да се 
отстранят слабостите в играта им, било 
то и критично, няма да е излишно. 

Четирите момичета, които ще спорят 
с каките и дамите, са Дарена Сиркова, Ма-
рия Миланова, Цвета Галунова и Симонета 
Иванова. 

Дарена Сиркова 
Като цяло се класира за финала безапе-

лационно, но не и безпроблемно. Открай 
време харесвам агресивния й стил на игра. 
Личи си, че има изчистени дебютни схеми с 
достатъчно знания и практика. Според мен 
трябва да поработи върху реализацията си, 
ендшпила и стратегията. На полуфинала 
изигра 2-3 партии, които по мое мнение 
трябваше да завършат по-бързо. Справя се 
много добре в динамични позиции, където 
трябва да се вземат тактически решения, 
а това е много хубаво, понеже за повечето 
момичета у нас е голям проблем.

В първия кръг спечели равна позиция сре-
щу Вероника Василева. По-нататък обаче 
направи три хубави победи. Срещу Ани Кру-
мова и Милена Стефанова си бяха истински 
разгром. Два кръга преди края вече се бе кла-

Милена Стефанова - Дарена Сиркова
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сирала. Може би на отпускане се дължи загу-
бата от Стефи Бедникова в предпоследния 
кръг. Като цяло обаче напълно заслужено е 
на финал.

Мария Миланова
Тук ще се постарая да бъда безпристрас-

тен, тъй като закратко съм работил инди-
видуално с нея.

За много хора класирането на Мария бе 
изненада, но не и за мен. Смея да твърдя, че 
от всички момичета до 20 години в България 
тя разбира най-много от стратегия и енд-
шпил. И това е съвсем нормално, след като 
вече няколко години е в школата „Яначков”. 
Талантът й е голям. Винаги съм съжалявал, 
че дойде късно в „Шумен 2005” – на около 
11 години. Има доста пропуски в дебюта, 
изпада в цайтноти и е лабилна психически. 
Особено последните две й пречат много.

Започна с хубава победа над Цвета Га-
лунова. Може би най-добрата й партия на 
полуфинала. След това, вероятно заради 
свръх респект, загуби от Стефи Бедникова 
позиция с голямо преимущество. Последва 
много важна победа над Симонета Ивано-
ва след лошо разигран дебют. В заключи-
телната фаза обаче реализира сравнително 
прилично. След това Мария победи Джули-
ана Колева и загуби от Светла Йорданова 
почти без борба, след слаба игра в дебю-
та. Партията й срещу Милена Стефанова 
в предпоследния кръг бе решаваща. Мария 
повтори сценария от срещата си със Си-
монета – лош дебют и добра реализация на 
финала. В последния кръг пак не игра много 
успешно в началото срещу Дарена Сиркова, 
но намери контра игра в по-тежка позиция 
и предложи реми, когато вече беше с пешка 
повече. Мисля, че класирането й е напълно 
заслужено.

Цвета Галунова
Доста опитна, с отработен дебютен 

репертоар. Вече години наред ни предста-
вя успешно на световни и европейски пър-
венства. Има знания и рутина. Класира се 

за финала трудно. Може би част от пропу-
ските в играта й се дължаха на факта, че 
нейният баща и треньор Тодор Галунов не я 
придружаваше. Цайтнотите са й хронична 
слабост. Не знам как е било точно на този 
турнир. Завъртя доста ремита, за които 
трябваше да се бори. В първия кръг загуби 
почти без игра от Мария Миланова. След 
това би лесно Доника Шивачева. Много ва-
жна се оказа и победата й над Симонета 
Иванова в позиция, където стоеше зле след 
дебюта. 

За мен бе изненада, че не успя да се кла-
сира за финала миналата година, когато по-
луфиналът бе по-слаб. Заради борбеността, 
която демонстрира, мисля, че заслужено е 
на финал.

Симонета Иванова
Най-младата финалистка. Двете с Цве-

та събраха по 4 точки и изпревариха по 
показател Ани Крумова и Калина Тодорова. 
Симонета има доста опит и самочувст-
вие. Мисля, че някъде губи нишката между 
отделните стадии на играта. Срещу Ма-
рия Миланова и Цвета Галунова с черните 
имаше голямо преимущество след дебюта, 
но загуби и двете партии. Сякаш й липсва 
решителност. Избягва динамичните пози-
ции, избягва да търси тактически решения. 
Наскоро някъде бях чел коментар на Калин 
Каракехайов, че сега си сменя дебютите и 
може би на това се дължат пропуските й. 
Трябва да наблегне и на ендшпила. Иначе аз 
съм й сърбал попарата. Успях да я победя на 
един турнир в цайтнота, но след дебюта 
бях загубен. 

Симонета не направи нито едно реми. 

Цвета Галунова - Симонета Иванова

Äържавни първенства
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Спечели чудесна партия с жертва на фигу-
ра срещу Калина Тодорова. В последния кръг 
постигна изключително ценна победа над 
Милена Стефанова.

Мисля, че класирането й на финал е на-
пълно заслужено и можеше да бъде много 
по-безапелационно. Въпреки всичко тя пока-
за характер след тежки загуби в по-добри 
позиции.

Специални поздравления за борбеността 
си заслужава и Вероника Василева.

Мария Миланова – Цвета Галунова
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Дарена Сиркова – Ани Крумова
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Симонета Иванова – Калина Тодо-
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62.¦d8 ¥g8 63.h6 d2 64.h7 1–0
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Øахматна лекция

Разиграване на нефорсирани позиции
мс Христинка Илиева

Как шахматистът избира ход? Защо в непо-
знати позиции майсторът веднага вижда правил-
ното продължение, а неопитният играч не може 
да го намери дори след дълго мислене? Къде е 
тайната?

Там е работата, че няма никаква тайна – 
просто опитният шахматист при избор на ход 
използва, често несъзнателно, автоматично, ня-
колко съвсем прости правила.

Във форсирани, остри позиции след-
ва преди всичко да се разглеждат ходове, 
съдържащи прости и директни заплахи, а 
именно шахове, взимания, нападения. Ако 
противникът е принуден да отговаря с 
единствени ходове, да правим разчет е 
просто и приятно. Но как да изберем пра-
вилния ход в спокойна позиция? При избора 
на ход в нефорсирани позиции следва да се 
ръководим от следните три правила:

1. Задайте си въпроса: какво иска про-
тивникът? - принцип на профилактика-
та.

Щейн -  Петросян, 1961 г.
XIIIIIIIIY
9-tr-wqk+-tr0
9zpp+l+pzp-0
9-+-+p+n+0
9+-+pzP-+-0
9-+pzP-+L+0
9zP-zP-+-zP-0
9-+PwQ-+-zP0
9+RvL-+RmK-0
xiiiiiiiiy

На ход са черните и те са длъжни да си зададат 
въпроса – какво иска белият? Задачата на белите 
е да активизират чернополия си офицер през по-
лето а3. Затова и правилният ход в позицията е 
профилактичното 1…¥а4!, след което черните 
могат успешно да се отбраняват.

В партията обаче последвало: 1… £e7? 2.a4! 
¥a4 3.¦a1! и белите победили 3... b5 4.¥a3 £d7 
5.¦f2 ¦b7 6. ¦af1 £d8 7.¦d1! ¦h6 8.¥c1! ¦h7 
9.¥e6 fe6 10.£g4 1:0 

2. Намерете по-изгодна позиция за най-лошо 
стоящата си фигура - принцип на “лошата 
фигура”.

Рубинщайн - Дурас, 1912 г.
XIIIIIIIIY
9-trl+-trk+0
9+p+pwqpvlp0
9p+n+-+p+0
9+-zPQzp-+-0
9-+-+-+-+0
9+-vL-zP-zP-0
9PzPN+-zPLzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Белите са значително по-добре, но са на 
кръстопът – да продължат със сдвояване по 
полуоткритата линия “d” или да използват 
пешечното си превъзходство на дамския 
фланг след b4, a4, b5?! Най-правилното реше-
ние е да намерят работа на “безработния” 
си кон!

1. ¤a3! b6 2. cb6 ¦b6 3.¤c4 ¦b5 4.£d6 с 
много по-добра позиция за белите.

3. Ако атаката върху най-уязвимия пункт в 
позицията на противника не носи успех, следва 
да намерите или да създадете нов обект за ата-
ка - принцип на “втората слабост”.

Торе – Романишин, 1988 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-+p+p0
9-+-wq-+p+0
9zpr+P+-+-0
9-+-wQ-zP-+0
9+-+-+-tRP0
9-+-+-+PmK0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Ако приемем, че силната проходна пешка d5 
на белите е първата слабост на черните, вто-
рата им слабост се вижда веднага - царят им. 
Играейки върху тези два обекта, белите бързо 
стигат до победата.

1.¦c3! ¦b8 2. ¦c6 £d7 3.¦a6! £b5 4. ¦a7 
£b4 5.£f6! ¦f8 6.d6 £b6 7. ¦e7 a4 8.£e5 a3 
9.d7 £c6 10.f5! gf5 /Ако 10... .a2  11.f6 £a4 
12.¦f7! ¢f7 13.£e7 ¢g8 14.£g7 мат/ 11.¦e8 
£d7 12.£g3 ¢h8 13.¦f8 мат.
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(1) Georgiev – Bojkov
XIIIIIIIIY
9-trr+-vlk+0
9+l+-+p+-0
9-+-zp-+pzp0
9wqp+-zp-sn-0
9-+-+P+N+0
9+LsN-+RzP-0
9-zPPwQ-zPK+0
9+-+-tR-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Gonzalez – Garcia
XIIIIIIIIY
9r+-+-tr-+0
9+-wq-zppmkp0
9-+-+-+p+0
9+p+R+l+-0
9-+n+-+-+0
9+NzP-+P+-0
9PzP-+-+PzP0
9mK-wQ-+L+R0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(3) Milev – Ivanov
XIIIIIIIIY
9r+nwql+rmk0
9+pzpn+-+p0
9p+-zp-zpp+0
9+-+Pzp-+-0
9-+-+P+Q+0
9zP-zP-+-+R0
9-zPL+-zPPzP0
9+-vLR+NmK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(4) Nikolova – Angelov
XIIIIIIIIY
9-+-tr-trk+0
9zpp+-+pzp-0
9-wqp+lvl-zp0
9+-+-sN-+-0
9-+-zP-+-+0
9+P+L+-+P0
9P+PwQ-+P+0
9+-+-tRR+K0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

 (5) Bojkovic – Voiska
XIIIIIIIIY
9r+-+k+r+0
9zpp+-+p+-0
9-+l+p+-+0
9+-vl-+-+p0
9-+-+-+-+0
9+-+q+P+-0
9PzP-wQ-vLPzP0
9tRN+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(6) Tsekov – Vasilev
XIIIIIIIIY
9-+-tr-tr-+0
9zp-tR-+-+-0
9-+-+-wqnmk0
9+-+-+pzpp0
9-zP-zP-+-+0
9zP-+-+-vLP0
9-+-+QzPP+0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(7) Dojkova – Raeva
XIIIIIIIIY
9-+-+-+r+0
9zp-+p+k+p0
9-zpl+p+rwq0
9+-vl-+p+n0
9-+PvL-+-+0
9+-wQR+P+-0
9PzP-+N+PzP0
9+L+-+-tRK0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(8) Menkinoski – Krastev
XIIIIIIIIY
9r+lwqktr-+0
9zpp+p+p+p0
9-+-zP-wQ-+0
9+L+-zP-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-zPPzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

Ðешете комбинациите
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Çа най-малките

Уроци за начинаещи
Деян Димитров

Безспорно, за почти всички начинаещи 
шахматисти най-привлекателната част е 
взимането на противниковите фигури. Имал 
съм случаи, когато детето e научило от баща 
си или дядо си, че печели този, който събе-
ре всички противникови фигури. Да обясниш 
на един прохождащ малчуган, че шахът не е 
„лапаница”, си е цяла наука! И все пак е важно 
детето да знае, че когато спечели най-силни-
те фигури на противника, това е крачка към 
крайната цел на играта, а именно мата.

XIIIIIIIIY
9-sn-+-+-+0
9+-+-+k+p0
9-+Q+-+p+0
9+-+-+p+-0
9-+-+-+-+0
9zP-+-+-+-0
9-+-+-+Ptr0
9+-+K+-+-0
xiiiiiiiiy

1.£c7 ¢f6 2.£h2
Хубав пример в няколко отношения. Пър-

во, да си зададем най-важния въпрос „Какво 
иска противникът” и да видим, че дамата ни е 
заплашена. Второ. Още преди да сме обяснили 
какво е „двоен удар”, детето се запознава с 
елементарна шахматна геометрия. И, трето, 
дамата атакува две фигури и е важно да разяс-
ним, че трябва да вземем по-силната, а именно 
топа. Това, разбира се, не е лесно, тъй като 6- 
7-годишно момче или момиче може да ви каже 
„На мен ми харесва повече конят.”

XIIIIIIIIY
9-+-+-tr-mk0
9+-+-+pzp-0
9-+-+-+-zp0
9+-+-+-+-0
9-+n+-+-+0
9+P+-+P+P0
9P+-+-+PmK0
9+-+-+-wQ-0
xiiiiiiiiy

И понеже конят изглежда по-привлекател-
на фигурка от топа, сега да се опитаме да взе-
мем него. 1.£с5 ¦е8 2.£с4

Тук е важно да обясним, че когато сме из-
правени пред загуба на материал, в повечето 
случаи трябва да запазим по-силната си фигу-
ра, а именно топа.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+Q+-+-+p0
9-zp-+-+p+0
9+-+-mk-+-0
9-+-+-+-+0
9+-wq-+-zP-0
9P+-+-+KzP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

1. £g7 ¢d5 2. £c3
Нека сега да вземем и най-силната фигура 

– дамата. Напомням, че още сме на етапа, в 
който лакомо събираме „войниците” на про-
тивника без комбинационни мотиви. И тук 
можем да започнем с въпросите към начина-
ещия. „А ако черният цар беше на d4, печелим 
ли дамата на съперника.”

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-mk0
9+-+-+-zpp0
9-+-+-+-+0
9+-+-zp-+-0
9-+-+-vl-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+PzP0
9+-+-+R+K0
xiiiiiiiiy

1.g3 g5 2.gf4
И за финал да „лапнем” един офицер. Приме-

рът е хубав, защото детето трябва да забележи, 
че фигурата не може да избяга, понеже обявяваме 
мат на полето f8. Позицията може да послужи и 
за един от първите ни опити да обясним думич-
ката „мотив” на шахматен език, въпреки че на 
този етап все още е доста сложно.
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