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Пети турнир за купа “Полипост”- 
 купа на България 

фм Йордан Стойнов
фм Иван Стойнов

Пет години са и много, и малко, но дос-
татъчно, за да се върнем назад във времето 
и да си припомним предишните турнири. 
Първият се проведе през 2007 година при 
участието на 74 деца и при победата на Йо-
ана Костурска. Вторият турнир през 2008 
г. събра 86 участници, а победата заслужи 
Дарена Сиркова. През 2009 година победи-
телка на третия турнир стана отново 
момиче, Полина Венкова, сред 94 участни-
ци. От 2010 година турнирът вече е купа 
на България и се провежда в нов формат в 
два отделни турнира - до 10 и до 14 години. 
През същата година шампион в турнира до 
14 г. стана Александър Монев, а при малки-
те - Матей Петков. През 2010-а участваха 
и рекорден брой състезатели – 126-има. 

Петият турнир се проведе на 8 и 9 яну-
ари 2011 г. в зала 1 на четиризвездния хотел 
“Родина”. Турнирът беше организиран от 
ШК "Ивис-Плюс" със съдействието на БФ 
Шахмат и с генералното спонсорство на 
“Полипост- поща и логистика” ЕАД.

Състезанието се проведе в два турнира: 
“А” - до 14 г., и “Б” - до 10 г. В турнир ”А” 
участваха 58 състезатели, а в турнир “Б” 
- 66 състезатели. Общо в двата турнира 

участваха 124 деца от 20 шахматни клуба 
от България, Франция и Унгария. 

В турнирите за пореден път се включи-
ха почти всички шампиони и медалисти от 
миналогодишните държавни първенства и 
това направи борбата изключително инте-
ресна и напрегната.

В турнира до 10 години “шеметен” 
старт направи победителят – Стефан 
Райков, от ШК ЦСКА, който след 6-ия кръг 
имаше 100% актив, като беше преминал 
успешно почти всички основни фаворити 
в групата. Осигурил си купата в последния 
кръг, Стефан Райков не игра с необходи-
мата концентрация и получи съмнителна 
позиция срещу Петър-Делян Шентов (ШК 
“Локомотив”, София). Благодарение на фак-
тора време успя да се спаси с реми. Въпреки 
това той напълно заслужено спечели купа-
та “Полипост” до 10 г. Честито!

Непрекъснато в челото на този турнир 
бяха и Давид Цветанов (ШК”Плевен 21”), 
и Матей  Петков (ШК ЦСКА), които по-
твърдиха непрекъснатия си възход. Заслужа-
ва да отбележим и отличното представяне 
на Нюргюл Салимова (ШК “Г. Даскалов”) и 
Габриела Антова (ШК “Шах 21”), които ус-
пешно се “сражаваха” с момчетата и заеха 
трето и четвърто място в крайното кла-
сиране на този турнир. Добро впечатление 
с порасналата си класа оставиха още: Влади-
мир Въбранов (ШК “Плевен 21”), Костадин 
Джалев (ШК “Виктори”), Цветан Стоянов 
(ШК “Бургас 64”) и други. 

При най-малките направи неприятно 
впечатление една обезпокоителна според 
нас тенденция. Много от децата сядаха на 
дъската предварително “стресирани” от 
родителите си с очакването, че трябва да 

Победители са Румен Николов и Стефан Райков

Îткрити турнири
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Стефан Райков

спечелят на всяка цена. Когато биваха нади-
гравани от съперниците си, се стигаше до 
сълзи и страх да излязат от залата, защото 
ще им се карат.

Драги родители, не забравяйте, че това са 
вашите деца, не забравяйте, че участието им 
в състезания трябва да носи удоволствието 
от играта и големите очаквания, с които ги 
натоварвате, се оказват непосилни за тях.

Ето и призьорите в отделните възрас-
тови групи в турнира до 10 г.

Момичета до 8 г. 
1. Нюргюл Салимова (ШК “Г.Даскалов”, 

Варна )
2. Гергана Пейчева (София)
3. Рада Минева (ШК Пловдив)
Момчета до 8 г.
1. Цветан Стоянов (ШК “Бургас-64”)
2. Антон Петров (София) 
3. Николай Чолаков (ШК “Шах XXI”, Со-

фия)
Момичета до 10 г.
1. Габриела Антова (ШК “Шах XXI”, София) 
2. Виктория Радева (ШК “Пловдив”) 
3. Виктория Хицовска (ШК “Спартак 

Плевен 21”) 
Момчета до 10 г.
1. Стефан Райков (ШК ЦСКА ) - носи-

тел на купа “Полипост”
2. Матей Петков (ШК ЦСКА) 
3. Давид Цветанов (ШК “Плевен 21)

Крайно класиране до 10 години:
М. Име, клуб Ело Група Т.
1. Стефан Райков, ЦСКА 1869 B10 6.5
2. Матей Петков, ЦСКА 1687 B10 6.0

3. Нургюл Салимова, Г Даскалов 
Варна

1687 G8 5.5

4. Габриела Антова, Шах 21 1786 G10 5.5
5. Давид Цветанов, Плевен 21 1767 B10 5.0
6. Владимир Върбанов, Плевен 21 0 B10 5.0
7. Костадин Джалев, Виктори 1674 B10 5.0
8. Петър-Делян Шентов, Локомо-

тив София
1831 B10 5.0

9. Цветан Стоянов, Бургас 64 1754 B8 5.0
10. Божидар Немски, Пловдив 1666 B10 5.0
11. Иван Николов, ЦСКА 1694 B10 5.0
12. Виктория Радева, Пловдив 1602 G10 5.0
13. Денис Иванов, ЦСКА 1639 B10 5.0
14. Антон Петров 1518 B8 5.0
15. Румен Кънчев, Спартак Плевен 21 0 B10 4.5
16. Спасиян Тодоров, Ивис плюс 1530 B10 4.5
17- Мартин Симеонов, ЦСКА 0 B10 4.5
18- Веселин Георгиев, Рицар 0 B10 4.5
19. Александър Миранджев, Шах 21 1591 B10 4.0
20. Мартин Василев, Локомотив 

София
1579 B10 4.0

21. Гергана Пейчева 1528 G8 4.0
22. Стилиян Нановски, Плевен 21 0 B10 4.0
23. Иван Григоров, Шах 21 1579 B10 4.0
24. Антони Василиадис, Шах 21 1713 B10 4.0
25. Николай Чолаков, Шах 21 0 B8 4.0
26. Антон Илчев, Плевен 21 0 B10 4.0
27. Калоян Попвасилев, Левски Со-

фия
0 B8 4.0

28 Йордан Портокалски, Виктори 0 B8 4.0
29. Симеон Шиколарев, М. Ботви-

ник
0 B10 4.0

30. Теодор Каракашев, Локомотив 
София

1569 B10 4.0

Общо 66 участници
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Îткрити турнири
Борбата за първото място в турнира до 

14 години бе доста по-напрегната и победи-
телят бе определен едва след завършване 
на партиите от последния кръг. 

Турнирът започна с успешен старт за 
Румен Николов, който след 4-ия кръг има-
ше 100% актив. Непосредствено след него 
с по 3.5 т. бяха Веселин Методиев, Миха-
ил Николов, Симонета Иванова и Дарио 
Дерешки. В петият кръг Румен Николов 
допусна загуба от Дарио Дерешки. Миха-
ил Николов победи Симонета Иванова, а 
Веселин Методиев – Цветелина Спасова. 
Така преди 6-ия кръг трима разделяха пър-
вото място. Този кръг не промени мно-
го статуквото в челото след ремита в 
партиите В. Методиев – Д. Дерешки и М. 
Николов – Я. Тодоров. След победа към 
тройката се присъедини и Румен Нико-
лов. Така преди последния кръг 4-ма бяха 
с актив от по 5 т. и по волята на жребия 
трябваше да решат съдбата на купата в 
директни двубои. Съотборниците от ШК 
“Плевен 21” Дарио Дерешки и Михаил Ни-
колов завършиха бързо наравно и оставиха 
победителят да бъде определен в парти-
ята Веселин Методиев – Румен Николов. 
След драматична борба черните успяха 
да получат преимущество, което реали-
зираха. Румен Николов напълно заслужено 
спечели турнира и купа “Полипост”, по-
казвайки стабилна игра и голямо желание 
за победа. Добри думи за играта си освен 
споменатите по-горе състезатели заслу-
жават  Явор Тодоров и Владимир Петров 
и двамата от групата до 12 години. Те се 
бориха достойно с по-големите. 

Победителите в отделните възрасто-
ви групи до 14 г. са:

Момичета до 12 г. 
1. Гергана Димитрова (ШК “Спартак 

Плевен XXI)
2. Сиана Миранджева (ШК “Шах XXI”)
3. Виктория Василева (ШК “М. Ботвиник”)
Момчета до 12 г. 
1. Явор Тодоров (ШК “Локомотив” Сф)

2. Владимир Петров (София) 
3. Мартон Бедеч (Унгария)

Момичета до 14 г.
1. Симонета Иванова (ШК “М. Тал”)
2. Цветелина Спасова (ШК “Ивис-

плюс”)
3. Елена Дюлгерова (ШК “Ловеч”) 
Момчета до 14 г.
Румен Николов (София) - носител на 

купа “Полипост”
1. Дарио Дерешки (ШК “Плевен 21”)
2. Михаил Николов (ШК “Плевен 21”)
3. Веселин Методиев (ШК “Виктори”)
Крайно класиране до 14 години:

М. Име, клуб Ело Т.
1. Румен Николов 1976 6.0
2. Дарио Дерешки, Плевен 21 2047 5.5
3. Михаил Николов, Плевен 21 1948 5.5
4. Явор Тодоров, Локомотив, София 2040 5.5
5. Владимир Петров 2079 5.5
6. Веселин Методиев, Виктори 1910 5.0
7. Мартон Бедеч, Унгария 1667 5.0
8. Кристиян Василев, Шах 21 1759 5.0
9. Симонета Иванова, М. Тал 1982 4.5
10. Георги Бърдаров, Локомотив, София 1825 4.5
11. Ростислав Петков, Хасково 1692 4.5
12. Мартин Петров 2000 4.5
13. Роберт Сисоев, Рицар 1707 4.5
14. Делян Дочев, Локомотив, София 1800 4.5
15. Мариян Чорапинов, Капабланка 97 1762 4.5
16. Гергана Димитрова, Сп. Плевен 21 1715 4.5
17. Волен Дюлгеров, Ловеч 0 4.5
18. Цветелина Спасова, Ивис плюс 1771 4.0
19. Христо Христов, Левски, София 0 4.0
20. Радостин Бушев, Н. Войнов 0 4.0
21. Иво Димитров, Локомотив, София 1721 4.0
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22. Кристиян Димитров, Локомотив, Сф. 0 4.0
23. Преслав Петков, Хасково 0 4.0
24. Рубен Димчев, Шах 21 1700 4.0
25. Димитър Ананиев, Шах 21 0 4.0
26. Сиана Миранджева, Шах 21 1604 4.0
Общо 58 участници

На официалното закриване наградите на 
победителите бяха връчени от представи-
телите на спонсора “Полипост-поща и ло-
гистика” ЕАД господата Людмил Йосифов, 
Тошко Тодоров и  Валентин Петков, на кои-
то изразяваме нашата голяма благодарност 
за подкрепата. 

Купата на шампиона бе връчена от Йо-
ана Костурска – носителка на първата купа 
“Полипост”. 

Благодарност за подкрепата изказваме и 
на БФ Шахмат, както и на ръководството 
на хотел “Родина”, които проявиха голямо 
гостоприемство и разбиране.

Изразяваме нашата специална благодар-
ност и към фирма “Болар Консулт“ АД, 
които предоставиха 2 специални награди – 
мобилни телефони за най-добре представи-
лите се състезатели от ШК “Ивис-плюс”. 

Голяма благодарност изказваме и на 
всички състезатели, треньори и родители 
за коректното поведение и участието.  

До нови срещи на 6-ия турнир за купа 
“Полипост” през 2012 година!

Предлагаме на вашето внимание избрани 
партии от турнира.

Веселин Методиев - Румен Николов 
[D20]

1.d4 d5 2.c4 dc4 3.¤c3 e5 4.e3 ed4 5.ed4 ¤f6 
6.¥c4 ¥e7 7.¤ge2 0–0 8.0–0 ¤bd7 9.¥e3 ¤b6 
10.¥d3 c6 11.£c2 h6 12.¦ad1 ¤bd5 13.¤d5 
¤d5 14.a3 ¥g4 15.¥f5?! ¥f5 16.£f5 £c8 
17.£f3 £e6 18.¤f4?! ¤f4 19.¥f4 ¦ad8 20.¦fe1 
£f6 21.£e3 ¦fe8 22.¥e5 £g6 23.£b3 ¦d7 
24.¦e3 ¥f8 25.¦ed3 ¦ed8 26.h3 £e4 27.¦g3 
c5 28.£e3 £e3 29.fe3 ¢h7 30.¦g4 ¦d5 31.¥g3 
f5 32.¦f4 ¥d6 33.¦f3 ¥g3 34.¦g3 cd4 35.ed4 
¦d4 36.¦d4 ¦d4 37.¦b3 b6 38.¢f2 g5 39.¢e3 
¦d6 40.g3 ¢g6 41.¦b4 a5 42.¦c4 ¢f6 43.b4 
ab4 44.¦b4 ¦e6 45.¢f3 ¦c6 46.¦b3 h5 47.¢e3 
¦e6 48.¢f3 g4 49.hg4 hg4 50.¢f2 ¦c6 51.¢e3 
¦e6 52.¢f2 ¢g5 53.¦b5 ¦c6 54.¦b3 ¦c2 0–1

Дарио Дерешки - Михаил Николов 
[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 ¤c6 
10.¤f3 0–0 11.¥h6 cd4 12.¥g7 ¢g7 13.cd4 £d2 
14.¢d2 ¦d8 15.¢e3 f5 16.¥d3 e6 17.¦c5 ¤b4 
18.¦c7 ¦d7 19.¦hc1 ¤c6 20.¦d7 ¥d7 21.g3 
¦e8 22.¤d2 ¦e7 23.f3 ¢f6 24.¤c4 ¤b4 25.a3 
¤d3 26.¢d3 ¥b5 27.e5 ¢g7 28.¢d2 ¥c4 
29.¦c4 ¦d7 30.¢c3 ¢f7 31.a4 ¢e7 32.¦c8 ¢f7 
33.¢c4 ¢g7 34.a5 ¢f7 35.¦a8 a6 36.¦c8 g5 
37.¦c5 ¢e7 38.¦c8 ¢f7 39.¦c5 ½ 

Явор Тодоров - Симонета Иванова 
[A25]
1.c4 e5 2.g3 ¤c6 3.¥g2 f5 4.¤c3 ¤f6 5.d3 ¥b4 6.¥d2 
d6 7.e3 0–0 8.¤ge2 a5 9.0–0 ¦b8 10.¦b1 ¤e7 11.f4 £e8 
12.a3 ¥c3 13.¥c3 ¤c6 14.£d2 e4? 15.¥f6 ¦f6 16.de4 
fe4 17.£d5 ¥e6 18.£e4 ¥f5 19.£e8 ¦e8 20.¦be1 ¦e3 
21.¤c3 ¦e1 22.¦e1 ¢f8 23.¥d5 ¤d8 24.¤e4 ¦h6 
25.¤g5 c6 26.¥g2 ¤f7 27.h4 ¤d8 28.¥f3 ¥d3 29.¦c1 
¤e6 30.¦c3 ¥b1 31.¦e3 ¤d4 32.¥g4 ¥f5 33.¥f5 
¤f5 34.¦d3 ¤e7 35.¢g2 d5 36.¦b3 dc4 37.¦b7 ¤d5 
38.¢f3 c3 39.bc3 ¤c3 40.¦f7 ¢g8 41.¦a7 ¦f6 42.¦a5 

Преди решителния седми кръг

Симонета Иванова
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h6 43.¦a8 ¦f8 44.¦f8 ¢f8 45.¤e6 ¢g8 46.¢e3 ¤d5 
47.¢d4 ¢f7 48.¤d8 ¢e7 49.¤c6 ¢d6 50.¤e5 ¤c7 
51.a4 ¢e6 52.¤d3 ¢f5 53.¤e5 1–0

Веселин Методиев - Дарио Дерешки 
[D15]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 a6 5.e3 b5 
6.cd5 cd5 7.¥d3 ¥g4 8.h3 ¥h5 9.g4 ¥g6 
10.¤e5 e6 11.¥g6 hg6 12.£f3 ¤bd7 13.¤d3 
b4 14.¤e2 ¤e4 15.¤g3 ¤df6 16.¤e5 ¥d6 
17.¤e4 de4 18.£g2 g5 19.¤c4 £c7 20.b3 ¢e7 
21.¥b2 ¦ac8 22.¦c1 £b7 23.¤d6 ¦c1 24.¥c1 
¢d6 25.£g3 ¢d7 26.0–0 ¤d5 27.¢g2 £c7 
28.£c7 ¢c7 29.¥b2 ¢d6 30.¦c1 ¦b8 31.¦c2 
¦b6 32.¢f1 ¦c6 33.¦c6 ¢c6 34.¢e2 ¢b5 35.f3 
f5 36.fe4 fe4 37.¢d2 ¤e7 38.¢e2 ¤g6 39.¢f2 
¢c6 40.d5 ed5 41.¥g7 ¤h4 42.¥f6 ¤f3 43.¥e7 
a5 44.¥d8 ¢b5 45.¥f6 ¢c5 46.¥e7 ¢c6 47.¥d8 
¢b5 48.¥f6 ¢c5 49.¥d8 ½ 

Иво Димитров - Симонета Иваноав 
[B22]
1.e4 c5 2.c3 ¤f6 3.e5 ¤d5 4.d4 cd4 5.cd4 g6 
6.¥c4 ¤b6 7.¥b3 ¥g7 8.¤e2 0–0 9.0–0 ¤c6 
10.¥e3 d6 11.f4 ¤a5 12.¤bc3 ¤bc4 13.¥c1 ¤b3 
14.£b3 ¤a5 15.£c2 ¥f5 16.£d1 £d7 17.b3 ¦fd8 
18.¥b2 de5 19.de5 £e8 20.£c1 ¤c6 21.¥a3 ¤d4 
22.¤d4 ¦d4 23.¦d1 ¦d1 24.£d1 ¦d8 25.£f1 £c6 
26.¦c1 £b6 27.£f2 £f2 28.¢f2 ¦d2 29.¢g1 f6 
30.¥e7 fe5 31.fe5 ¥e5 32.¥b4 ¥d4 33.¢h1 ¦f2 
34.a3 ¥e6 35.¤e4 ¦e2 36.¤g5 ¥d5 37.¦c8 ¢g7 
38.¥f8 ¢f6 39.¤h7 ¢f5 40.h3 0–1

Михаил Николов - Явор Тодоров [D85]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cd5 ¤d5 5.e4 ¤c3 
6.bc3 ¥g7 7.¥e3 c5 8.¤f3 ¤c6 9.£d2 £a5 
10.¦c1 cd4 11.cd4 £d2 12.¢d2 0–0 13.¥b5 
¦d8 14.d5 e6 15.¥c6 bc6 16.¦c6 ed5 17.e5 d4 
18.¥g5 ¦d5 19.¦hc1 ¥e6 20.¥f4 ¦b8 21.¦c7 
¦a5 22.¤d4 ¦d8 23.¢e3 ¥e5 24.¤e6 fe6 
25.¥e5 ¦e5 26.¢f4 ¦a5 27.¦1c2 ¦f8 28.¢e4 
¦a4 29.¢e3 ¦a3 30.¢e2 ¦a5 31.f3 ¦f7 ½ 

Владимир Върбанов - Стефан Райков 
[D20]
1.d4 d5 2.c4 dc4 3.e4 e5 4.de5 £d1 5.¢d1 ¤c6 
6.¤f3 ¥g4 7.¥c4 0–0–0 8.¢e1 ¥f3 9.gf3 ¤d4 
10.f4 ¤c2 11.¢e2 ¤a1 12.¥d3 ¤e7 13.¤c3 
¤c6 14.¥e3 ¤b4 15.¥c4 ¤ac2 16.¥f7 ¤c6 
17.¤d5 ¤e3 18.fe3 ¤e7 19.¤c3 ¢b8 20.f5 
¤c6 21.e6 ¤e5 22.¥h5 c6 0–1

Стефан Райков - Давид Цветанов 
[B10]
1.e4 c6 2.¤c3 d5 3.¤f3 de4 4.¤e4 £c7 5.d4 
¥g4 6.¥c4 ¤d7?? 7.¥f7 ¢f7 8.¤fg5 ¢e8 9.£g4 
¤h6 10.¤e6 £a5 11.¥d2 £d2 12.¢d2 ¤g4 
13.¤c7 ¢d8 14.¤a8 ¢c8 15.f3 ¤gf6 16.¤g3 
¢b8 17.¦he1 g6 18.c3 ¥h6 19.¢c2 ¦e8 20.¦e6 
¢a8 21.¦ae1 ¥f8 22.a4 ¦c8 23.b4 ¤d5 24.¢b3 
a5 25.ba5 c5 26.¤e2 cd4 27.cd4 ¥h6 28.f4 ¦f8 
29.g3 b6 30.ab6 ¤7b6 31.¤c3 ¥g7 32.¦b1 ¦b8 
33.¤b5 ¤d7 34.¢a3 ¥d4 35.¢a2 ¤c5 36.¦c6 
¤b4 37.¦b4 ¦d8 38.¦d4 ¦d4 39.¤d4 ¤e4 
40.¦e6 1–0

Румен Николов - Ростислав Петков 
[B01]
1.e4 d5 2.ed5 £d5 3.¤c3 £d6 4.¥c4 ¤f6 5.d3 a6 
6.a4 ¤c6 7.¤ge2 ¥f5 8.0–0 e6 9.¥f4 £d7 10.¤g3 
¥g6 11.¤ce4 ¤e4 12.¤e4 ¥e4 13.de4 0–0–0 
14.£e2 ¤d4 15.£d3 £c6 16.¢h1 ¤f5 17.£e2 
¤d4 18.£d3 ¤f5 19.£c3 ¤d6 20.¥d6 ¥d6 21.f3 
¥c5 22.¦ad1 g6 23.b4 ¥e7 24.b5 ab5 25.ab5 £b6 
26.¦a1 c6 27.bc6 £c6 28.¦fb1 ¦he8 29.¦a8 ¢c7 
30.£a5 b6 31.¦a7 ¢d6 32.e5# 1–0

Симонета Иванова - Михаил Николов 
[B13]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed5 cd5 4.c3 ¤c6 5.¤f3 g6 
6.¥d3 ¥g7 7.0–0 ¤h6 8.¦e1 0–0 9.h3 f6 10.c4 
dc4 11.¥c4 ¤f7 12.¤c3 ¢h8 13.¥f4 ¤d6 14.¥e6 

Îткрити турнири

Делян Дочев
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¥e6 15.¦e6 £d7 16.£e2 ¤f5 17.£e1 ¦fe8 
18.¦d1 ¤fd4 19.¤d4 ¤d4 20.¦e4 e5 21.¥e3 f5 
22.¥d4 fe4 23.¥c5 £c6 24.¤e4 ¦ed8 25.¤d6 
¦d7 26.£e3 b6 27.¥a3 ¦ad8 28.¤f7 ¢g8 29.¦d7 
¦d7 30.¤e5 ¥e5 31.£e5 £c1 32.¢h2 £c7 33.f4 
£e5 34.fe5 ¢f7 35.¥d6 ¢e6 36.¢g3 ¦f7 37.¥b8 
a6 38.¥d6 ¦f1 39.b3 ¦a1 40.a4 a5 41.¢f4 ¦b1 
42.¢g5 ¦b3 43.¢h6 ¦b4 44.¢h7 ¢f7 45.g4 ¦a4 
46.¢h6 b5 47.¢g5 b4 0–1

Матей Петков - Александър Миран-
джев [D09]
1.d4 d5 2.c4 e5 3.de5 d4 4.¤f3 ¤c6 5.g3 ¤ge7 
6.¥g5 ¥g4 7.¥g2 ¥f3 8.¥f3 ¤e5 9.¥b7 ¦b8 
10.£a4 £d7 11.£d7 ¤d7 12.¥e4 ¦b2 13.¥d3 
¤c5 14.0–0 ¤d3 15.ed3 h6 16.¥f4 c6 17.¦d1 
¢d7 18.¦d2 ¦b7 19.¦e2 f6 20.¥c1 g5 21.¤d2 
f5 22.¤b3 ¤g6 23.¥b2 c5 24.¥a3 ¦c7 25.¦ae1 
¥d6 26.¦e6 ¤f8 27.¦f6 f4 28.¤d4 ¥e7 29.¦f5 fg3 
30.hg3 ¤g6 31.¤b5 ¦c6 32.¤a7 ¦a6 33.¤b5 
¦b8 34.¥c5 ¥c5 35.¦c5 ¦a2 36.¦c7 ¢d8 37.¦e6 
¤f8 38.¦d6 ¢e8 39.¦g7 ¦c8 40.¤c7 1–0

Стефан Райков - Петър - Делян Шен-
тов [B01]
1.e4 d5 2.ed5 ¤f6 3.¤f3 ¤d5 4.d4 ¥f5 5.¥e2 e6 
6.c4 ¤f6 7.¤c3 ¥e7 8.0–0 0–0 9.h3 ¤bd7 10.¥e3 
c5 11.£d2 cd4 12.¤d4 ¥g6 13.a3 ¤c5 14.¥f3 
¤ce4 15.¤e4 ¤e4 16.¥e4 ¥e4 17.¦fd1 ¥f6 
18.£e2 £e7 19.¤b3 ¥g6? 20.¥c5 £c7 21.¥f8 
¦f8 22.¦ac1?! [22.¤d4 £b6 23.¤b5 a6 24.¤c3±] 
22...£b6 23.¤a1 £b2 24.£f3? [24.£e3 h6 25.a4 
¦c8 26.c5=] 24...£b6? [24...¥g5=] 25.¦d7 £b2 
26.¦dd1 ¥g5 27.¦c3 b6 28.¦b3 £e5 29.¦b5 £f6 
30.£f6 ¥f6 31.¤b3 h5 32.¤d2?? ¦d8 33.¢f1 ¥c2 
34.¦c1 ¦d2 35.¦h5 ¥g6 36.¦b5 ¦a2 37.¦b3 ¦d2 
38.¢e1 ¦d4 39.¢e2 ¢f8 40.c5 ¥g5 41.¦cc3 ¥d2 
42.¦g3 bc5 43.¦b8 ¢e7 44.¦b7 ¢f6 45.¦f3 ¢e5 
46.¦b5 ¥h6 47.¦c5 ¢d6 48.¦c8 ¢d7 49.¦a8 ¦a4 
50.¦h8 ¥c1 51.¦c3 ¥a3 52.¦cc8 ¦e4 53.¢d1 ¦d4 
54.¢e2 ¦e4 55.¢d1 ¥b4 56.¢c1 ¦e1 57.¢b2 
¦e2 58.¢c1 ¦f2 59.¦he8 ¥e7 60.¦g8 ½ 

Божидар Немски - Цветан Стоянов  
[C50]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 ed4 4.¥c4 ¤f6 5.0–0 
d6 6.¤d4 ¥e7 7.¤c3 0–0 8.a3 ¦e8 9.¦e1 ¤d4 
10.£d4 ¤d7 11.£d5 ¤e5 12.¥b3 ¦b8 13.f4 ¥e6 
14.£d1 ¥b3 15.cb3 ¤d7 16.¥e3 ¥f6 17.¥f2 a6 
18.b4 ¥c3 19.bc3 £f6 20.£f3 ¦bd8 21.¥d4 £e7 
22.£g3 f6 23.¦ad1 £f7 24.¦e3 £g6 25.£g6 

hg6 26.¦de1 ¢f7 27.¦f1 b6 28.c4 ¦e7 29.¦fe1 
¦de8 30.¢f2 ¤f8 31.¢f3 ¤h7 32.¦d1 g5 33.g3 
gf4 34.gf4 ¤f8 35.f5 ¤d7 36.h4 ¤e5 37.¥e5 
¦e5 38.¦d5 ¢f8 39.a4 ¢e7 40.¦e5 fe5 41.¦d3 
¦b8 42.b5 a5 43.¢g4 ¢f6 44.¦g3 ¦h8 45.¢h3 
¦h5 46.¦g6 ¢f7 47.¢g4 ¦h7 48.h5 ¦h8 49.¢g5 
¦h7 50.f6 ¦h8 51.fg7 ¦g8 52.h6 1–0

Костадин Джалев - Петър - Делян 
Шентов [A56]
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.e3 cd4 4.ed4 g6 5.¤f3 ¥g7 6.¤c3 
0–0 7.¥f4 d6 8.¥e2 ¤bd7 9.0–0 ¦e8 10.b3 a6 11.a4 
e5 12.de5 de5 13.¥e5 ¤e5 14.£d8 ¦d8 15.¤e5 
¤e8 16.f4 ¤c7 17.¦ac1 ¦e8 18.¦cd1 ¤e6 19.¤d5 
¤f4 20.¦f4 ¥e5 21.¦f2 ¥f5 22.g4 ¥c2 23.¦d2 ¥b3 
24.a5 ¦ac8 25.¤b6 ¦c6 26.¥f3 ¦c5 27.¥d5 ¦e7 
28.¦f3 ¦a5 29.¦b3 ¥f4 30.¦d1 ¦a2 31.¥f3 ¥h2 
32.¢h1 ¥g3 33.¥g2 ¦ee2 34.¦g3 1–0

Дарио Дерешки - Румен Николов  
[D21]
1.d4 d5 2.¤f3 e6 3.c4 dc4 4.e3 b5 5.a4 c6 
6.¤c3 ¥b4 7.¦b1 ¤f6 8.¥d2 £b6 9.b3 ¥c3 
10.¥c3 b4 11.bc4 a5 12.¥b2 ¤bd7 13.¥d3 0–0 
14.e4 c5 15.e5 ¤h5 16.¤g5 g6 17.¤h7 ¢h7 
18.£h5 ¢g7 19.£g4 cd4 20.¥d4 £c7 21.h4 
¥b7 22.h5 ¦h8 23.¦h3 ¤f8 24.¦g3 ¦h6 25.¢f1 
£d7 26.¢g1 ¦d8 27.¥e3 ¦h8 28.¥c2 £e8 
29.¥g5 ¤d7 30.¥d8 £d8 31.¦d1 1–0

Веселин Методиев - Симонета Ива-
нова  [D13]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 c5 3.c3 cd4 4.cd4 d5 5.¤c3 
¤c6 6.¥f4 e6 7.e3 ¥d6 8.¥d6 £d6 9.¥d3 0–0 
10.0–0 e5 11.de5 ¤e5 12.¤e5 £e5 13.¥e2 ¦d8 
14.¥f3 ¥f5 15.£b3 ¤e4 16.¦ad1 ¤c3 17.bc3 
¥e4 18.¥e4 de4 19.¦d8 ¦d8 20.£b7 h6?! 
21.£a7 £c3 22.a4 f5 23.a5 £c6 24.£b6 £d5 
25.a6 ¦d6 26.£b8 ¢h7 27.a7 ¦a6 28.h3 £a5 
29.¦b1 ¦a7 30.£b5 £b5 31.¦b5 ½ 

Гергана Пейчева
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Ìеждународни прояви

В днешно време големите успехи в шах-
мата са немислими, ако не се използват по-
стоянни помощници - както неизчерпаемите 
възможности на компютрите, така и огро-
мният обем от информация, която можем 
да получаваме чрез интернет. Сега нито 
времето, нито границите, нито разстоя-
нията, нито езиковите бариери са пречка за 
повишаване знанията и уменията на децата. 
Днес всяко дете от къщи може през свобод-
ното си време да играе на шахмат все по-до-
бре и с все по-силни партньори, ако има кой 
да му помага. От друга страна шахматът с 
помощта на информационните  технологии 
е своеобразно опитно поле за решаване на 
редица други задачи, с голямо практическо 
приложение в живота. Изказаното преди 
години мнение на петия световен шампион 
по шахмат, холандския гросмайстор и проф. 
доктор по математика Макс Еве, днес се 
потвърждава категорично. Компютрите 
и шахматните програми превъзхождат чо-
века. Те имат съществени преимущества: 
никога не се изморяват, работят с огромна 
скорост, нищо не забравят и не се поддават 
на влиянието на емоционалните фактори. 
Същевременно създаването на такива шах-
матни програми е изключително важна ра-

бота, която позволява да се намери модел 
за алгоритъм на човешкото мислене, да се 
създаде изкуствен интелект. Но далеч по-
важно е хората, от които зависи посоката 
на развитието на държавата и общините, да 
разберат, че шахматът позволява да се об-
хваща голям брой ученици, да се откриват и 
развиват интелектуалните им способности 
от най-ранна възраст в детските градини, 
училищата и извънучилищните педагогиче-
ски учреждения.

Играта на шахмат по интернет позволя-
ва на всяко дете първо да преодолее страха 
от неуспех. То по-лесно разбира, че силните 
противници не са толкова страшно нещо. 
Това е въпрос на психология. Данните от 
научните изследвания показват, че огромна 
част от децата в училище просто не използ-
ват мозъка си. Или го използват само един 
процент. В шахмата тези от тях, които 
се научат да използват два-три процента 
– стават гросмайстори. Съвременният чо-
век е по-зле, отколкото е бил преди хиляди 
години, когато сам  се е справял с трудно-
стите в живота. Сега човек греши, ако си 
мисли, че като говори по мобилен апарат, е 
по-интелигентен от Архимед, да речем, но 

Дистанционни срещи по шахмат – 
 Добрич - Москва

мс инж. Тодор Спиров, председател на ЦСО- ШК „Енергия 21”, Добрич
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няма такова нещо. Благодарение на всичките 
технически средства, които ни обслужват, 
мислят и работят вместо човека, ние не 
забелязваме как всичко се обръща срещу нас, 
как децата ни прогресивно оглупяват. Човек 
има някаква тясна специализация и за всичко 
останало не знае почти нищо, но затова пък 
си мисли, че е върхът. А общо взето прави 
такива действия, които го приближават 
до първобитния човек, но с ядрена ракета в 
ръка.

Това са аргументите, поради които на 
15 и 16 януари 2011 г. се проведе вече тра-
диционната международната среща по ин-
тернет, посветена на освобождението на 
нашия град Добрич от османските пороби-
тели. Проведоха се две прояви – турнир и 
мач между младите шахматисти от ЦСО-
ШК „Енергия 21“ в Добрич съвместно с де-
цата от Центъра за ученическо техническо 
творчество, където през 2006 г. бе създаден 
високотехнологичен информационен цен-
тър „Веселин Топалов“. А съперниците на 
нашите деца бяха от шахматен клуб „Каиса“ 
от ГОУ ДООЦ "Северо-Восточный", град 
Москва. Те играха посредством сайта www.
bereg.ru. По скайпа Владимир Калибердин от 
Русия и аз заедно с Тома Киряков, директор 
на ЦУТНТ (Добрич), ръководехме директно 
реализирането на станалите вече традиция 
за децата от двата клуба подобни срещи на 
живо и дистанционно. Виртуалното прос-
транство стана част от нашето ежедне-
вие. Резултатите се оповетяваха веднага на 
сайта www.kinder-chess-club.ru. Радостното 
е, че и този път децата от Добрич се ока-
заха равностойни на децата от Москва. В 
първия ден в 12-те турнира 48 участници от 
двете страни бяха разделени по пол на шест 
възрастови групи от 8 до 16 години – доми-
нираха децата от България. Победители в 7 
от турнирите при момчетата са Радостин 
Колев, Светослав Валентинов, Иван Геор-
гиев и Даниел Карадалиев, а при момичета-
та - Розалия Петрова, Жасмина Николова и 
Виктория Георгиева. Втория ден се проведе 
мач, който децата от Русия спечелиха доста 

трудно с резултат 12,5 : 11,5.
Огласявам шахматния ни живот по ин-

тернет в нашия град Добрич, защото ме 
боли като автор на първата електронна 
шахматна дъска в света, създадена през 1983 
г. от ръководения от мен ученически колек-
тив, защото у нас тези неща не се знаят, не 
се помнят, не се разбират и не се оценяват 
от хората, които се избират, за да ръко-
водят държавата и редица общини. Това е 
така, защото много държави по света вече 
въведоха шахмата като задължителен пред-
мет в училище и резултатите им от ефек-
та в други области на живота не закъсняха, 
а в много държави по света шахматът е 
олимпийски спорт и се финансира достой-
но. Защото например в Турция шахматът се 
развива с фантастична скорост. Инвести-
рат се значителни средства, а над два мили-
она  деца играят шахмат в училищата, като 
се обучават от около 50 000 преподавате-
ли. Всяка година допълнително федерацията 
им има бюджет 13 милиона лева, осигурен 
от държавата, а нашата федерация получа-
ва около 150 000 лв. от Министерството 
на спорта и възпитанието. Съседите ни 
имат за цел да развиват интелектуалното 
равнище на своите деца, да ги направят по-
конкурентоспособни в днешния динамично 
променящ се модерен свят. Народи, които 
пренебрегват значението на тези най-важни 
въпроси, от които зависи развитието на 
човешкия фактор, макар че векове наред са 
били под робство, животът показва, че са 
осъдени да изживяват историята си отново 
и отново, докато я научат.
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На 11 декември 2010 година във Видин се 
проведе заключителният за миналата година 
трансграничен шахматен турнир, който събра 
рекордния брой 66-има участници. Той е част 
от поредица турнири в рамките на проекта 
„Приятели на 64 квадрата”, финансиран по про-
грама за трансгранично сътрудничество Румъ-
ния - България. Състезателите бяха разделени 
в два отделни турнира - открит турнир за вся-
какви възрасти и турнир за деца и ученици до 20 
години от трансграничния регион.

Турнирите се организират от Шахматен 
Клуб "Найден Войнов" в партньорство с Аген-
цията за регионално развитие и Бизнес център 
- Видин, ПЛИМ Калафат и с подкрепата на Мла-
дежки ГЕРБ - Видин.

Директорът на СОУ "Кирил и Методий", г-н 
Миланов, откри състезанието и премести пър-
ви ход на първите дъски. В рамките на 7 кръга 
48-те участници в младежкия турнир, от кои-
то 20 от Румъния, влязоха в оспорвани битки 
зад шахматните дъски.

Първи завърши румънският 17-годишен шах-
матист Марсел Стегароиу от Крайова с 6 по-
беди и едно реми в последния кръг.

На половин точка след него е видинската 
надежда - 11-годишният Радостин Бушев от 
СОУ "Любен Каравелов". 

Трети стана Андрей Николае, четвърти 
- Георги Любенов от ПМГ, а пета и първа от 
момичетата - Мариям Първанова.

Голям успех пожъна и 7-годишният Давид Га-

врилеску, който завърши на 6-о място.
В открития турнир взеха участие 5 румън-

ци, двама сърби и 11 видинчани. Първи стана 
Ивайло Тодоров, следван от Мирослав Милчев 
и Георги Живков.

Йонел Думитреску, председателят на воде-
щата организация, взе приз за най-добър тран-
сграничен състезател.

Ето и крайното класиране на детския тур-
нир:

Място Име Т.
1. Stegaroiu Marcel-Florian, Craiova 6,5
2. Bushev Radostin, Vidin 6,0
3. Andrei Nicolae-Catalin, Craiova 5,5
4. Lubenov Georgi, Vidin 5,5
5. Parvanova Mariam, Vidin 5,0
6. Gavrilescu David, Craiova 5,0
7. Antonov Nasko, Vidin 5,0
8. Balasoiu Catalin, Calafat 5,0
9. Tsokov Svetoslav, Vidin 5,0
10. Oprea Stefan-Teodor, Craiova 4,5
11. Vadeanu Alin-Florin, Bailesti 4,5
12. Meleanca Adrian, Calafat 4,5
13. Badea Andrei-Ovidiu, Craiova 4,5
14. Lupu Cristian, Craiova 4,0
15. Krumov Kristian, Vidin 4,0
16. Iuresi Issabel-Elena, Bailesti 4,0
17. Tsokov Apostol, Vidin 4,0
18. Petkov Rumen, Vidin 4,0
19. Tihomirov Milko, Vidin 4,0
20. Mladenov Alexandar, Vidin 4,0
Общо 48 участници

„Приятели на 64 квадрата”
кмс Евтим Стефанов

Îт живота на клубовете
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Анатоли Aтанасов спечели купа 
 “Eвроинс” за 2010 година

мс Христинка Илиева

15-годишният Анатоли Атанасов е 
комплексният победител в шахматния 
турнир “Евроинс”, организиран от клуб 
“Плевен ХХI”. През 2010 година се про-
ведоха четири турнира, в които кла-
сираните до 20-о място състезатели, 
играещи в група “А”, трупаха точки за 
генералното класиране. В четирите над-
превари взеха участие общо 72-ма със-
тезатели от различни клубове в стра-
ната. 37 от тях попаднаха в таблицата 
за крайното класиране. Те са на възраст 
от 6 до 75 години. Победителят Ана-
толи Атанасов финишира на върха в ге-
нералното класиране със 71 точки от 
80 възможни. Той спечели третото из-
дание на турнира, веднъж беше втори 
и два пъти - пети. На второ място е 
съотборникът му Михаил Николов с 57 
точки, победител в първото издание на 
купа “Евроинс” през март. Трети е друг 
състезател от “Плевен ХХI” - Кристи-
ян Янков, с 56 т. 

Също с 56 т. четвърти остана мина-
логодишният носител на трофея Мартин 
Дяков, който е участвал само в три от 

турнирите. Пети е ветеранът Цако Ива-
нов, спечелил 52 т. Шестицата се допълва 
от Дарио Дерешки с 49 т.

Четиримата юноши, класирани в шести-
цата, са част от отбора на СКШ “Плевен 
ХХI”, който за четвърта поредна година 
спечели Държавното отборно първенство, 
за което получи номинация за званието 
“Отбор на годината на община Плевен”.

Генералното класиране стана извест-
но след последния за 2010 година турнир, 
проведен в шахклуба на бул. “Скобелев” 20. 
С най-висок коефициент бе Деян Нинов 
от Враца – 2194. Сред участниците от 
Плевен, Враца, Благоевград и Велико Тър-
ново бе и многократната шампионка на 
страната Цвета Галунова. Заедно с друга 
многократна шампионка - Симонета Ива-
нова, те изиграха дерби среща в послед-
ния кръг, завършила с победа на Симонета, 
която стана и победителка при момиче-
тата. Безапелационен победител сред 23-
мата участници в група “А” стана Мартин 
Дянков, който спечели всичките си седем 
партии. Втори с 5,5 т. е мс Емил Шукин, 
трети – Михаил Николов, с 5 точки. Чет-
върто – седмо място разделят Анатоли 
Атанасов, Деян Нинов, Симонета Ивано-
ва и Дарио Дерешки с по 4,5 т.

Наградите на турнира отидоха при:
Давид Цветанов – до 10 г.
Михаил Николов – до 14 г.
Анатоли Атанасов – до 18 г.
Иван Василев – ветерани с 4 т.
Най-малкият участник в “А” група бе 

Стилиян Нановски, 7-годишен, който запи-
са 1 точка.

В “Б” група участваха 14 деца на възраст 
от 6 до 10 години. И тук първенецът е с 
пълен актив от 7 точки – Владимир Върба-
нов, който получи купа – шахматен офицер, 
книга и грамота и правото да се състезава 

Треньрката Христинка Илиева връчва 
купата на победителя
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занапред в “А” група. Втори с 6 точки стана 
Никола Ненков, а трети – Тони Тодоров, с 
5 точки. За успешното си представяне те 
получиха грамоти.

Грамота получи и най-малкият участник в 
групата – 6-годишният Кристиян Григоров, 
който завърши надпреварата с 3 точки.

От момичетата най-добро представя-
не направи Цветелина Некова с актив от 
4 точки.

Îт живота на клубовете

Традиционният детски шахматен 
турнир, организиран от ШК „Левски“ 
на паметната дата 19 февруари 2011 
- 138-години от обесването на Васил 
Левски, тази година събра 88 участни-
ци – 68 момчета и 20 момичета. Най-
малките бяха само на 6 г., а най-големи 
бяха 16-годишните. В ресторант „Ег 
Лейк Сити“ в „Бизнес парк София” бит-
ка си дадоха възпитаници на шахмат-
ни школи не само от София („Левски“, 
ЦСКА, „Шах-21“, „Локомотив“, „Рицар“, 
„Михаил Ботвиник” и „Ивис“), но и от 

Пловдив, Дупница, Плевен, Кюстендил и 
Асеновград. Условията за шахматисти-
те бяха добри, но най-вече доволни ос-
танаха родителите и треньорите – за 
тях нямаше ограничение да наблюдават 
непосредствено изявите на младите 
шахматисти, а също така беше отделе-
но място в заведението за консумиране 
на храни и напитки.

При момчетата представителите 
на „Левски“ доминираха. Трима от клу-
ба, и то точно от групата на 12-годиш-
ните, оглавиха генералното класиране 
– братята Владимир и Мартин Петрови 
– съответно на първо и второ място, а 
бронзовия медал спечели Мартин Кири-

Трети детски турнир по повод 19 февруари
мс Димитър Илиев

Призьорите в група “Б” до 10 години
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лов. Ето и класирането по възрастови 
групи:

16 г.: 1. Никола Колев („Левски“) 2. Ни-
кола Балтов („Асеновец“, Асеновград) 3. 
Кристиян Василев („Шах 21)

14 г.: 1. Милен Попов („Левски“) 2. Ма-
риан Чорапинов („Капабланка-97“, Дупни-
ца“) 3. Александър Ангелов („Левски“)

12 г.: 1. Владимир Петров („Левски) 
2. Мартин Петров („Левски“) 3. Мартин 
Кирилов („Левски“)

10 г.: 1.Петър Додов („Левски“) 2. Бо-
жидар Немски („Пловдив“) 3. Александър 
Миранджев („Шах-21“)

8 г.: 1. Николай Чолаков („Шах 21“), Крис-
тиан Георгиев („Пловдив“) и 3. Борислав Ге-
оргиев („Капабланка-97“ Дупница).

При девойките убедително победа-
та спечели фм Дарена Сиркова („Локо-
мотив 2000“, Пловдив) с 6 победи от 6 
партии! Макар и 16-годишна, Дарена се 
занимава професионално с шахмат, от-
деля по 3-4 месеца за женски и мъжки 
турнири в чужбина, предимно в Испания. 
След месец на Дарена предстои да играе 
на финала на Държавното ни първенство 
за жени в Банкя. Хубави думи трябва да 
се кажат за 10-годишната пловдивчанка 
Виктория Радева, заела второ място в 
генералното класиране. За 8-годишната 

европейска шампионка Габриела Антова 
това не бе най-успешният турнир, но 
все пак тя спечели златния медал при 
10-годишните.

Ето и медалистките по възрастови 
групи:

14 г.: 1.Цветелина Спасова („Ивис“, 
София) 2. София Божкова („Пловдив“) 
3. Виктория Василева („Ботвиник“, Со-
фия).

12 г.: 1. Никол Илиева („Плевен-21“, 
Плевен) 2. Златина Любомирова („Миха-
ил Ботвиник“, София) 3. Радилена Буре-
ва („Шах 21“, София)

10 г.: 1. фм Габриела Антова („Шах 
21“) 2. Лора Симидчиева („Локомотив“, 
София) 3. Наталия Грабчева („Шах 21“)

8 г. 1. Рада Минева („Пловдив“) 2. 
Христина Иванова („Шах 21“) и 3. Ивана 
Кръстева („Пловдив“)

След награждаването на призьорите 
се проведе томбола, теглена от сами-
те участници, в която още 30 деца спе-
челиха предметни награди – електронни 
шахматни часовници, шахматни ком-
плекти, МР3-плейъри, ученически посо-
бия, книги и сувенири.
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Äържавни първенства

С триумф на „младата вълна” завърши и 
тазгодишният полуфинал за ДИП при жени-
те. Както и през 2010-а, 4 от 6-те класира-
ли се за последния етап състезателки са под 
20 години. Всъщност това е нормално, след 
като участват все повече момичета, кои-
то успешно се борят с по-опитните каки. 

Сред класиралите се за финала почти 
няма изненади. Дарена Сиркова и Светла 
Йорданова (завършили 1-ва и 3-а), бяха фа-
воритки и тяхното представяне бе повече 
от очаквано. Двете стартираха с 3 от 3 
и още по средата на турнира си гаранти-
раха място на финала. До края Йорданова 
направи три ремита и загуби от Симонета 
Иванова – партия, която позволи на про-
тивничката и да се класира. 16-годишна-
та Дарена спечели първото място 
еднолично с 5.5 от 7 (4 победи и 3 ре-
мита). Втора се класира Ани Крумова. 
Тя победи в 3 партии, 4 завърши наравно и 
този резултат бе повече от достатъчен за 
място на финала. През миналата година за-
върши 7-а и остана „зад борда”, но сега си го 
„върна” и заслужи участието си в последна-
та фаза. Калина Тодорова е малката из-
ненада сред финалистките. След загуба 
в първия кръг от Светла Йорданова спече-
ли 3 партии и 3 завърши наравно. Някак си 
успя да се вмъкне сред първите 6. Имаше и 

късмет при жребия – игра с 3 “по-леки” (кол-
кото и условно да е това) противнички. В 
крайна сметка, щом е на финал, значи си е за-
служила правото. Като че ли най-драмати-
чен (не знам дали това е точната дума) бе 
турнирът за Симонета Иванова. Поне пар-
тиите, които имах възможност да наблю-
давам, бяха доста изтощителни и трудни. 
Във всяка една имаше много борба и напре-
жение. Класира се, след като победи Свет-
ла Йрданова в последния кръг, а преди това 
й бе отказано реми. Като цяло в играта й 
има напредък, вече по-добре си разпределя 
и времето. Разочароващо се представиха 
Цвета Галунова и Мария Миланова. И двете 
бяха финалистки през миналата година. За 
Мария мога да кажа, че имаше добри пози-
ции в почти всички партии, но не избираше 
най-добрите продължения, донякъде заради 
неправилна оценка или подценяване шансо-
вете на противника. Добре се представи 
Джулиана Колева, която пропусна да спече-
ли срещу Стефка Савова, Гергана Иванова и 
Цвета Галунова.

Полуфиналът при мъжете бе спечелен 
от Киприан Бербатов с точка пред вто-
рия Веселин Пантев. За Кипи вече всичко е 
казано. Аз ще добавя само едно – чест му 
прави, че игра във всяка партия за победа и 
направи само едно реми в последния кръг, 
и то в позиция, която нямаше шансове да 
играе на победа. Отказа реми и на Пантев 
(единствената му загуба) в по-лоша пози-
ция. Това може би беше малко прекалено, но 
като цяло на тези години трябва да се играе 
точно така. От младежите много добро 
впечатление направи Радостин Рафаилов 
от Шумен, който завърши с 4 точки, но мо-
жеше да има и повече, ако беше реализирал 
позициите си срещу ветераните Петър 
Лянгов и Петър Арнаудов.

Ето и няколко партии:

Полуфинал жени – отново триумф на 
 „младата вълна”

Деян Димитров

Боряна Петрова - Симонета Иванова
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18.¤b5 £c6 19.a4 ¦b4 20.£d3 ¥a6 21.£a3 
¦c4 22.¦fd1 ¥b5 23.ab5 £c7 24.¦ac1 ¦c3 
25.£b4 ¦a8 26.¦d6 £d6 27.£c3 ¥g5 28.¦f1 
¦a3 29.£b2 ¥d2 30.¦d1 ¥c3 31.¦d6 ¥b2 
32.¦b6 ¦c3 33.¦b8 ¦c2 34.b6 ¥d4 35.¦b7 ¢f6 
36.¦c7 ¦b2 37.b7 
37...¥f2 38.¢f1 ¥a7 39.¥h3 ¦h2 40.¥c8 ¦b2 
41.¦c6 ¢g5 42.¦c7 ¢f6 43.¦c6 ¢e7 44.¦c7 
¢e8 45.¥f5 g6 46.¥c8 h5 47.¥h3 ¦f2 48.¢e1 
¦b2 49.¢d1 ¦b4 50.¦c8 ¢e7 51.¦a8 ¦b7 
52.g4 hg4 53.¥g4 ¢f6 54.¥c8 ¦c7 55.¥h3 ¢g5 
56.¦e8 ¢f4 57.¥g2 ¥d4 58.¦f8 ¢e3 59.¦h8 ¢f2 
60.¥h1 ¢g3 61.¦h7 ¦a7 62.¦h8 ¦a2 63.¦h7 g5 
64.¦h5 g4 65.¦h7 ¦h2 66.¦h2 ¢h2 0–1

Светла Йорданова – Симонета Ивано-
ва
1.¤f3 d5 2.d4 ¤f6 3.c4 e6 4.¤c3 dc4 5.e3 a6 
6.¥c4 b5 7.¥d3 c5 8.0–0 ¥b7 9.£e2 ¤bd7 
10.¦d1 £c7 11.e4 cd4 12.¤d4 ¥d6 13.h3 0–0 
14.¤f3 b4 15.¤a4 ¥c6 16.b3 ¤e5 17.¥g5 ¤d3 
18.£d3 ¤e4 19.¦ac1 £b7 20.¦e1 f6 21.¦c6 
£c6 22.¦e4 fg5 23.¦c4 £d7 24.¦d4 ¦ad8 
25.¤g5 ¦f5 26.¤f3 
26...¦f3 27.£f3 ¥h2 28.¢h2 £d4 29.£e2 e5 

30.g3 £d2 31.£c4 ¢h8 32.¢g1 ¦f8 33.£c5 
£d1 34.¢h2 £f3 35.¢g1 e4 36.¤b6 ¦d8 
37.¢h2 h6 38.¤d5 e3 0–1

Дарена Сиркова – Светла Йорданова
 1.e4 e6 2.d3 d5 3.¤d2 c5 4.g3 ¤c6 5.¥g2 ¤f6 
6.¤gf3 ¥e7 7.0–0 £c7 8.¦e1 b6 9.¤f1 ¥b7 
10.¥f4 e5 11.¤e5 ¤e5 12.ed5 ¤fd7 13.¥e5 
¤e5 14.f4 ¤d3 15.£d3 0–0–0 16.£f5 ¢b8 
17.£f7 ¥f6 18.£c7 ¢c7 19.c4 ¥b2 20.¦e7 
¢b8 21.¦ae1 ¥d4 22.¢h1 ¥f6 23.¦7e3 
¥d4 24.¦e7 ¥a6 25.¤d2 ¥f6 26.¦7e4 ¥c3 
27.¦1e2 b5 28.¦e6 ¥c8 29.¦c6 ¦he8 30.¤e4 
¥d4 31.¥f3 ¥d7 32.¦d6 bc4 33.¤c5 ¥c5 
34.¦d7 ¦d7 35.¦e8 ¢c7 36.¦e1 c3 37.¦c1 
¥d4 38.¦d1 ¥b6 39.¥e4 h6 40.¦c1 ¥d4 
41.¢g2 ¢d6 42.¢f3 ¦b7 43.¥d3 ¦b2 44.¢e4 
¥f6 45.¦c2 ¦b4 46.¢f3  ½     

Типични пропуски при играта на децата 
 в дебюта

мс Димитър Илиев

"Дебютите никога не следва да се 
разглеждат само като начални ходове 
на партията. Трябва да се разглежда и 
тяхната далечна връзка с мителшпи-
ла и ендшпила." X. Р. Капабланка

„Бързо и ефективно развитие. Пом-
нете, че освен да развивате фигури е 
необходимо да ги постявате и на съот-
ветните полета." X. Р. Капабланка

"Който не заема центъра и не цен-

трализира фигури, го чака бърза загу-
ба." М. Еве

„Борба със замислите на против-
ника с цел да затрудните неговото 
развитие и да се пречи установява-
нето на контрол върху центъра." М. 
Дворецкий

Тази година в България ще се проведат ев-
ропейските първенства за деца от 8 до 18 г., 
което стимулира децата да играят на тур-

Ñтратегически грешки
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нири, където да проверяват дебютни схеми 
и да се стараят да подобряват своята игра 
предвид предстоящите държавни първен-
ства, които ще се проведат в Пловдив през 
април и ще бъдат квалификации за участие на 
българските деца в европейските първенства. 
На провелите се през януари 2011-а открити 
турнири на МГУ играха много деца, което ми 
даде възможност да споделя с читателите на 
сп. „Шах в училище” моите впечатления от 
играта на децата. 

Колев – Костов
XIIIIIIIIY
9r+lwqk+-tr0
9zppzpnvlpzp-0
9-+-+-sn-zp0
9+-+-zp-+-0
9-+-+P+-+0
9+-zP-vLN+-0
9PzP-sN-zPPzP0
9tR-+QmKL+R0
xiiiiiiiiy

в позицията на диаграмата белите игра-
ха бързо 8.¥d3 и след 8...¤g4 се наложи да 
играят позиция със сдвоени пешки, а енд-
шпилът впоследствие беше загубен. Пра-
вилно в позицията е белите да играят 8.h3 и 
да продължат развиването на фигурите си 
на царския фланг с много по перспективна 
позиция за тях.

Сисоев - Димитров
XIIIIIIIIY
9r+lmkr+-+0
9zppzppwqpzpp0
9-+n+-sn-+0
9+N+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+N+-+-+-0
9PzPP+LzPPzP0
9tR-+QtR-mK-0
xiiiiiiiiy

В позицията на диаграмата белите игра-
ха бързо 12.¥c4 и след 12...£e1 се наложи да 
играят ендшпил без пешка, който загубиха 
постепенно. Трябваше да се играе 12.¤c3, 
да се завладее полуоткритата линия „d” и 

да се използва предимството в развитието 
и това, че черният цар е останал в центъра, 
за което белите бяха пожертвали пешка.

Колев – Николов
XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zp-+-vlpzpp0
9lwqp+p+-+0
9+-zp-+-+-0
9-sn-+-+-+0
9+LsN-+Q+-0
9PzPPzP-zPPzP0
9tR-vLR+-mK-0
xiiiiiiiiy

В позицията на диаграмата белите игра-
ха бързо 14.а3 и след 14...c4 получиха много 
тежка позиция. Правилно в тази позиция бе 
14.d3. Белите ограничават белополия офи-
цер на черните и след още два хода завърш-
ват развитието на дамския си фланг и мо-
гат да предприемат активни действия на 
царския фланг.

Падежки – Василиадис
В позицията на диаграмата белите 

играха бързо 10.£b7 (шести ход с дама-
та от началото на партията?) и след 
10... ¦b8, жертвайки втора пешка, чер-
ните бързо развиха и царския си фланг 
и успяха да победят, използвайки факта, 
че всичките им фигури влязоха бързо в 
игра. Правилно в тази позиция бе 10.d3  
или 10.¤c3. Белите развиват своя дам-
ски фланг, запазвайки пешката повече и 
включвайки всички фигури в шахматно-
то сражение.

XIIIIIIIIY
9r+-wqkvl-tr0
9zp-+n+p+p0
9-+-zppsnp+0
9+Qzp-+-+-0
9-+L+P+-+0
9+-+-+-+-0
9PzPPzP-zPPzP0
9tRNvL-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Ñтратегически грешки
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Вилхелм Щайниц
фм Христо Велчев

Списание „Шах в училище” започва нова 
рубрика, имаща за цел да запознае своите 
читатели със световните шампиони по 
шахмат и техния фундаментален принос за 
развитието на съвременния шахмат. Стар-
тирането на подобна поредица е породена 
от кратко изследване на родните таланти 
върху познанията им за световните шампи-
они (кои са те, кога са били световни шам-
пиони, кой и с какво е спомогнал за развити-
ето на шахмата). На първите два въпроса 
се намираха правилни отговори и резулта-
тите са сравнително задоволителни, но на 
третия малко от анкетираните имаха епи-
зодични знания за приноса на даден шампион. 
Поради тази причина екипът на „Шах в учи-
лище” смята за свое задължение да обогати 
знанието на читателите си.

Кратка биографична справка:
Първият световен шампион е роден на 

14/17 май 1836 г. (историята не е сигурна в 
точната дата), като тринадесетото дете 
в семейство на евреи в Прага, Австро-Унга-

рия, днешна Чехия. Умира на 64 години в Ню 
Йорк на 12 август 1900 г. Става световен 
шампион през 1886 година след титаничен 
мач, игран в американските градове Ню 
Йорк, Сейнт Луис и Ню Орлиънс срещу най-
силния си противник по това време Йохан 
Цукерторт. На шахматния връх остава 8 
години, до 1894-а, когато губи от д-р Ема-
нуил Ласкер.

Щайниц израства като шахматист във 
Виена, първоначално играе, както съвремен-
ниците си – в търсене на победна комби-
нация във всяка позиция, с единствената 
мисъл за атака срещу противниковия цар. 
Постепенно Щайниц тръгва по пътя на кри-
тичния анализ, в търсене на по-дълбоките 
причини кога се печели дадена партия, в как-
ви случаи една атака има изгледи за успех и 
кога се проваля?

Той поставя под съмнение общопри-
знатата аксиома за необходимостта от 
атака. За разлика от старата школа, спо-
ред която във всяка позиция може да се 
атакува, стига атакуващият да играе дос-
татъчно силно и находчиво, Щайниц по-
сочва, че атаката е коректна само 
тогава, когато равнoвесието е нару-
шено, когато е налице преимущест-
во. Нещо повече, имащият преиму-
щество е длъжен да атакува, иначе 
то ще изчезне. Щайниц смята, че равна 
позиция при правилна игра ще доведе до 
нова, но също равна позиция. Той въвежда 
новото понятие за равновесие в положе-
нието (баланс на позицията). Обикновено 
във всяка позиция и двете страни имат 
свои преимущества, които взаимно се 
уравновесяват. Стремежът е постепен-
но да се натрупват малки преимущест-
ва. Щайниц препоръчва на атакуващия да 
търси най-слабия пункт в неприятелската 
позиция. А на защитаващия дава следните 
съвети:

Ñветовни шампиони
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1. Да организира защитата иконо-
мично.

2. Да организира защитата пла-
номерно и да избягва отслабващи пе-
шечни ходове.

Така Щайниц поставя основите 
на теорията за защитата в шах-
мата, дотогава разработена съвсем 
слабо. Той доказва, че ярките очарова-
щи шахматния свят атаки на предста-
вителите на комбинационната школа 
представляват само отчаяна дързост, 
ненаказана единствено поради крайно 
слабата защита.

В разгърната форма Щайниц излага въз-
гледите си в своя „Съвременен учебник по 
шахмат”.

Щайниц обръща изключително внимание 
на правилната оценка на позицията. Основ-
ният негов тезис е: ”Състави си план, 
който да съответства на положени-
ето.”

Той разделя преимуществото на 
две групи:

1. Преимущества с временен ха-
рактер.

2. Трайни (устойчиви) преиму-
щества.

Според Щайниц могат да се определят 
следните основни признаци, които могат 
да бъдат и предпоставки за обоснованата 
атака:

1. Преимущество в развитието 
(временно).

2. По-голяма подвижност (маневре-
ност) на фигурите (временна или постоян-
на).

3. Завземане на центъра (временно, 
но може да бъде и трайно).

4. Открито (отслабено) положе-
ние на царя на противника (временно 
или трайно).

5. Слаби полета в лагера на про-
тивника (временно или постоянно).

6. По-добро пешечно разположе-
ние:

а/. Свързани пешки

б/. Изолирани пешки
в/. Сдвоени пешки
7. Пешечно преимущество на дам-

ския фланг (постоянно).
8. Открити линии (постоянно).
9. Притежаване на два офицера 

(постоянно). Щайниц пръв обръща внимание 
на силата на двата офицера против кон и 
офицер или против два коня.

10. Материално преимущество (по-
стоянно).

Според Щайниц не само трябва да се 
натрупват малки преимущества, но по 
възможност те да се превръшат в трай-
ни. Макар и да поставя комбинацията на 
втори план, в своето учение Щайниц й 
отделя важно място, защото чрез нея 
натрупаното преимущество ще се пре-
върне в победа. Така теорията на Щайниц 
добива своята хармоничност и цялост. Тя 
бележи поврат в историята на шахмата, 
в схващанията за начина на игра. Израбо-
тените от Щайниц принципи на позицион-
ната игра заменят необходимостта да се 
изчисляват куп сложни варианти, за да се 
достигне до правилното решение в даде-
на позиция, защото във всяка позиция има 
достатъчно признаци, които определят 
по-нататъшния план за игра.

Първоначално Щайниц е изолиран и 
сам в борбата си за доказване правота-
та на своите убеждения. Шахматният 
свят гледа на неговото учение прене-
брежително, с присмех дори, и като 
на предизвикателство срещу здра-
вия разум. Съвременниците не могат 
да му простят, че нанася непоправим 
удар срещу романтизма в шахмата. 
Постепенно чрез турнирната си прак-
тика Щайниц доказва силата на своята 
теория, защитава новото си учение, 
независимо от отделни несполуки, не-
избежни за проправящото си нов път 
учение. Така той благодарение на своя-
та нова система успява да победи гени-
алния си съперник Цукерторт, най-яр-
кия привърженик на комбинационната 

Ñветовни шампиони
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школа. С право великият Вилхелм 
Щайниц е наречен бащата на поз-
иционната школа и родоначалник 
на съвременния шахмат! 

Сега ще покажем една от най-великите 
партии на всички времена и визитната кар-
тичка на Щайниц!

Щайниц – Бардалебен
Хастингс, 1895
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 

¤f6 5.d4 ed4 6.cd4 ¥b4 7.¤c3 d5 8.ed5 
¤d5 9.0–0! ¥e6 [Слабо е 9...¤c3 10.bc3 
¥c3? 11.£b3+-; 9...¥c3 10.bc3 ¤c3 
11.£e1+-] 10.¥g5 ¥e7 Следват някол-
ко размени, обезпечаващи на белите се-
риозен позиционен превес. 11.¥d5 ¥d5 
12.¤d5 £d5 13.¥e7 ¤e7 14.¦e1 Заради 
този ход, непозволяващ на черния цар да 
рокира, Щайниц направи размените. 14...f6 
15.£e2 £d7 16.¦ac1 c6  

XIIIIIIIIY
9r+-+k+-tr0
9zpp+qsn-zpp0
9-+p+-zp-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+N+-0
9PzP-+QzPPzP0
9+-tR-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

17.d5! Типична позиционна жертва на 
пешка. Теорията на Щайниц гласи: "Владее-
щият преимуществото трябва да атакува. 
Белите освобождават полето d4 за коня, 
откъдето ще проникне на e6, а също така 

и се открива линия "с", по която по-добре 
развитите бели фигури ще нахлуят.  17...
cd5 18.¤d4 ¢f7 19.¤e6 ¦hc8 20.£g4 g6 
21.¤g5 ¢e8  

XIIIIIIIIY
9r+r+k+-+0
9zpp+qsn-+p0
9-+-+-zpp+0
9+-+p+-sN-0
9-+-+-+Q+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9+-tR-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Изходна позиция на впечатляваща ком-
бинация:

22.¦e7! ¢f8! Позиция като за кар-
тина [Не може 22...£e7 23.¦c8 ¦c8 
24.£c8+-; 22...¢e7 23.¦e1 ¢d6 24.£b4 
¢c7 25.¤e6 ¢b8 26.£f4 ¦c7 27.¤c7 
£c7 28.¦e8] 

23.¦f7! ¢g8 24.¦g7! Безстрашният топ 
настойчиво се поставя под удар, но не може 
да бъде взет нито от царя, нито от дама-
та, но същевременно и той не може да вземе 
дамата поради мат от първа линия 24...¢h8 
25.¦h7!  1-0 

В този момент Бардалебен, вместо да 
се предаде, напуснал залата. След като из-
текло оставащото му време, под бурните 
ръкопляскания на публиката в залата Щайниц 
показал ефектния завършек на партията 
(25...¢g8 26.¦g7 ¢h8 27.£h4 ¢g7 28.£h7 
¢f8 29.£h8 ¢e7 30.£g7 ¢e8 31.£g8 
¢e7 32.£f7 ¢d8 33.£f8 £e8 34.¤f7 ¢d7 
35.£d6 мат) 

Решения на комбинациите от стр. 25
(1) Samkovic – Ervin Lone Pine 1975 
1.£h6 ¥h6 2.¦h6 ¢g7 3.¤f5# 1–0
(2) Tryandafyllidis – Vlahos Greece 1980 
1...£h3 2.gh3 ¦f1 3.¢g2 ¦8f2# 0–1
(3) Geller – Garriga Las Palmas 1979 
1.£f7 ¦f7 2.¤e6 ¢e8 3.¤d6# 1–0
(4) Pedreny – Amado Sitges 1981 
1.£h7 ¢h7 2.¦h3 ¢g7 3.¥h6 ¢h8 4.¥f8# 1–0

(5) Ahues – Leopold Dresden 1903
1.¦f7 ¦f7 2.£c7 1–0
(6) Atkinson - N.N. Manchester 1929 
1.¦e6 £e6 2.¤g5 £g6 3.¦h7 £h7 4.¤f7# 1–0
(7) Belinki – Pirogow Moscow 1958 
1...¦e1 2.£e1 £h5# 0–1
(8) Below – Ossatschuk Russia 1965 
1.£f8 ¢f8 2.¥h6 ¢g8 3.¦e8# 1–0
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Øахматна история

Днес ще се запознаем с историята на 
шахматната игра, защото тя ни пома-
га да разберем по-пълно движението на 
фигурите и взаимодействието им с чер-
но-бялата дъска.

Всички знаят легендата, че шахът 
бил изобретен от мъдрец, който поис-
кал малко жито: на първото поле да по-
ставят едно зърно, на второто – две, 
на третото – четири, на четвъртото 
– осем, и така до 64-ото поле. Но чис-
лото не можело да бъде пресметното, 
защото големите числа са постижение 
на модерната математика. Легендата 
се оказа популярна задача за геометрич-
на прогресия, чийто вариант открива-
ме в трудовете на учения Ал-Бируни, 
живял през Х век в Хорезам. Бируни не 
пресмята сумата, а намерил закономер-
ности между броя на зърната на дадено 
поле и номера на полето. Но в легендата 
има и нещо вярно. Преди да възникнат 
съвременните методи за умножение и 
деление, в Индия умножавали с изписва-
не на числата в решетка. В арабските 
шахматни ръкописи се срещат задачи с 
квадратна решетка „аштапада” (от сан-
скрит - осем стъпки).

Но ако шахът не е измислен от 
един човек, каква е историята му? 
Нека разгледаме познатите настолни 
игри. При шашките пуловете се дви-
жат диагонално по полетата и вземане-
то е задължително. Ако си представим, 
че пешките и конят вземат с прескачане, 
ще почувстваме разликата. При играта 
Го камъчетата се поставят върху пре-
сечните точки на поле 19x19. В непал-
ската игра багчал (санскрит – градина 
на ума) играят 4 тигъра срещу 21 кози. 
Движенията са по пресечните точки на 
диагонали и прави линии в квадрат със 
шестнайсет полета. Тигрите взимат с 

прескок, а козите се движат пасивно. В 
китайския шах фигурите се движат 
по пресечните точки, генералът не из-
лиза от двореца, в средата има река, 
която офицерите не пресичат. Най-об-
щият извод е, че при един клас игри фи-
гурите се движат по пресечните точки 
на линиите, а при втория клас движени-
ето се извършва по полетата. Шахът 
принадлежи към втория клас игри, при 
които част от пионките придобиват 
различни траектории и по-голяма ударна 
сила. Оцветяването на дъската разгра-
ничава офицерите от царицата, защо-
то тя върви и по двата цвята.

Да погледнем и археологията на иг-
рите. Най-старата логическа игра е 
хвърлянето на жребий с кокалче (астра-
галус), от който по-късно са направени 
зарчетата. Астрагалусите били харак-
терен погребален дар за траките, с кой-
то душата играела на късмет с Бог да 
откупи греховете си. В древната афри-
канска игра манчала, първообраз на сме-
талото, „посаждали” семена в два реда 
дупки. В египетските пирамиди са от-
крити комплекти на играта сенет. Пи-
онките се преследват върху тридесет 
полета и броят на ходовете се опреде-
ля с хвърляне на клечки. Ударените пи-
онки се връщат в началото, както при 
таблата. Произвеждането на пешките 
в шаха е отзвук от вярата в прераж-
дането. В мехен се преследват лъвове 
и кучета. Играта е наречена на богиня 
Мехен – змия, пазителка на бог Ра. Поле-
та са люспите на змията. В петея (от 
гръцки – камъче) имало свещена линия и 
божествен пул. През II век Юлий Полукс 
пише, че петея се играе с много камъни. 
Камъните се подреждат в две редици, 
движат се без зарове и се вземат при 
обграждане. Съществува легенда, че 

Забравеното начало
Д-р Владимир Бостанджиев
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тракийският цар Паламед е създал игра-
та петея като участник в Троянската 
война. „Паламед” е името на първото 
шахматно списание, издавано от Лабур-
доне (Париж, 1836). В древността тези 
игри имали ритуален характер. Това е 
очевидно в играта на топка на маите, в 
която победеният отбор падал в жерт-
ва на боговете. В Индия играта пачиси 
се играе върху килимче на сватба между 
съпрузите като игра на късмета за здра-
ве и щастие. 

Сенека описва как римският патри-
ций Юлий Кан играел на „разбойници” 
(ludus latrunculorum), очаквайки смъртно 
наказание от императора. Когато цен-
турионът, който водел осъдените на 
смърт, заповядал да го приберат, Юлий 
му показал, че има фигура повече, и по-
молил противника си да не лъже след 
смъртта му, че е победил. Играело се с 
около 30 фигури на 8х8 квадратно поле. 
Latrocinium означава: военна служ-
ба, нападение, мошеничество, интриги; 
latrunculus – разбойник, пионка, пешка. 
Полета за игра са открити изсечени на 
стъпалата в амфитеатъра в Дорчестър 
и в Базилика „Юлия” в Рим. Смята се, че 
предшественик на разбойници е петея. 
Латинският език умира и името „раз-
бойници” се забравя, но латински и гръц-
ки текстове са преведени на арабски и 
играта сигурно е била позната на Изток. 
Имам Ар-Рахиб пише, че играчът на шах 
трябва да се придържа към пет правила: 
1. Лови удобния случай. 2. Поставяй ре-
шението откъм главата, а не на опаш-
ката. 3. Пази се да не покажеш слабост. 
4. Не се забърквай в неща, чийто изход 
крие опасност. 5. Придържай се към 
Сократ: „Основателните размишления 
довеждат до правилното мнение.” Ог-
ромно влияние върху Изтока оказва на-
шествието на Александър Македонски 
и Римската империя. Много вероятно е 
„разбойници” да са пренесени на Изток 
по време на военните походи. 

Чатрандж (чатур-раджа: четири 
глави, „чутура” на български означава 
квадратна глава) продължава да се смя-
та за родоначалник на шаха, макар че се 
играе от четирима играчи с хвърляне на 
клечки. Подобни игри са пачиси и чу-
пур, които са прототипът на извест-
ното „Не се сърди, човече”. Целта е фи-
гурите да влязат в централния квадрат 
(дом). Арабският халифат забранява ха-
зарта и чатрандж започва да се играе по 
правилата на разбойниците с две армии. 
Трактат от султанската библиотека в 
Истанбул от 1140 година е озаглавен: 
„Книга по шахмат, извлечение от тру-
дове на Ал-Адли, Ас-Сули и други.” Ас-
Сули аш-Шатранджи е роден през 873 г., 
живее в Багдад като приближен на хали-
фите. В Узбек са намерени три ръкопи-
са на шахматна книга от ХII век с над 
300 диаграми и различни легенди, някои 
от които приписват шаха на гърците. 
В ръкописите партиите се представят 
без нотация, дъската е едноцветна, има 
приемственост – някои табии се повта-
рят, споменават се едни и същи имена. 
Новата игра, комбинация от чатрандж 
и разбойници, станала любима на войни-
ците и при нашествието на арабите в 
Испания „разбойниците” се връщат в 
Европа с арабското име „шахмат”. На 
илюстрациите от „Книга на игрите”, 
ХIII век, дъската е черно-бяла, което се 
приема за начало на съвременния шах-
мат. Въвеждането на координатната 
система от Декарт дава възможност за 
нотиране и шахът става уникална игра 
за изследване на мисълта.

Легендите са полезни, при условие че 
представят действителните събития 
като приказка, а не обратното. Очевид-
но шахът не е създаден на едно място 
от един човек, а възниква в еволюцията 
на семейство игри, в които ходовете 
са функция на игровата система, така 
както се движат мускулите в живото 
тяло.
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Øахматна лекция

Два офицера – добри приятели
мс Христинка Илиева

Кастор и Полукс били синове близнаци на 
Зевс и Леда, покровители на моретата. В една 
битка Кастор загинал. Неможейки да прежали 
неговата смърт, Полукс помолил баща си да 
направи така, че и той да сподели съдбата на 
своя брат. Ето защо имената на Кастор и По-
лукс станали синоним на неразделни приятели, 
на неразделна братска дружба. За приятелство 
и братски чувства по време на шахматните 
сражения обикновено става дума, когато двата 
офицера заемат позиции на съседни диагонали. В 
такива случаи, особено когато позицията има 
открит характер, те представляват страш-
на сила и противникът трябва да бъде много 
внимателен с тях. Най-опасни са офицерите 
братя, когато са насочени срещу позицията 
на неприятелския цар. И това е естествено. 
Точно в такъв един момент, преди повече от 
столетие, е осъществена и първата типова 
комбинация за мат чрез жертва на двата офи-
цера. Тя е известна под името “Ласкеровата 
комбинация”, защото е патент на д-р Ласкер 
от партията му с Бауер, на един малък турнир в 
Амстердам през 1889 г.

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9+l+-vlpzpp0
9pzpq+p+-+0
9+-zppvL-+n0
9-+-+-zP-+0
9+P+LzP-+-0
9P+PzPQ+PzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Вместо очевидното вземане на коня в 
този момент белите неочаквано пожерт-
вали белополия си офицер

1.¥h7!! ¢h7 2.£h5 ¢g8,  a сега и чер-
нополия 3.¥g7 ¢g7 4.£g4 ¢h7 5.¦f3 e5 
6.¦h3 £h6 7.¦h6 ¢h6 8.£d7 ¥f6 9.£b7 
черните се предават.

Тази чудесна комбинация възникнала от-
ново през 1914 г. на големия турнир в Пе-
тербург, в партията Нимцович – Тараш. 

По-късно я осъществил и Алехин. Така по-
степенно тя навлязла в турнирната прак-
тика, среща се и днес.

Безспорно „Ласкеровата комбинация” е една 
от впечатляващите комбинации в шахматната 
история, но не по-малко красиви са матовете 
на двойката офицери след жертва на дамата.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.¥d3 ¥c3 Пър-
вата грешка на черните, лишават се от двой-
ката офицери  5.bc3 de4 6.¥e4 ¤f6 7.¥d3 h6 
Вместо да си направят рокада, черните се оп-
итват да избегнат свръзката на коня след ¥g5. 
Следва наказанието 8.¥a3 ¤d7 9.£e2 b6 
Решаваща грешка.

XIIIIIIIIY
9r+lwqk+-tr0
9zp-zpn+pzp-0
9-zp-+psn-zp0
9+-+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9vL-zPL+-+-0
9P+P+QzPPzP0
9tR-+-mK-sNR0
xiiiiiiiiy

10.£e6!!  fe6  11.¥g6 мат.
В следващата партия двойката офице-

ри тържествува по подобен начин 1.e4 d5 
2.ed5 £d5 3.¤c3 £a5 4.d4 c6 5.¤f3 ¥g4 
6.¥f4 e6 7.h3 ¥f3 Същата грешка 8.£f3 
¥b4 9.¥e2 ¤d7 10.a3 0-0-0

XIIIIIIIIY
9-+ktr-+ntr0
9zpp+n+pzpp0
9-+p+p+-+0
9wq-+-+-+-0
9-vl-zP-vL-+0
9zP-sN-+Q+P0
9-zPP+LzPP+0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

Черните си мислят, че офицерът им е 
неприкосновен, но…

11.ab4! £a1 12.¢d2! £h1 13.£c6!! 
bc6 14.¥a6 мат.
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Ðешете комбинациите

(1) Samkovic – Ervin Lone Pine, 1975 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+-trrmk0
9+-+-+pvl-0
9p+psN-+-zp0
9+-+-+-+Q0
9-zp-+PzP-tR0
9+q+-+-+P0
9-+-+-+P+0
9+-+-+-tRK0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Tryandafyllidis – Vlahos Greece, 1980 г.
XIIIIIIIIY
9K+-+-+-+0
9+P+-+-+-0
9P+-+q+-+0
9zp-+-+-+-0
9-+-wQP+-+0
9+p+-tRRsN-0
9-+r+-+-+0
9+ktr-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят 

(3) Geller – Garriga Las Palmas, 1979 г.
XIIIIIIIIY
9r+-mk-+-wq0
9+-tR-snptr-0
9p+-+p+p+0
9snN+pzP-sN-0
9-+-zP-wQ-zP0
9+P+L+-zP-0
9-+-+-zP-+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(4) Pedreny – Amado Sitges, 1981 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+n+rmk0
9+q+r+p+p0
9-+-+p+pwQ0
9+-+-zP-+-0
9-+-+-+-+0
9+-zp-vLR+-0
9-zP-+-zPP+0
9+-+-+R+K0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) Ahues – Leopold Dresden, 1903 г.
XIIIIIIIIY
9-+-wq-trk+0
9+lzp-+pzpp0
9-zp-+-+-tr0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+LzP-+-wQ-0
9PzP-+-+PzP0
9+-+-tRRmK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Atkinson - N.N. Manchester, 1929 г.
XIIIIIIIIY
9r+-+-+rmk0
9+pzp-sn-zpp0
9p+n+l+q+0
9+-+p+p+-0
9-+-+-+-tR0
9+-wQL+N+-0
9PvL-+-zPPzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(7) Belinki – Pirogow Moscow, 1958 г.
XIIIIIIIIY
9-tR-+Q+NtR0
9mK-+-+-zPP0
9-zP-+-zP-+0
9+-vL-zP-+-0
9-+-+q+p+0
9+-+-+-+p0
9pzpp+-zpl+0
9+ktrr+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(8) Below – Ossatschuk Russia, 1965 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+p+-+pmkp0
9-+rwQ-zp-+0
9+-+l+q+-0
9-+-+-vL-+0
9zP-+-+-+P0
9-zP-+R+PmK0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят
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Çа най-малките

Уроци за начинаещи
Деян Димитров

Една от първите ни задачки при обу-
чението на начинаещ шахматист е да му 
обясним разликата между мат и пат. Някои 
деца схващат „отраз”, при други обаче има 
сериозни затруднения. С две думи, царят е 
пат, когато няма свободно поле, а не 
сме му обявили шах. Противникът ни 
няма възможност да премести и ни-
коя от наличните на дъската фигури. 
Със ситуация на пат малките шахматисти 
се сблъскват още при първите си уроци.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-mk0
9+-+-+Q+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Много често начинаещият механично 
мести дамата от „е7” на „f7” с цел да огра-
ничи максимално черния цар, забравяйки, че 
трябва да му оставим две поленца, на кои-
то да мести и след това да приближим на-
шия цар, за да помогне за мата. 

Патът често е начин за спасение в на-
глед безнадеждни позиции. Изглежда стран-
но и нелогично понякога да „подаряваме” 
най-силната си фигура или всичките фигури, 
които можем да местим, но това се оказва 
единственият начин да се измъкнем.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-zpk0
9-+-+Q+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-zpq+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Как се спасяват белите в тази  позиция?

1.£h3+! Черните са принудени да взе-
мат дамата, след което белият цар не е 
шах и няма поле, на което да отиде – сле-
дователно пат.

Ето и още един подобен пример, но с 
жертва на повече фигури.

XIIIIIIIIY
9-mk-+-+-+0
9+pzp-+-+-0
9p+-+-+-+0
9+-+-+-wq-0
9-wQP+-+-+0
9+-+-+-zp-0
9r+-+-+P+0
9+-+-+R+K0
xiiiiiiiiy

Очевидно е, че позицията на белите е 
безнадеждна, но...

 1.¦f8 ¢a7 2.¦a8! ¢a8 3.£f8 ¢a7 
4.£c5+! £c5 – пат.

Понякога се получават интересни ситу-
ации, в които противникът доброволно ни 
предлага своята фигура, а ние не трябва да 
я взимаме и се опитваме да избягаме, но за 
съжаление няма как и къде. 

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-+-zP-0
9p+-+-+Q+0
9zP-+-zp-+-0
9-+-+P+-wq0
9+-zPPzP-+-0
9-+-+-+K+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

1...£h2 Ако белият приеме жертвата, 
черният цар няма ход, а пешките са бло-
кирани. 2.¢f3 £e2 3.¢g3 £g2 Белият цар 
няма как да се измъкне от шаховете и да 
избегне вземането на така наречената в по-
добни ситуации „бясна дама”. 
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