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Носители на купите са Гергана Пейчева и Явор Тодоров

Седми детски турнир за купа „Полипост”
фм Иван Стойнов

фм Йордан Стойнов

Îткрити турнири

Седмото издание на турнира за купа 
„Полипост” се проведе на 5 и 6 януари 2013 
г. в гостоприемния четиризвезден хотел 
„Родина” в столицата. Рекорден брой деца 
– 153, от цяла България се записаха за учас-
тие в най-популярното детско състезание, 
провеждано в София. 

Турнирът се проведе с подкрепата на 
„Полипост-поща и логистика” ЕАД, Банка 
ДСК – ЕАД, фирма „Прометей –ДД” ООД, 
Столична община – район „Красно село”, ка-
фене „Матине” и Българската федерация по 
шахмат.

Състезанието бе открито от изпълни-
телния директор на БФШ г-н Николай Вел-
чев и изпълнителния директор на генерал-
ния спонсор г-н Людмил Йосифов.

Както в предишните издания, така и 
тази година на турнира си дадоха среща 
най-добрите български млади шахматисти 
и шахматистки. Сред тях бяха европейски-
ят шампион за 2012-а при момчетата до 
8 г. – Цветан Стоянов, европейските ни 
шампионки за момичета Нургюл Салимова 
и Габриела Антова и вице световната ни 

шампионка Виктория Радева. 
 И двата турнира преминаха без сери-

озни изненади и предварително сочените за 
фаворити, според рейтинга, заеха първите 
места в крайното класиране.

А ето и информация относно борбата в 
двата турнира.

Турнир „Б” до 10 години
Тук „фаворитът” Цветан Стоянов взе 

решение да участва в турнира на „батко-
вците” до 14 г., въпреки голямата разлика в 
годините. Така водачки в стартовия списък 
станаха Нургюл Салимова и Гергана Пей-
чева. Тези две надеждни момичета водиха 
изключително оспорвана битка за първото 
място. Те победиха всичките си съперници 
и след завършилата наравно лична среща 
финишираха с изключителния резултат от 
6,5 т. от 7 партии! Допълнителните пока-
затели се оказаха по-благосклонни към Гер-
гана, която и спечели купа „Полипост” до 
10 г. В този турнир момчетата не можаха 
да се противопоставят на лидерките и се 
бориха за местата след второто. Много 
добри впечатления с играта си оставиха 
още Йордан Портокалски, Ивайло Генов, 
Валентин Митев и Елиф Мехмед. Победи-
телите в четирите възрастови групи полу-
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чиха дебитни карти от Банка ДСК –ЕАД.

Ето и медалистите в различните 
възрастови групи в турнир „Б”:

Момичета до 8 г. 
1. Ичен Ма – ШК ”Шах-XXI”
2. Викткория Стрендева – ШК „Викто-

ри”, Благоевград
3. Петя Караиванова – ШК ЦСКА

Момчета до 8 г.
1. Лъчезар Колев  - ШК ЦСКА
2. Ифим Кан – ШК „Бургас 64”
3. Валентин Генов – ШК „Левски”, Сф.

Момичета до 10 г. 
1. Гергана Пейчева от София
2. Нургюл Салимова – ШК „Бургас 64”
3. Елиф Мехмед – ШК ЦСКА

Момчета до 10 г.
1. Йордан Портокалски – ШК „Викто-

ри”, Благоевград
2. Ивайло Генов – ШК „Каиса”
3. Валентин Митев – ШК „Плевен 21”

Турнир „А” до 14 години
Турнирът при по-големите беше значи-

телно по-интересен откъм съдържание и 
качество на партиите. Прогнозите за ос-
порвана битка между Явор Тодоров (№2 
в стартовия лист) и братята Владимир и 
Мартин Петрови (№1 и №3 ) се потвър-

диха изцяло. Към тях в борбата за челните 
места се присъединиха още Давид Цвета-
нов, Волен Дюлгеров, Георги Йорданов и 
Цветан Стоянов. Как се разви борбата в 
директните срещи между лидерите: Вла-
димир Петров с черните победи по-малкия 
си брат Мартин  в петия кръг и еднолично 
поведе в класирането със 100% актив. Вед-
нага след него на половин точка бяха Явор 
Тодоров, победил Цветан Стоянов, и Во-
лен Дюлгеров – надиграл Георги Йорданов. 
В шестия кръг дербито Владимир Петров 
– Явор Тодоров бе следено с много голям 
интерес. За съжаление след недобре рази-
гран дебют Владимир Петров изпадна в не-
приятна позиция, която не можа да спаси. В 
партията на втора дъска Мартин Петров 
надделя над Волен Дюлгеров и отново се 
включи в битката. Преди последния кръг 
челната тройка бе: Явор Тодоров – 5,5 т., 
Мартин Петров и Владимир Петров по 5 
т. Дербитата в последния кръг бяха: Явор 
Тодоров – Мартин Петров и Цветан Сто-
янов – Владимир Петров. И двете партии 
завършиха наравно, но по различен сценарий. 
В първата партия Мартин с черните имаше 
пешка повече в топовен ендшпил с големи 
шансове за победа и дублиране на титлата 
от 2012 г. За съжаление той не успя да наме-
ри пътя към победата и се съгласи на реми, 
което гарантира купата за Явор Тодо-
ров. В другата партия с черните Владимир 
Петров не успя да създаде затруднения на 
Цветан Стоянов и след масови размени на 
тежките фигури се стигна закономерно до 
реми. След важни победи в последния кръг 
към тройката се присъединиха и Давид Цве-
танов, Волен Дюлгеров и Георги Йорданов. 

Така в крайното класиране напълно заслу-
жено първото място и купа „Полипост” за-
воюва Явор Тодоров от ШК ”Локомотив”, 
София, с 6 т. От второ до шесто място 
състезателите са с по 5,5 точки, подреде-
ни по допълнителни показатели. Втори ос-
тана Мартин Петров, който ще има още 
един шанс да дублира победата си от 2012 
г. в турнира и през 2014 г. Трети е Владимир 
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Петров. Четвърти - Давид Цветанов – ШК 
”Плевен 21”, пети е Волен Дюлгеров – ШК 
„Етър”, и шести - Георги Йорданов – ШК 
„Асеновец 2006”.

Освен първите шестима в турнира до-
бро впечатление направиха още Цветан 
Стоянов – допуснал само 1 загуба и 2 ре-
мита срещу „батковците”, на моменти 
Петър-Делян Шентов, Стефан Райков, Де-
нис Иванов и Виктория Радева. Повече се 
очакваше от Габриела Антова, която явно 
не бе във форма, но определено има големи 
възможности. 

 Турнирът показа, че в повечето възрас-
тови групи имаме талантливи деца, но за да 
постигнат желаните успехи, трябва много 
труд и себеотдаване.

Медалистите във възрастовите групи в 
турнир „А”:

Момичета до 12 г.
1. Виктория Радева – ШК „Локомотив”, 

Пловдив
2. Габриела Антова – ШК „Шах XXI”
3. Наталия Грабчева – Столичен център

Момчета до 12 г.
1. Давид Цветанов – ШК „Плевен 21”
2. Цветан Стоянов – ШК „Бургас 64”
3. Денис Иванов – ШК „Левски”, София

Момичета до 14 г.
1. Гергана Димитрова – ШК „Михаил Тал”

2. Никол Илиева – ШК „Плевен 21”
3. Радилена Бурева – ШК „Шах XXI”

Момчета до 14 г. 
Явор Тодоров – ШК „Локомотив”, Сф. - 

носител на купата.
1. Мартин Петров – София 
2. Владимир Петров – София
3. Волен Дюлгеров – ШК „Етър”
За първи път бе направено и отборно 

класиране, като победителят – отборът 
на ШК „Шах XXI”, получи купа.

Също за първи път, благодарение на 
г-жа Десислава Първанова-Джелепова, ко-
ято го създаде, турнирът имаше и собст-
вен официален сайт - http://ivispolipost.
wordpress.com/

Турнирът премина при коректно отно-
шение от страна на всички състезатели, 
треньори и родители, за което сърдечно 
им благодарим. 

На закриването наградите бяха връче-
ни от представителите на спонсорите: 
г-н Людмил Йосифов – „Полипост-поща и 
логистика” ЕАД, г-н Иван Георгиев – Бан-
ка ДСК ЕАД, и г-жа Надежда Димитрова 
– фирма „Прометей –ДД” ООД.

Сърдечна благодарност на всички със-
тезатели за участието и на всички фирми 
за подкрепата на турнира! На всички тях 

Îткрити турнири
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желаем здраве, щастие и много успехи 
през 2013 г. и до нови срещи на турнира 
през 2014 г.!

Избрани партии от турнира: 

Мартин Петров – Владимир 
Петров [B90]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c3 a6 6.¥e3 e5 7.¤b3 ¥e6 8.f3 ¥e7 
9.£d2 0–0 10.0–0–0 ¤bd7 11.g4 b5 12.g5 
b4 13.¤e2 ¤e8 14.¤g3 a5 15.¢b1 a4 
16.¤c1 a3 17.b3 ¤c7 18.f4 ef4 19.¥f4 
¤c5 20.¥d6 ¥d6 21.£d6 £g5 22.£c7 
¦ac8 23.£a5 £f6 24.e5 £e5 25.¤d3 
¦fd8 26.¥h3 ¦d3 0–1

Гергана Пейчева – Ивайло Генов 
[C24]
1.e4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.¥c4 ¥e7 4.d3 0–0 
5.f4 ef4 6.¥f4 d6 7.¤f3 ¥g4 8.0–0 ¤c6 
9.h3 ¥h5 10.g4 ¤g4 11.hg4 ¥g4 12.£d2 
¥h3 13.¦f2 £d7 14.¢h1 ¢h8 15.¦g1 
f5 16.e5 de5 17.¤e5 ¤e5 18.¥e5 ¥f6 
19.¥f6 ¦f6 20.¦h2 f4 21.¤e4 ¦h6 22.£f4 
£e7 23.¤g5 ¦f6 24.¦h3 h6 25.£e4 1–0

Явор Тодоров – Цветан Стоянов 
[A50]
1.d4 b6 2.c4 ¥b7 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 g6 
5.d5 d6 6.e4 ¤bd7 7.¥d3 ¥g7 8.0–0 0–0 
9.£c2 a5 10.b3 ¤c5 11.¥b2 e5 12.¤d2 
¥c8 13.¦ae1 ¤h5 14.¤e2 ¥h6 15.¥a3 
¥g4 16.¥c5 bc5 17.¤g3 ¤f4 18.f3 
¥d7 19.¤e2 £g5 20.¤f4 ef4 21.e5 
de5 22.¤e4 £e7 23.£f2 ¦fb8 24.£c5 
¥f8 25.£c7 ¢g7 26.d6 £d8 27.£d8 
¦d8 28.c5 ¥c6 29.¤c3 f6 30.¥e4 ¥e4 
31.¦e4 ¦ac8 32.¦c4 ¢f7 33.¦d1 ¢e6 
34.¤b5 ¦c6 35.a3 ¦d7 36.¦dc1 ¦b7 
37.¤c7 ¢d7 38.b4 ab4 39.ab4 ¥d6 
40.cd6 ¦c4 41.¦c4 ¢d6 42.¤e8 ¢d5 
43.¦c5 ¢d4 44.¤f6 ¦b4 45.¦d5 ¢c4 
46.¦e5 ¦b1 47.¢f2 ¦b2 48.¦e2 ¦b6 
49.¤h7 ¦b7 50.¤g5 ¦b5 51.¤e6 ¦f5 
52.¦e4 ¢d5 53.¤f4 ¢d6 54.¤g6 ¦g5 
55.¤f4 1–0

Цветан Стоянов – Владимир 
Петров [D02]
1.g3 ¤f6 2.¥g2 d5 3.d4 c6 4.¤f3 g6 5.b3 
¥g7 6.¥b2 ¤bd7 7.¤bd2 b6 8.¦c1 ¥a6 
9.c4 0–0 10.0–0 ¦c8 11.¦e1 ¥h6 12.e3 
¦e8 13.¤e5 e6 14.¤df3 ¤e5 15.¤e5 
¤d7 16.¤d7 £d7 17.cd5 cd5 18.£d2 
¥f8 19.¦c8 ¦c8 20.¦c1 ¦c1 21.£c1 ¥d6 
22.¥f1 ¥f1 23.£f1 £c6 24.£d3 f6 25.f4 
a5 26.a4 ¢f7 27.£c3 £c3 28.¥c3 g5 
29.fg5 fg5 30.g4 ¢f6 31.h3 e5 32.¢f2 
¢e6 ½

Явор Тодоров- Мартин Петров 
[E40]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 d5 
5.cd5 ¥c3 6.bc3 ed5 7.¥a3 ¥f5 8.¥d3 
¥d3 9.£d3 ¤bd7 10.¤f3 ¤b6 11.¤d2 
£d7 12.0–0 £a4 13.¥b2 0–0 14.¦fc1 
¤c4 15.£c2 £c2 16.¦c2 ¤d2 17.¦d2 
¦fe8 18.¥a3 ¦e6 19.¦b1 ¦b6 20.¦b3 
¤d7 21.¦c2 ¦b3 22.ab3 a5 23.¦b2 
b5 24.¥c5 a4 25.ba4 ¦a4 26.¢f1 ¤c5 
27.dc5 c6 28.¦b4 ¦a3 29.e4 de4 30.¦e4 
¢f8 31.¦e3 ¦a4 32.¢e2 ¦c4 33.¢d3 ¦c5 
34.¦e4 f5 35.¦e3 ¢f7 36.f4 ¦d5 37.¢e2 
¦d6 38.¢f3 ¦e6 39.¦d3 ¢e7 40.h3 g6 
41.g4 ¦d6 42.¦e3 ¢f6 43.g5 ¢f7 44.¢f2 
¦e6 45.¦d3 ¢e7 46.¢f3 ¦d6 47.¦e3 ¢d7 
48.h4 ¦e6 49.¦d3 ¢c7 50.h5 gh5 51.¢g3 
¦e4 52.¦f3 ¦e1 53.¢f2 ¦e4 54.¢g3 c5 
55.¢h4 ¢c6 56.¢h5 c4 57.g6 ½

Стефан Райков – Давид Цвета-
нов [B17]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 de4 4.¤e4 ¤d7 
5.¤f3 ¤gf6 6.¤f6 ¤f6 7.¥d3 ¥g4 8.c3 e6 
9.h3 ¥h5 10.¥g5 ¥e7 11.0–0 0–0 12.¥e2 
¤d5 13.¥e7 £e7 14.¤e5 ¥e2 15.£e2 
£g5 16.£g4 £g4 17.¤g4 ¤f4 18.¦fe1 
¤d3 19.¦e2 h5 20.¤e5 ¤e5 21.¦e5 g6 
22.f4 ½

Волен Дюлгеров – Мартин 
Петров [A34]
1.c4 ¤f6 2.¤c3 c5 3.g3 d5 4.cd5 ¤d5 
5.¥g2 ¤c7 6.¤f3 ¤c6 7.0–0 e5 8.d3 ¥e7 
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9.¤e1 ¥e6 10.¤c2 0–0 11.f4 ef4 12.¥f4 
¤d5 13.¤d5 ¥d5 14.e4 ¥e6 15.£e2 
£d7 16.¦fd1 ¦ad8 17.¥f3 h6 18.b4 ¤b4 
19.¤b4 £d4 20.¥e3 £b4 21.¢g2 ¥f6 
22.¦ab1 £a4 23.¥f4 ¥d4 24.¥d2 £d7 
25.h4 ¦fe8 26.h5 b6 27.g4 f6 28.¦f1 ¥e5 
0–1

Габриела Антова – Румен Кънчев 
[E76]
1.c4 ¤f6 2.d4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 
5.f4 0–0 6.¤f3 ¥g4 7.h3 ¥f3 8.£f3 ¤bd7 
9.¥e3 e5 10.fe5 de5 11.d5 ¤b6 12.¥d3 
c6 13.0–0 cd5 14.cd5 ¦c8 15.¦ac1 £d7 
16.¤b5 a6 17.¥b6 ab5 18.¥c5 ¦fd8 
19.£e2 ¤d5 20.¥b5 ¤f4 21.¦f4 £c7 
22.¦ff1 ¥h6 23.¥e3 ¥e3 24.£e3 £a5 
25.¥c4 £b4 26.¥f7 ¢h8 27.£g5 ¦c1 
28.£f6# 1–0

Виктория Радева- Кристиян Сла-
вейков [B75]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4 g6 
5.¤c3 ¥g7 6.¥e3 ¤f6 7.f3 d6 8.£d2 
¥d7 9.0–0–0 a6 10.g4 b5 11.h4 h5 12.g5 
¤h7 13.f4 £c8 14.¤d5 ¦b8 15.¤c6 
£c6 16.¥d4 ¥d4 17.£d4 ¦g8 18.¥h3 
¤f8 19.f5 ¦c8 20.¤e3 £c5 21.fg6 ¤g6 
22.¥d7 ¢d7 23.£d2 ¤e5 24.¦hf1 ¦gf8 
25.¦f5 £c6 26.¦e5 f6 27.gf6 ¦f6 28.¤f5 
¦f7 29.¦d5 1–0

Владимир Петров – Явор Тодо-
ров [B41]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 a6 
5.c4 ¤f6 6.¤c3 ¥b4 7.£f3 ¤c6 8.¤c6 
dc6 9.e5 ¤d7 10.£g3 £a5 11.¥f4 ¤c5 
12.¦c1 ¥c3 13.bc3 ¥d7 14.¥e3 0–0–0 
15.¥e2 ¤a4 16.¥d1 ¤b2 17.¥g5 f6 18.ef6 
¤d3 19.£d3 £g5 20.fg7 ¦hg8 21.£e3 
£g2 22.¥f3 £g7 23.¦b1 £g5 24.£b6 
£e5 25.¢f1 £b8 26.¢e2 £e5 27.¢f1 
£b8 28.¢e2 £e5 29.¢f1 £b8 30.¢e2 
e5 31.¦b2 e4 32.¥e4 ¦de8 33.¢d3 £d6 
34.¢c2 ¦e4 35.£b7 ¢d8 36.£b8 £b8 
37.¦b8 ¥c8 38.¢d3 ¦e7 39.¢d4 ¢c7 
40.¦bb1 ¦g4 41.¢c5 ¦e5 42.¢b4 ¥e6 

43.¦be1 ¦c4 44.¢a3 ¦c3 45.¢b2 ¦cc5 
46.f4 ¦e1 47.¦e1 ¥f5 48.¦e7 ¢b6 49.¦f7 
¥g6 50.¦f8 ¦f5 51.¦b8 ¢c7 52.¦b4 ¦b5 
53.a3 c5 54.¢b3 ¢c6 55.h4 ¥f7 0–1

Давид Цветанов – Мартин Васи-
лев [D38]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 c6 4.¤c3 e6 
5.¥g5 h6 6.¥h4 ¥b4 7.e3 £a5 8.£c2 
¤e4 9.¦c1 ¤d7 10.¥d3 f5 11.¥e4 fe4 
12.¤d2 0–0 13.¥g3 ¥e7 14.0–0 £d8 
15.£b3 ¢h8 16.¤e2 ¤f6 17.¤f4 £e8 
18.£c2 g5 19.¤e2 ¤h5 20.£d1 ¤g3 
21.¤g3 £g6 22.c5 ¥d8 23.£h5 £h5 
24.¤h5 ¥c7 25.b4 e5 26.¤b3 ¢h7 27.h3 
¢g6 28.g4 ¥d7 29.a4 ¦f7 30.¢g2 ¦af8 
31.¤g3 ¦f3 32.¦cd1 ¦3f7 33.¦d2 ¦f3 
34.de5 ¥e5 35.¤e4 ¥g4 36.hg4 de4 
37.¤d4 ¦3f7 38.¤f5 h5 39.¤d6 ¦d7 
40.¤e4 ¦d2 41.¤d2 ¥c3 42.¤e4 ¥b4 
43.¦d1 hg4 44.¦d4 1–0

Нургюл Салимова – Гергана Пей-
чева [A47]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.¥f4 b6 4.e3 ¥b7 
5.¥d3 ¥e7 6.0–0 0–0 7.c3 d6 8.¤bd2 
¤bd7 9.£e2 c5 10.¦fd1 £c7 11.¥g3 h6 
12.¦ac1 ¦ac8 13.h3 ¦fd8 14.¥a6 ¥a6 
15.£a6 c4 16.£a4 £c6 17.£c2 b5 18.e4 
¤b6 19.e5 ¤fd5 20.¤e4 de5 21.¤e5 
£b7 22.£e2 ¤f6 23.¤f6 ¥f6 24.¤g4 ¥g5 
25.¦c2 a6 26.¥e5 ¤d5 27.a3 ¤f4 28.¥f4 
¥f4 29.¤e3 £e4 30.¤g4 £e2 31.¦e2 f5 
32.¤e5 ¥e5 33.¦e5 ¢f7 34.¢f1 ¦d5 
35.¦de1 ¦e5 36.¦e5 ½

Îткрити турнири
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В навечерието на Коледа, на 16 декември 
2012 година, ШК „Етър” проведе за първи път 
турнира „Болярчета”, предназначен за млади 
шахматисти от школата на клуба. Събитие-
то се превърна в грандиозен празник за деца-
та с много награди, лакомства и изненади за 
всички. Идеята беше да се отбележи по подо-
баващ начин изключително успешната година 
за великотърновци и да се отдели специално 
внимание както на прохождащите в играта 
малчугани, така и на по-напредналите състеза-
тели на клуба.

Лошите климатични условия не попречиха 
на 35-има млади шахматисти да проверят уме-
нията си в този ден. Турнирът “Болярчета” 
включваше три възрастови групи – до 7 годи-
ни, до 10 и до 14 години, като във всяка имаше 
специална купа и медали, осигурени от различни 
спонсори. При най-малките участваха 16 деца, 
като имаше и отделно класиране за деца от 
предучилищните групи. 11 бяха участниците в 
средната възрастова група и 8 при най-големи-
те. Първите два турнира се играха в 6 кръга по 

Швейцарска система на 20 минути, а 14-годиш-
ните – по кръгова система в 7 кръга.

Арена на шахматни битки, а накрая и на 
много настроение и награди бе снекбарът на 
бизнес център “Тремол”, Велико Търново. До-
макините предложиха приятна атмосфера и 
бяха един от основните спонсори на проява-
та. Г-жа Ралица Колева лично връчи купа „Тре-
мол” за победителя при най-малките. Освен 
най-масова, това бе и най-атрактивната и ос-
порвана група, където емоциите надделяваха. 
Шампион стана 6-годишният Никола Николов 
от ЦДГ ”Соня”, който натрупа пълен актив 
от 6 точки и оглави генералното класиране. 
Второ място при 6-годишните и сребърен ме-
дал за Борислав Ангелов от ПДГ „Бачо Киро” с 
4,5 точки. Трети стана Велизар Димитров от 
ЦДГ „Първи юни” с 3,5 т. Четвърто място за 
Даниел Кайкамджозов от същата детска гра-
дина. Пето място зае най-малката участничка 
Кристина Димитрова.

Победител сред 7-годишните стана Мак-
сим Минчев от СОУ „Емилиян Станев” с 4,5 

Коледният турнир „Болярчета” зарадва 
 малките шахматисти от Велико Търново

мм Светла Йорданова

Мария Колбанова - победителка 
при най-големите

Зам.-кметът г-жа Данева награждава 
Емил Стефанов за най-добър млад спор-

тист на В. Търново за 2012 г.
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точки. Втори е Димитър Лазаров от ОУ 
„Бачо Киро” с 3,5 т, а трети – Йордан Тошев 
от СОУ „Ем. Станев”. Със същия актив, но 
по-лоши допълнителни показатели са и следва-
щите: Иво Недев от ОУ „Бачо Киро” и Мар-
тин Христов от СОУ „Ем. Станев”. Шесто 
място зае Емил Долчинков от същото учили-
ще с 3 точки.

В групата на 10-годишните вече имаше и 
по-опитни състезатели, участвали на държав-
ни първенства. Купа „ М Тел” тук бе връчена 
от г-жа Мирослава Тенева на Стефан Янев от 
СОУ „Ем. Станев”, натрупал пълен актив от 
6 точки. След него заслужено се класира Крис-
тиян Иванов от СОУ „Вичо Грънчаров” (Г. 
Оряховица) с 5 т., а бронзовият медал стана 
притежание на Стефан Тодоров от ОУ „Св. 
Патриарх Евтимий” с 4 точки. След тях в 
подреждането се наредиха Християн Кръстев 
(СОУ „Ем. Станев”), Борис Димитров (ОУ 
„Бачо Киро”) и Владислав Костов ( ОУ „Св. Па-
триарх Евтимий”).

При най-големите купа „Планета 98” връчи 
г-жа Бистра Цанева на Мария Калбанова от ОУ 
„Бачо Киро”. Тя завърши със 6 точки и изпревари 
своя брат Дамян по допълнителни показатели. 
Трета стана друга участничка в представител-
ния отбор на „Етър” до 16 години Румяна Цанова 
от ЕГ “Проф. Асен Златаров”, нанесла единстве-
ното поражение на победителката в турнира. 
Също с 5 точки завърши и Мартин Тодоров от 
ОУ „Св. Патриарх Евтимий”. След него са Траяна 
Долчинкова - СОУ „Ем. Станев” и Йоанна Миле-
ва - ОУ „Св. Патриарх Евтимий”.

Всички победители, освен купи и медали, 
получиха и красиви комплекти шахове, от 
второ до четвърти място – сувенири от М-
ТЕЛ, за 5-о и 6-о място – предметни награди и 
рекламни материали. Разбира се, имаше и коле-
ден купон с много награди, като нямаше как да 
не дойдат Дядо Коледа и Снежанка. Те лично 
водиха викторината, на която бяха раздадени 
още предметни награди, сред които дори и 
шахматни кърпи за всеки участник с персонал-
но изписано име на децата, както и специално 
направени календари на клуба. Грамоти полу-
чиха всички участници. Имаше и традицион-

ната баница с късметчета, сандвичи, сладки 
и безалкохолни напитки, а най-голям интерес 
сред децата предизвика разкошната шахматна 
торта от сладкарница „Неделя”.

В началото на церемонията ШК “Етър” от-
личи и награди най-успешните си шахматисти за 
годината. За най-добър шахматист при юноши-
те бе обявен Емил Стефанов – държавен шам-
пион на страната до 14 г., а при девойките – Ива 
Пенчева, която за трета поредна година стана 
шампионка на блиц при девойките до 16 г. Те по-
лучиха специални сувенири и плакети. Броени дни 
след това Емил Стефанов бе отличен и за най-
добър млад спортист на Велико Търново и стана 
единственият носител на този приз два пъти 
(2010-а за пръв път). При отборите пък бяха 
отличени юношите и девойките до 16 години, 
които също станаха шампиони на България. За 
най-проспериращ състезател до 12 г. за 2012 г. 
бе обявена Петя Дончева, а при момчетата – 
Стефан Янев. Шахматни книги, както и още 
предметни награди получиха за дебют – до 7 г. 
Денислав Йорданов, до 10 г. Станислав Славчев 
и до 14 г. Йоана Милева.

Проявата предизвика голям интерес и бе 
отразена подобаващо във всички местни ме-
дии. В нейната организация се включиха освен 
фирмите спонсори и самите родители. ШК 
„Етър” искрено благодари на всички за помощ-
та и се надяваме проявата да стане традици-
онна. Специални благодарствени плакети бяха 
връчени на Ралица Колева от “Тремол”, Цанко 
Цанев от “Планета-98” и Мирослава Тенева от 
“М-Тел”, като трите фирми помогнаха много 
за целия празник .



11ШАХ в училище

На 16 януари в елитния столичен хотел 
"Кемпински Зографски" се проведе церемонията 
по обявяването на "Златната десетка" на най-
добрите млади спортисти на България. За вто-
ра поредна година се прави тази престижна кла-
сация. В гласуването участваха 54-има спортни 
журналисти от печатни и електронни медии, 
което показва нейната значимост и големия 
интерес към спортното бъдеще на България.

  Сред десетте ярки таланти, всичките до 
18 години, достойно място зае и нашата голяма 
надежда Цветан Василев. Това бе ново призна-
ние за 8-годишния ни европейски шампион, за 
неговия треньор, родители и за целия български 
шахмат.

Наградата на Цецко бе връчена от просла-
вената ни гросмайсторка Маргарита Войска. 
Той, както и останалите млади спортни надеж-
ди получи аплодисментите на голямото мно-
жество присъствали спортни величия, между 
които олимпийските шампиони Таня Богоми-
лова и Боян Радев, както и на присъстващите 
специално за събитието официални лица - г-жа 

Йорданка Фандъкова, кмет на София, г-н Сви-
лен Нейков, спортен министър, г-жа Стефка 
Костадинова, председател на БОК. 

Всички класирани в „Златната десетка” полу-
чиха красиви статуетки със стилизирани звезди 
и много подаръци. 

Цветан Стоянов влезе в десетката на 
 младите спортисти на България!
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"Млад гросмайстор" в Пловдив
мс Соня Пионова

Шахматен клуб „Пловдив” е един от петте 
града партньори в българо-американската про-
грама „Надеждите на България“. Шахматен клуб 
„Пловдив” с готовност се включи в организира-
нето на веригата турнири “Млад гросмайстор”. 
Това бе прекрасна възможност за тях да заин-
тригуват и увлекат много начинаещи деца по 
прекрасната игра шахмат. Специални благодар-
ности за основните изпълнители на проекта – 
ШК “В. Топалов-2006“ и на целия му екип специа-
листи, които работят и се раздават от цялото 
си сърце. 

Основна цел на програмата е развитието 
на детския шахмат в България чрез два основни 
лъча:

 Обучението по шахмат да стане дос-
тъпно за деца от всички слоеве на населението.

 Издаване на шахматна литература на 
български – за начинаещи и за напреднали.

Резултатите от проекта вече са налице. 
Множество деца се включиха във веригата тур-
нири „Млад гросмайстор“. Медиите широко от-
разяваха шахматните прояви, от което печели 
пловдивският и българският шахмат. 

На 23 и 24 февруари се проведе четвъртият 
от общо пет турнира от веригата „Млад грос-
майстор“. Борбата за призовите четири места 
във всяка възрастова група е много оспорвана. 

Вече са известни класиралите се в групата 14-16 
години – Тодор Георгиев, Иван Дафчев, Стелияна 
Брезалиева и Георги Петков.

Отлично представяне на Виктор Боев – че-
тирикратен победител във възрастовата група 
до 12 г., и Божидар Немски – също вече завою-
вали места за финалния турнир в Трявна. В тази 
група за класиране се борят – европейският шам-
пион Иван Кочиев /11-годишен/, Георги Николаев, 
Мариета Костадинова и др.

При 10-годишните борбата е много ос-
порвана. Рада Минева е с две първи места, Галя 
Читакова - с едно първо място, Елин Бурназов 
/медалист от европейско първенство до 8 г./, 
Йоан Николаев, Стоян Стоянов, Никола Колев 
и др.

При най-малките класирането се променя 
с всеки изигран турнир. Това е и групата с най-
голям брой участници. Тук емоциите са най-сил-
ни, някой плаче, някой се сърди, друг тича от 
радост. Тук за класиране спорят Георги Колев, 
Виктор Колев, Димитър Дафовски, Йордан Ге-
оргиев и др. 

Треньорският екип на ШК „Пловдив” благо-
дари на всички участници за спортсменската 
игра и на техните родители за търпението и 
подкрепата на децата – нашите надежди на Бъл-
гария.
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"Млад гросмайстор" в Благоевград
кмс Марин Атанасов

В Благоевград на 23-24 февруари се прове-
де четвъртият турнир от веригата „Млад 
гросмайстор“. Проявата е организирана от 
Шах клуб „Виктори’’, Благоевград. Както е 
известно, фондацията „Америка за България“ 
спонсорира верига от пет турнира в пет гра-
да – Варна, Пловдив, Плевен, Шумен и Благо-
евград. 35 деца се включиха във февруарския 
турнир. На практика победителите и втори-
те от тази надпревара предсрочно си осигу-
риха класиране за финалния турнир в Трявна.

При най-малките – до 8 години, победител 
стана Виктория Стрендева, втори - Алекс 
Костев. При 10-годишните спечели Йордан 
Портокалски, а втори е Кирил Георгиев. При 
12-годишните този път спечели Красимир 
Благоев, който изпревари победителя в пър-
вите три турнира Костадин Джалев. И два-
мата обаче се класират за финалния турнир, 

както и първите двама при 16-годишните – 
Веселин Методиев и Иван Зашев. 

Ето и класирането по възрастови групи 
преди решаващия пети турнир, който ще се 
проведе на 16 и 17 март.

Генерално класиране след 4-ти турнир до 8 години
Име Училище Точки

1 Виктория Стрендева 3 ОУ Бл-град 59
2 Алекс Костев СОУ, Симитли 57
3 Андрей Петров ЦДГ№6 Бл-град 34
4 Станислав Лалев ЦДГ№6 Бл-град 23
5 Мила Зашева 25 СОУ Бл-град 23
Генерално класиране след 4-ти турнир до10 години
1 Йордан Портокалски 8 СОУ Бл-град 59
2 Кирил А. Георгиев 3 ОУ Бл-град 57
3 Румен Атанасов 5 СОУ Бл-град  46
4 Стефани Костева СОУ Симитли      43
5 Александър Пискулийски 3 ОУ Бл-град 36
Генерално класиране след 4-ти турнир до 12 години
1 Костадин Джалев 3 ОУ Бл-град 59
2 Красимир Благов ПМГ Бл-град 57
3 Илиян Кюров 3 ОУ Бл-град 50
4 Марин Тотев СОУИЧЕ Бл-град 46
5 Боян Илиев 5 СОУ Бл-град  41
Генерално класиране след 4-ти турнир до 16 години
1 Веселин Методиев ПМГ Бл-град 59
2 Иван Зашев ПМГ Бл-град 55
3 Кирил М. Георгиев 3 ОУ  Бл-град 45
4 Мария Васова ГПЧЕ Правец 41
5 Еманоел Топалов ПМГ Бл-град 37

Решения на комбинациите от стр. 25
1) Geller – Novotelnov Moskow 1951 1.¦f8! ¢f8 
[1...£f8 2.¥h7 ¢h8 3.¥g6 ¢g8 4.£h7#] 2.£h8 
¢f7 3.¥g6! ¢g6 [3...¢e6 4.£g8 ¢d7 5.¥f5+-] 
4.£h5# 1–0
(2) Kolzov – Moiseev Kaluga, 1970 1.£e8 ¢h7 
2.¤g5 hg5 3.¦h3 ¢g6 4.¦h6 ¢h6 5.£h8 ¢g6 
6.£h5# 1–0
(3) Gygli – Heneberger Zurich, 1941 1...¤e2 
2.¢h1 £g4 3.hg4 ¦h5 4.gh5 ¦h4# 0–1
(4) Hepner – Goode London, 1963 1.¤g5 hg5 

[1...¢g6 2.¥e4 ¢g5 3.¦g7] 2.¥e4 ¢h6 3.¦h8 ¥h8 
4.¦h7# 1–0
(5) Ivkov – Portish Bled, 1961 1.¦c6 ¥c6 2.¤c5 
¢a5 3.¥c7# 1–0
(6) J. Polgar – Gdanski Budapest, 1993 1.£g6 
hg6 2.h7 ¢f7 3.h8£ ¦h8 4.¤g5 ¢e8 5.¦h8# 1–0
(7) Kasparjan – Manweljan Erevan, 1936 1.£c6!! 
¢c6 2.¤e5 ¢c5 3.¤d3 ¢d4 4.¢d2! 1–0
(8) Krylov – Tarasov Russia, 1961 1.£g8 ¢g8 
2.¦h8 ¢h8 3.¥f7# 1–0
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"Млад гросмайстор" в Плевен 
мс Христинка Илиева 

Общо 49 шахматисти от Плевен, Вели-
ко Търново, Враца и Червен бряг си оспор-
ваха първите места в поредното издание 
на "Млад гросмайстор", което се проведе 
на 16-и и 17-и февруари в комфортната 
зала на хотел "Балкан" в Плевен.

Турнирът се организира и провежда 
от СКШ "Плевен 21", партньор в проек-
та "Надеждите на България". До края на 
месеца ще се проведат надпреварите и в 
другите градове партньори - Варна, Шу-
мен, Пловдив и Благоевград. След изигра-
ването и на петия турнир ще стане ясно 
кои са 16-те финалисти от петте града, 
организатори на веригата. Така общо 80 
от участниците в състезанията ще при-
добият правото да се явят на финален 
турнир в Трявна, който ще се проведе от 
10 до 12 май. В Трявна ще бъдат допусна-
ти да се включат и шахматисти, които 
не са успeли да спечелят квоти, като ус-
ловието за тях е да са играли в поне 3 
турнира от веригата и да заплатят свои-
те разноски по престоя.

В Трявна ще се определят най-достой-
ните шахматисти, които ще предста-

вят страната ни на традиционния между-
народен фестивал "Надеждите на света", 
провеждащ се в Грандхотел „Варна” през 
юни.

По регламент състезанието в Пле-
вен се проведе в седем кръга в две групи. 
Първата излъчва победители до 8 и до 10 
години, общо за момичета и момчета, а 
втората до 12 и до 16 години, също общо 
за момичета и момчета. 

При най-малките участници до 
8 години отново победител е момиче. 
Този път най-много точки събра Емилия 
Петрова, първокласничка от НУ "Христо 
Ботев", Плевен. С актив от 4 точки тя 
изпревари по допълнителни показатели 
Никола Николов от Велико Търново, кой-
то финишира със същия актив. Третата 
награда взе Преслав Вельов от Червен бряг 
с 3,5 точки. Четвърта със същия актив 
остана Ева Русева от Плевен, победител-
ка в две от предишните надпревари.

При 10-годишните първото място 
спечели гостът от Враца - Георги Игна-
тов, с категоричния резултат 6,5 точки 
от 7 възможни. Талантливото момче за-
върши наравно само партията си с Михаил 
Кирков от Плевен, победител в турнира 
през януари. Плевенският шахматист зае 
второто място, а трети се нареди него-

Победителите в четирите 
възрастови групи

Îт живота на клубовете
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вият съотборник Валентин Митев - пър-
венец от декември с 5,5 натрупани точки. 
Друг състезател на Враца - Стивън Васи-
лев, спечели четвъртата награда със съ-
щия актив.

В групата до 12 години пълен три-
умф постигнаха плевенските момчета, 
които окупираха първите четири места. 
Най-добро представяне направи Давид 
Цветанов от ОУ "Йордан Йовков" с 4 
точки, за когото това е втора победа от 
веригата. С 4 точки след него се нареди 
Владимир Върбанов, също двукратен побе-
дител от предишни издания. Никола Ни-
колов спечели третата награда с 4 точки, 
а Стилиян Нановски се нареди четвърти 
с 3,5 точки.

При 16-годишните отново на вър-
ха застана Емил Стефанов от Велико 
Търново, който е единственият три-
кратен победител. Държавният шам-
пион до 14 години за 2012 година събра 
общо 6 точки. Така с три първи и едно 
второ място амбициозният състеза-
тел на ШК "Етър", Велико Търново, си 
подсигури участие на финала в Трявна и 
през март може и да не участва в пе-
тия турнир. Втора се класира неговата 
съотборничка Ива Пенчева с 5,5 точки. 
Третата позиция остана за плевенчани-
на Дарио Дерешки, натрупал 5 точки, а 
четвърта се нареди Никол Илиева, също 
от Плевен, с 4,5 точки.

Класиралите се до 4-то място във 
всички възрастови групи бяха наградени 
с шахматни учебници, преведени на бъл-
гарски и специално издадени от проекта. 
Грамоти получиха и всички участници в 
турнира.

Ето и временното класирането по 
възрастови групи преди решаващия пети 
турнир, който ще се проведе на 16 и 17 
март в хотел "Балкан", Плевен, и ще стар-
тира в 10,00 ч. в съботния ден:

До 8 години: Ева Русева - 52 т., Никола 
Николов - 52 т., Преслав Вельов - 50 т., 
Кристина Апулчева – 46 т., Иван Червен-
ков – 46 т., и Трифон Трифонов - 45 т.

До 10 години: Валентин Митев - 52 т., 
Кристиян Григоров - 49 т., Захари Иванов 
- 48 т., Михаил Кирков - 47 т., Стефан 
Янев - 45 т., и Георги Игнатов - 40 т. от 
3 изиграни турнира.

До 12 години: Давид Цветанов - 58 т., 
Владимир Върбанов - 57 т., Стилиян На-
новски - 50 т., Никола Ненков - 46 т., и 
Румен Кънчев - 45 т.

До 16 години: Емил Стефанов - 59 т., 
Дарио Дерешки – 42 т., Ива Пенчева - 46 
т., Симонета Иванова - 42 т. от 3 турни-
ра, и Никол Илиева - 41 т.

Преди последната надпревара на 16 и 
17 март състезателите на СКШ "Плевен 
21" водят в 3 от групите и имат шансове 
да спечелят 12 от 16-те места, даващи 
право на участие в Трявна през май. 

Победителката до 8 г. Емилия Петрова 
срещу победителя до 10 г Георги Игнатов

Емил Стефанов срещу Ива Пенчева - 
първи и втори до 16 г. 
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Изучаването на шахмат от I до IV клас в 
училищата във Видин и областта през учеб-
ната 2012-2013 г. вече е факт. С подкрепата 
на Регионалния инспекторат по образовани-
ето – Видин, и ангажираността на директо-
рите на училищата шахматен клуб „Найден 
Войнов”, Видин, за първа година реализира 
инициативата за преподаване на шахмат в 
училище, където преподавателите са сами-
те начални училители, които бяха инструк-
тирани от клуба и предстои да преминат 
през обучение от НСА по шахмат.

С оборудването, състоящо се от шахо-
ве, маси и демонстрационни табла, предос-
тавено от клуба, в училищата се изучава 
шахмат по системата шах за всички, преве-
дена на български от гм Александър Делчев. 
Засега само първо ниво, но от следващата 
учебна година ще бъде въведено и следващо-
то.

Обученията по шахмат в училищата 
биха били трърде теоретични за енергични-
те малчугани, ако нямаше турнири, на които 
те да премерят сили и да се амбицират за 
постигането на още по-големи резултати. 

ШК „Найден Войнов” организира една се-

рия от общо 6 турнира за учениците от I 
до IV клас в цялата област. За класиране на 
първите 30 места състезателите получа-
ват точки на всеки турнир, които опреде-
лят мястото им в генералното класиране за 
цялата учебна година. Големите награди най-
добрите деца от всичките турнири включ-
ват лаптоп, колело, шахове и много други.

Първият турнир, проведен малко преди 
Коледа, събра рекорден брой участници - 149 
деца от I до IV клас от 8 училища от облас-
тта. 

Турнирът се проведе само в рамките на 
3 часа благодарение на перфектната орга-
низация, осигурена от 7 съдии, 10 учители, 
безупречното домакинство на СОУ "Любен 
Каравелов" и подкрепата на РИО-Видин. Ак-
товата зала на училището домакин беше 
пълна с амбицирани и умни деца, които вече 
са започнали обучение по шахмат в клас в 
собствените си училища и това беше пър-
вият им истински турнир, където трябва-
ше да се борят с връстници, по-големи и по-
малки от тях момичета и момчета. 

Над 30-те момичета, участвали в състе-
занието, доказаха с класирането си, че шах-
матът въобще не е само "мъжки" спорт и 
че момичетата са напълно равностойни съ-
перници зад шахматните дъски. Пример за 
отлично класиране с максимален брой точки 
е това на Десислава Хранова от СОУ "Цар 
Симеон Велики". 

Представителят на най-малките със-
тезатели - Антон Петров от първи клас 
в СОУ "Любен Каравелов", успя да покаже 
на по-големите, че възрастта в шаха също 
няма значение, завършвайки на 7-мо място 
само с едно реми и три победи, които му 
осигуриха златен медал и купа! Първи от 
второкласниците се класира Момчил Злато-
миров от ОУ "Иван Вазов".

Изучаване на шах в училищата във Видин 
 от I до IV клас

кмс Евтим Стефанов

Îт живота на клубовете
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Абсолютните победители в турнира са 
6 деца: Светлин Милчев и Кристиян Ванков 
от СОУ "П. Р. Славейков", Васко Христов, 
Дейвид Ангелов и Десислава Хранова от 
СОУ "Цар Симеон Велики" и Теодор Иванов 
от Белоградчик - най-добрият третокла-
сник в областта, но всъщност всички деца 
спечелиха и получиха своите награди от до-
брия Дядо Коледа. Наред с книжката "Шах в 
училище" Добрия старец подари на децата и 
по една безплатна шахматна лекция в дет-
ската школа от 9 ч. и 14 ч. в дните 17-и, 
19-и и 20-и декември, когато школата отво-
ри широко вратите си за жадните за знания 
и нови победи малчугани. 

Междувременно се проведе и коледният 
турнир за ученици от V до ХII клас, който 
събра 127 участници от 10 училища от ця-
лата област Видин, включително от Бело-
градчик, Арчар, Ново Село, Дунавци. 

Турнирът бе открит от директорката 
на СОУ "Любен Каравелов" Любка Найде-
нова, която изигра първи ход 1.b4 със свой 
възпитаник и той спечели партията малко 
след това. След 6 кръга на всеотдайна борба 
останаха двама непобедени състезатели с 
пълен брой точки, но по допълнителни пока-
затели на първо място се класира Наско Ан-
тонов от с. Арчар, ХI клас, а втори остана 
Росен Цветанов – IХ клас от Дунавци. 

Най-силният състезател в групата V-VI 
клас и пети в генералното класиране стана 
Росен Дамянов, V клас, СОУ "Любен Караве-
лов", а в групата VI-VII клас първи излезе Ра-

достин Бушев от същото училище - и два-
мата възпитаници на шахматната школа.

Грациела Георгиева – ХII клас от ПГ "Асен 
Златаров", се представи най-силно от всич-
ки момичета и зае 7-мо място в класиране-
то. 

Купи и медали получиха първите най-до-
бри, а СОУ "Любен Каравелов" беше награде-
но със специална купа за най-много отличили 
се ученици в категориите по възраст. Пър-
вите трима до 14 години спечелиха участие 
в турнира „Полипост” в София в началото 
на януари.

Във втория областен турнир по шахмат 
за деца I-IV клас, провел се на 31.01.2013 г. в 
СОУ "Любен Каравелов", взеха участие 134 
ученици от Видин и Белоградчик.

След упорита борба, продължила цели 7 
кръга, се открои и победителят - Дейвид 
Ангелов - ученик от IV клас в СОУ "Цар 
Симеон Велики" и възпитаник на шахматна 
школа "Найден Войнов" още от 5-годишен. 
На второ място се класира Вероника Тодо-
рова от ОУ "Иван Вазов" от II клас, която 
взе сребърен медал и купа за първото място 
в своята възрастова група. 

Изключително впечатление направи и 
представянето на Йоан Георгиев от ЦДГ 
№8, който се представи най-силно от всич-
ки първокласници и взе купа за I място, I 
клас. 

Следващите турнири за деца I-IV клас 
ще бъдат проведени на датите: 28 февруа-
ри 2013; 28 март 2013; 25 април 2013; 16 май 
2013 - финален турнир за учебната година.
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Îткрити турнири

Пети младежки турнир „Купа Левски” 
мс Димитър Илиев

Петият традиционен турнир „Купа 
Левски” се проведе на 2 и 3 март 2013 го-
дина и бе посветен на националния празник 
на България. Организатор е шахматен клуб 
„Левски“, София, със съдействието на Бъл-
гарската федерация по шахмат и рекламна 
агенция „Пепеляшка А7“. 

Турнирът бе регистриран и валиден за 
рейтинг на ФИДЕ по ускорен шахмат. Пра-
во на участие имаха шахматисти, които 
към 1 март 2013 г. имаха навършени не по-
вече от 18 години, подали са заявка и са за-
платили турнирна такса в размер на 20 лева. 
От такса бяха освободени всички медалис-
ти от световни и европейски първенства 
по класически шахмат. Наградният фонд бе 
1500 лева + купи, грамоти и медали за побе-
дителите в различните възрастови групи. 
По жребий между ненаградените се разда-
доха 5 предметни награди, между които 
електронен шахматен часовник DGT Easy+, 
шах-комплект „Стаунтон” и книги. 

Мястото за игра този път бе ресторант 
„Бистро 53”, намиращ се до най-големия мол 
в София, което даде възможност на родите-
лите, чакайки своите деца, да направят и ня-
коя полезна покупка. В бистрото бе осигуренa 

храна  на участниците и техните придружи-
тели на атрактивни цени – благодарение на 
г-жа Мая Николова, управител на ресторанта. 
През двата дена на шахматната проява те-
чеше и светлинна реклама пред ресторанта, 
което привлече и случайно преминаващи зри-
тели. Участие в турнира взеха 57 участници 
от 15 клуба в страната.

Швейцарска система в 9 кръга и контрола 
на игра 25 минути + 10 секунди на ход на със-
тезател за завършване на партията трябва-
ше да определи шампиона. След изиграването 
на последната партия в челото имаше двама 
участници с равен брой точки: 17-годишна-
та шампионка на България Деница Драгиева 
от ШК “Локомотив“, София, и 16-годишни-
ят Румен Николов от ШК “Ивис+“, София. 
В личната среща, състояла се в четвъртия 
кръг, победи Румен, който водеше през целия 
турнир. Той обаче загуби в последния кръг от 
ело лидера и класирал се на 3-то място Ради 
Данов от ШК “Юрий Бендерев-1912“, Перник. 
Деница победи в последния кръг Николай Хри-
стов и с равни по 7,5 точки извади по-добри 
допълнителни показатели пред Румен. Много 
добре се представиха също 11-годишните 
Матей Петков и Мартин Василев от ШК “Ло-
комотив“, София, а също така и лидерката в 
детската верига „Ян Бибиян“ – 15-годишната 
представителка на „Дебют“, Оряхово – Ва-
силена Трайкова.
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След като в минали броеве отразихме 
проведените първи и втори турнири от 
веригата за деца до 14 години „Ян Бибиян”, 
през есенно-зимния сезон на 2012-2013 г. 
се проведоха още 7 турнира. Домакин на 
всичките бе конферентната зала на цен-
тралата на фирма “Офис 1“ в столицата, 
а контролата за игра - 15 минути + 5 се-
кунди на ход на състезател за завършване 
на партията. 

Третият турнир от веригата се 
проведе на 27 октомври 2012. 

 В турнир „А“ (за деца от 11 до 14 г.) 
участваха 20 деца от 10 клуба на стра-
ната. Над всички се открояваха братя 
Петрови от ШК “Шах XXI”. Владимир 
стана първи пред брат си Мартин, а тре-
ти - Георги Йорданов от „Локомотив”, 
София.

В турнир „Б“ (за деца до 11 г.) участ-
ваха 44 деца от 8 клуба на страната. Над 
всички се открояваше бившата европей-
ска шампионка Габриела Антова от ШК 
“Шах 21”, която стана първа с преднина 
пред Калоян Попвасилев от „Левски”, Со-
фия, и Лъчезар Колев от „Рицар”, София.

Четвъртият турнир се проведе 
на 10 ноември 2012 г. В турнир „А“ участ-
ваха 11 деца от 7 клуба. Отново Владимир 
Петров бе най-убедителен. Втори стана 
Милен Попов, а трети - Георги Йорданов.

В турнир „Б“ при по-малките участва-
ха 11 деца от 7 клуба на страната. Най-ос-
порваният досега турнир, който бе спе-
челен от най-малкия от братята - Антон 
Петров от ШК „Шах 21”. Втори е Калоян 
Попвасилев, а трети - Георги Игнатов.

Петият турнир от веригата се 
проведе на 24 ноември 2012 г. При го-
лемите участваха 8 деца от 4 клуба на 
страната. Този път победа на Мартин 
Петров пред брат си Владимир Петров, 
трето място за Георги Йорданов. 

В турнир „Б“ участваха 15 деца от 8 
клуба. Убедителна победа за Георги Игна-
тов от ШК “Враца”, второ място за Яро-
слав Докузов, трето - за Николай Чола-
ков.

Шестият турнир се проведе на 
15 декември 2012 г. В турнир „А“ участ-
ваха само 4 деца от 4 клуба на страната. 

Шахматна верига „Ян Бибиян“ 
мс Димитър Илиев

Крайно класиране:
Име, клуб Бг ело Т.

1. Деница Драгиева (Локомотив, София) 2086 7,5
2. Румен Николов („Ивис+”, София) 2086 7,5
3. Ради Данов („Ю. Бендерев”, Перник) 2116 7
4. Владимир Петров (СЦШ, София) 2142 7
5. Матей Петров (Локомотив, София) 1896 6,5
6. Николай Христов („Асеновец 2006”) 2071 6
7. Василена Трайкова („Дебют”, Оряхово) 1733 6
8. Виктория Радева (Локомотив, Пловдив) 1873 6
9. Мартин Василев (Локомотив, София) 1611 6

10. Антони Василиадис („Шах 21”, София) 1691 6
11. Мартин Петров (СЦШ) 2049 5,5
12. Александър Ангелов („Левски”, София) 1776 5,5
13. Иван Ковачев („Левски”, София) 1816 5,5
14. Антон Петров (СЦШ) 1592 5,5
15. Гергана Пейчева 1657 5,5
16. Габриела Антова („Шах 21”) 1791 5,5
17. Милко Бакалов (ЦСКА) 1575 5,5
18. Милен Попов („Левски”, София) 1783 5,5

Общо 57 участници
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Системата за игра бе шевенингенска, ко-
ято даваше възможност на всеки срещу 
всеки да играе по две партии с бели и чер-
ни. Първи е Денис Иванов от ШК „Лев-
ски”, София, пред Василена Трайкова от 
„Дебют”, Оряхово, и Антон Славейков 
от ЦСКА.

В турнир „Б“ участваха 15 деца от 9 
клуба в страната. 

Първи е Николай Чолаков от ШК „Шах 
21”, втори Милко Бакалов от ЦСКА, тре-
ти - Георги Стоянов от школа „Велче-
ви”.

Седмият турнир се проведе на 12 
януари 2013 г. В турнир „А“ участваха 
9 деца от 5 клуба. Над всички отново се 
открояваха братя Петрови от ШК “Шах 
21. Първи е Мартин, втори Владимир, 
трети - Денис Иванов.

В турнир „Б“ участваха 18 деца от 8 
клуба. Победител за пръв път стана Яро-
слав Докузов от ШК “Локомотив“, Плов-
див. Втори остана Николай Чолаков, тре-
та - Елизабет Ангелова.

Осмият турнир се проведе на 26 
януари 2013 г. В турнир „А“ участваха 7 
деца от 5 клуба. Отново първи е Мартин 
Петров, втори Владимир Петров, трети 
- Денис Иванов.

В турнир „Б“ участваха 14 деца от 7 
клуба. Победител стана Антон Петров, 
втори - Георги Игнатов, трети - Теодор 
Каракашев.

Деветият турнир се проведе на 9 
февруари 2013 г. В турнир „А“ участваха 
4 деца от 3 клуба. Системата за игра от-
ново бе шевенингенска. Победителка стана 
Василена Трайкова от „Дебют”, Оряхово, 
пред Денис Иванов и Гергана Пейчева.

В турнир „Б“ участваха 18 деца от 6 
клуба. Първо място за Виктор Павлов от 
ЦСКА, второ за Антон Петров и трето 
- за Георги Стоянов.

И така преди последния турнир от ве-
ригата, който ще се проведе на 9 март 
2013 г., имаме временното генерално кла-
сиране, като за всяко участие в турни-
рите се получават точки, реципрочни на 
броя на участниците от генералното кла-
сиране на всеки турнир. Взема се  предвид 
турнирът с най-много участници за опре-
деляне на броя на точките. Така че след 
изиграни 9 турнира от веригата, времен-
ното класиране в генералната подредба е 
следното: 

1 Василена Трайкова - 149 т.
2 Гергана Пейчева - 144 т.
3 Георги Йорданов - 138 т.
4 Денис Иванов - 134 т.
5 Мартин Петров - 132 т.
6 Владимир Петров - 131 т.
Подробности на адрес: http://yan-

bibiyan.net

Николай Чолаков

Георги Игнатов

Îткрити турнири
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Ñветовните шампиони

Гари Каспаров
фм Христо Велчев

Тринадесетият световен шампион е роден 
на 13 април 1963 година в Баку, Азербайджан. 
Родителите му Клара и Ким Вайнщайн са ин-
женери, но изпитват сериозно уважение към 
шахмата и често прекарват времето си, игра-
ейки и изучавайки древната игра. По този начин 
младият Гари има възможност да се запознае с 
шахмата съвсем малък. Още с първите си появи 
в шахмaтната секция в Двореца на пионерите 
в родния си град Гари впечатлява всички с нео-
бикновените си заложби. В целия СССР започва 
да се разчува за шахматния вундеркинд от Баку. 
Само на 8 години Гари губи своя баща, който 
починал след тежко боледуване. След тази дра-
матична загуба за семейство Вайнщай Гари се 
отдава изцяло на шахмата. Майка му Клара го 
подкрепя напълно, като посвещава изцяло своя 
живот на кариерата на сина си и прави всичко, 
за да създаде най-добрите възможни условия за 
развитието на таланта му. 

На 9 години Гари успява да изпълни изисква-
нията за първи разряд. Година по-късно се запоз-
нава с Александър Никитин – известен москов-
ски треньор и бъдещ негов наставник. Малко 
по-късно постъпва в школата на „Патриарха” 
на съветския шахмат Михаил Ботвиник, който 
остава възхитен от Гари. Шестият световен 
шампион има голям принос в израстването му 
и ще бъде добър съветник по дългия път към 

върха. След 1975 година малкият Гари Вайнщайн 
става известен с новата си фамилия Гари Кас-
паров. С новото си име става юношески шам-
пион на СССР през 1976-а в Тбилиси. Година по-
късно защитава титлата си в Рига, като става 
единственият до този момент побеждавал на 
юношеския шампионат в две поредни години. 
На четиринадесет годишна възраст Каспаров 
побеждава в мемориал „Соколски” и придобива 
званието „майстор на спорта”. За този успех 
Ботвиник пише, че е най-големият успех, по-
стигнат от толкова млад юноша.

През 1979 година по молба на Ботвиник 16-
годишният майстор без международно звание 
Гари Каспаров е допуснат до участие на тур-
нира в Баня Лука, Югославия, където играят 14 
гросмайстори. Преди турнира част от грос-
майсторите изразяват недоволството си от 
факта, че ще трябва да играят с доста неква-
лифициран, според тях, състезател в лицето на 
Каспаров. Тук Гари обезпечава победата си два 
кръга преди края, изумявайки всички! Успехите 
на даровития младеж не остават незабелязани 
и управляващите в Азербайджан осигуряват 
отлични условия за работа на Гари и майка му 
Клара.

През 1981 г. на "Турнира на звездите" в Мос-
ква разделя 2-ро-4-то място, оставайки след 
световния шампион Карпов, но постигайки 
бързо реми в личната среща с него. Същата 
година на шампионата на СССР дели 1-во-2-ро 
място с Лев Псахис и става най-младият шам-
пион на СССР в историята. На следващата го-
дина печели много убедително междузоналния 
турнир в Москва. Така започва изкачването му 
към най-важния двубой, този за шахматната 
корона. През 1983 година побеждава в чет-
въртфиналния мач напретендентите Белявски 
с 6 на 3 точки, а малко по-късно в полуфинала 
преодолява Корчной със 7 на 4. Година след това 
сломява съпротивата и на ветерана, екс свето-
вен шампион Василий Смислов с 8,5-4,5 точки 
във финалния мач. С тази победа Гари Каспаров, 
едва на 21 години, успява да постигне това, ко-
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Ñветовни шампиони
ето не се е удавало на никого преди него – да 
се изправи директно срещу световния шампион 
в мач за титлата. А това е самият Анатолий 
Карпов - изключителен, подготвен, самоуверен, 
в разцвета на силите си шахматист. Никой в 
света на шахмата в този момент не предпола-
га какво гигантско противоборство предстои. 
По това време двамата шахматисти рязко се 
извисяват над всички и ако се сравнят рейтин-
гите и силата им с останалите от топ 10, е 
налице цяла пропаст.

Първият безлимитен мач между двамата 
големи шахматисти се играе 159 дни! Започва 
през 1984 година и завършва през 1985-та, като 
в крайна сметка не успява да излъчи победител. 
Двубоят се играе до 6 победи. Карпов започва 
устремно и още до деветата партия има 4 
победи, създавайки впечатление у зрителите, 
че мачът ще завърши бързо. След това тежко 
начало Каспаров рязко променя стратегията си, 
спира да играе остро, да поема излишни рискове. 
Следват 17 поредни ремита. После се стига до 
5 на 0!? Постепенно, макар и на края на пропаст-
та, младият претендент започва да поема ини-
циативата и в следващите 20 партии успява да 
спечели 3 и да ремизира другите. След 48 партии 
и 5 месеца нечовешко изтощение на двамата 
състезатели и техните щабове ФИДЕ решава 
да прекрати мача и да насрочи друг, в който да 
започне отново от 0-0 точки. Това е първият в 
историята незавършил мач за титлата.

През септември 1985 г. започва вторият 
мач. Този път в регламента е записано да се изи-
граят 24 партии. При 12:12 точки Карпов запаз-
ва званието. Преди мача Карпов обръща повече 
внимание на теоретичните изследвания, дока-
то Каспаров - на психологическата нагласа и фи-
зическа подготовка. Интересно въведение било 
отделянето на 1% от призовия фонд за бюдже-
та на ФИДЕ при всяко реми, имайки предвид 
40-те ремита от предния мач. При резултат 
12:11 т. в полза на Каспаров, на Карпов се налага 
да поеме големи рискове в последната партия, 
защото единствено победа му гарантира запаз-
ване на титлата. Каспаров играе вдъхновено и 
след извънредно сложна и двуостра игра печели 
и последната партия. Така при резултат 13:11 

т. Гари Каспаров става тринадесетият свето-
вен шампион по шахмат.

Мачът реванш се играе на два етапа. Първи-
те дванадесет партии се провеждат в Лондон, 
а вторите дванадесет - в Ленинград. Зарядът на 
срещите и качеството на партиите отново е 
на особено високо ниво. Интригата е налице до 
последния ход в мача. Резултатът в Лондон е 
6,5 т.-5,5 т. в полза на настоящия шампион, а 
в Ленинград - 6-6, което води след себе си до 
запазване титлата на шампиона.

Поредният мач между двамата шампиони 
се провежда в Севиля, Испяния, през 1987 годи-
на. Преди последната партия Карпов води с 12 
на 11 т., но загуба в последната партия го лиша-
ва от възможността да си върне короната. 

Петият мач между Каспаров и Карпов се иг-
рае в Лион и Ню Йорк през 1990 г., отново от 
24 партии. Динамичен и зрелищен мач, донесъл 
поредната минимална победа на Каспаров с 12,5 
т.-11,5 т.

В следващите години Каспаров доминира на 
шахматната сцена. Двадесет поредни години 
е безусловният номер 1 в света по рейтинг и 
авторитет. Работи много. Отделя внимание 
на практикуването на множество интензивни 
физически спортове, което помага за неговата 
психическа и физическа издръжливост. Пише 
прекрасни шахматни книги. Оглавява фондации. 
Влиза в политиката на Русия. Играе мачове с 
компютърни програми. През 1999 г. Гари Каспа-
ров поставя рекорд за най-висок личен коефи-
циент Ело в света до момента – 2851. Печели 
всичко в кариерата си – турнири, мачове, шам-
пионати, олимпиади с отбора на СССР и после 
на Русия. Изиграва редица гениални партии – ис-
тински шахматни шедьоври.  

През 1993 година Каспаров създава Профе-
сионална шахматна асоциация, която има за цел 
да се яви като алтернатива на ФИДЕ.

През 2000 година в Лондон Каспаров губи 
мач от сънародника си Владимир Крамник.

На 10 март 2005 година, ненавършил 42 го-
дини, Каспаров обявява края на шахматната си 
кариера на турнира в Линарес след загуба от Ве-
селин Топалов в последния кръг, с когото разде-
лят 1-во-2-ро място. Това е и последната тур-
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нирна партия на 13-ия световен шампион.

Принос и характерни особености
Стихията на Каспаров са сложните дина-

мични позиции. Играта му се характеризира 
с непрекъснат натиск и поставяне на сложни 
проблеми от тактически и стратегически ха-
рактер за решаване от съперниците.

Голяма интуиция, неизтощима фантазия и 
изобретателност правят играта му зрелищна 
и необикновено привлекателна. Следвайки ли-
нията на Алехин и Тал, за него са свойнствени 
смелост, стратегически риск и богата творче-
ска фантазия. Каспаров без колебание жертва 
материал заради инициатива и динамически из-
годи. Впечатляващият шахматен път на Каспа-
ров обогати теорията на позиционната игра с 
голямо количество отлични образци на тънки 
позиционни жертви на пешка – най-сложния от 
всички видове позиционна жертва. 

Той е ненадминат изследовател и анализа-
тор в дебюта и мителшпила. Твърда до бру-
талност борба за преимущество и неистов 
напор от първия ход характеризират безком-
промисния му стил. 

По всеобщо мнение Гари Каспаров е не само 
гениален шахматист, но е въобще най-силният 
шахматист на всички времена.

На вашето внимание предлагаме 16-ата 
партия от втория мач, игран през 1985 година, 
между Карпов и Каспаров. Резултатът до този 
момент е равен 7,5-7,5 точки. Каспаров е с чер-
ните фигури и постига една от най-красивите 
и важни партии в живота си. Разбиранията на 
Каспаров във възникналата позиция са толкова 
дълбоки, че Карпов не успява да оцени силата и 
попада в позиция, в която фигурите му са без-
помощни поради силния кон на полето “d3”. 

Анатоли Карпов – Гари Каспаров 
Москва 1985 г.

1.e4 c5 2. ¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤c6 
5.¤b5 d6 6.c4 ¤f6 7.¤1c3 a6 8.¤a3 d5 Това 
е гамбит, наречен на името на Каспаров. 9.cd5 
ed5 10.ed5 ¤b4 11.¥e2 ¥c5 12.0–0 0–0 13.¥f3 
¥f5! Офицерът отнема възможността на коня 
от а3 да влезе в игра през с2 и също така обез-

печава полето d3 за собствения кон. 
14.¥g5 ¦e8 Топът завладява откритата 

линия и не позволява евентуални размени по-
средством полето е4. 15.£d2 b5 16.¦ad1 
¤d3 Каспаров поставя чудовищен кон в лагера 
на белите. 17.¤ab1 h6 18.¥h4 b4 19.¤a4 ¥d6 
20.¥g3 ¦c8 Последната фигура влиза в игра 
21.b3 g5! Белите са като в цугцванг. Нямат 
нито един полезен ход. 

22.¥d6 £d6 23.g3 ¤d7! На главната идея 
на белите 24.¤b2  ще последва 24... £f6 25. 
¤d3 ¥d3 26. ¥g4 (26 £d3? ¤e5!) 26...¤e5! 
и черните са спечелени. 24.¥g2 £f6 25.a3 
a5 26.ab4 ab4 27.£a2 Бялата дама отива на 
крайното поле в отчаян опит да пусне коня 
от b1 да влезе в игра. 27...¥g6 Черните отне-
мат единствената активна идея на белите. На 
28.¤d2 ще последва 28... ¦e2  и пешката на f2 
e безпомощна 

28.d6 g4 29.£d2 ¢g7 Каспаров спокойно 
запазва пешката си. Няма никаква необходи-
мост от прибързани действия. 

30.f3 £d6 31.fg4 £d4 32.¢h1 ¤f6 33.¦f4 
XIIIIIIIIY
9K+-+R+N+0
9zPL+-wQ-+-0
9-zP-+n+P+0
9+PtR-wq-zpN0
9-+-+-+-+0
9zplsn-+-+-0
9-mkp+-+-+0
9+-+r+r+-0
xiiiiiiiiy

33...¤e4! 34.£d3 Черният кон издържа на 
полето d3 18 хода и бе главната причина за раз-
рушаването на бялата позиция 

34... ¤f2 35.¦f2 ¥d3 36.¦fd2 £e3 37.¦d3 
¦c1 38.¤b2 £f2 Прецизен ход, водещ към фор-
сиран мат.

 39.¤d2 ¦d1 40.¥d1 ¦e1 0–1 
След тази си победа Каспаров казва, че нито 

една негова предишна партия не може да се 
сравнява с творческите постижения в тази. И 
най-важното за отбелязване е, че проведени-
ят грандиозен план е осъществен срещу такъв 
противник от супер класа.
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Øахматна лекция

„Висящите” пешки - и сила, и слабост
мс Христинка Илиева

Типовата позиция "висящи" пешки се сре-
ща в много от вариантите на Дамски гам-
бит, защита „Нимцович”, Новоиндийска за-
щита. Позициите с „висящи” пешки съвсем 
не са лесни за разиграване. Тяхната правилна 
оценка зависи не само от знанията на общи-
те правила и принципи, но и от тактически-
те особености на всяка конкретна ситуация. 
Слабостта на такива пешки се определя от 
това, че, разположени на полуоткрити вер-
тикали, те лесно могат да станат обект на 
атака. Придвижването на една от „висящи-
те” пешки може да доведе до образуването 
на слабо поле, на което удобно да се настани 
блокираща фигура на съперника.

Заедно с това са очевидни и техните дос-
тойнства: те държат под контрол важни цен-
трални полета и притежават голяма динамич-
на сила. Могат в удобен момент да се движат 
напред, завладявайки по-голямо пространство 
на дъската, като изтласкват противниковите 
фигури назад. Ето две характерни партии, кои-
то демонстрират техните силни страни:

Нимцович - Тараш,
Дамски гамбит, Петербург, 1914 г.
1.d4 d5 2.¤f3 c5 3.c4 e6 4.e3 ¤f6 5.¥d3 

¤c6 6.0-0 ¥d6 7.b3 0-0 8.¥b2 b6 9.¤bd2 
¥b7 10.¦c1 £e7 11.cd5 ed5 12.¤h4 g6 
13.¤hf3 ¦ad8 14.dc5 bc5 15.¥b5?! Бе-
лите не са разиграли по най-добрия начин 
дебюта и положението на черните изглеж-
да вече по-перспективно. 15...¤e4 16.¥c6 
¥c6 17.£c2 ¤d2 18.¤d2

XIIIIIIIIY
9-mKR+-tR-+0
9zPPzP-sNQvLP0
9-+-zP-+P+0
9+-+-+-+-0
9-+-+pzp-+0
9+p+-vll+-0
9p+pwq-+-zp0
9+ktr-tr-+-0
xiiiiiiiiy

18...d4! 19.ed4? Решаваща грешка. Не-
обходимо е 19. e4. 19...¥h2! 20.¢h2 £h4 
21.¢g1 ¥g2 22.f3 ¦fe8! 23.¤e4 £h1 
24.¢f2 ¥f1 25.d5 На 25.¦f1 £h2. 

25...f5 26.£c3 £g2 27.¢е3 ¦е4! 28.fe4 
f4 29.¢f4 ¦f8 30.¢е5 £h2 31.¢е6 ¦е8 
32.¢d7 ¥b5 мат.

Каспаров - Портиш, 
Новоиндийска защита, Никшич, 1983 г.

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.¤c3 ¥b7 
5.a3 d5 6.cd5 ¤d5 7.e3 ¤c3 8.bc3 ¥e7 
9.¥b5 c6 10.¥d3 c5 11.0-0 ¤c6 12.¥b2 
¦c8 13.£e2 0-0 14.¦ad1 £c7? Грешка. 
Правилно е 14...cd4 15.cd4 ¥f6 със сложна 
игра. 

15.c4! cd4 16. ed4 ¤a5
XIIIIIIIIY
9-+r+-trk+0
9zplwq-vlpzpp0
9-zp-+p+-+0
9sn-+-+-+-0
9-+PzP-+-+0
9zP-+L+N+-0
9-vL-+QzPPzP0
9+-+R+RmK-0
xiiiiiiiiy

17.d5! ed5 18.cd5 ¥d5?! Черните 
влизат във форсиран вариант с неправил-
на оценка за последствията. Но заплахата 
19.£е4 е крайно неприятна. 

19.¥h7 ¢h7 20.¦d5 ¢g8 Позицията на 
черните на пръв поглед не изглежда мно-
го опасна, обаче ... 21.¥g7!! ¢g7 22.¤e5 
¦fd8 23.£g4 ¢f8 24.£f5 f6 25.¤d7! 
¦d7 26.¦d7 £c5 27.£h7 ¦c7 28.£h8! 
¢f7 29.¦d3 ¤c4 30.¦fd1! ¤e5 31.£h7 
¢e6 32.£g8 ¢f5 33.g4 ¢f4 34.¦d4 ¢f3 
35.£b3 1:0
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Ðешете комбинациите
(1) Geller – Novotelnov 
XIIIIIIIIY
9-+-+-snk+0
9+-vl-wq-zp-0
9-+p+-+-+0
9+-+pzP-zpQ0
9-tr-zP-+P+0
9+-+L+R+-0
9-+-+-zPP+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Kolzov – Moiseev 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+Q+pzp-0
9-+-+p+-zp0
9zp-+pzP-+-0
9-zp-zP-+P+0
9snP+-tRN+-0
9q+r+-zPKzP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят 

(3) Gygli – Heneberger 
XIIIIIIIIY
9-mKR+R+-+0
9+PzP-wQ-zP-0
9P+-+-+-zP0
9+NwqrsnP+-0
9-+-tr-zp-+0
9+-zp-zp-+-0
9p+p+-+-zp0
9+k+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(4) Hepner – Goode 
XIIIIIIIIY
9-+-+-tR-+0
9zp-tR-+-vlk0
9-wq-+l+-zp0
9+-+-+-zp-0
9-+-+-+-+0
9+P+-+NzP-0
9P+-+-+LzP0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

 (5) Ivkov – Portish 
XIIIIIIIIY
9r+-+l+-+0
9zpNtR-+-+-0
9k+-+-+-+0
9+-+p+n+-0
9P+-zp-vL-+0
9+-zP-+-+-0
9-+P+-zPrzP0
9+R+K+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) J. Polgar – Gdanski 
XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zpp+l+-+p0
9-+n+pvLpzP0
9+-+pzPp+-0
9q+pzP-+-+0
9+-zP-+NwQ-0
9-+PmKLzPP+0
9+-+-+-+R0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(7) Kasparjan – Manveljan 
XIIIIIIIIY
9-+q+-+-tr0
9+kzp-+-+p0
9-zplzp-+p+0
9zp-+-+-+-0
9P+Q+-+-+0
9+P+-+NzP-0
9-+P+-+LzP0
9+-mK-+-+-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(8) Krylov – Tarasov 
XIIIIIIIIY
9-+-+-mkr+0
9zppzp-tr-zpR0
9-wq-zp-zp-+0
9+l+-+P+L0
9-+-+P+-+0
9+Q+-+-+-0
9PzPP+-+P+0
9+K+-+-+R0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят
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Çнаменити партии

Йоханес Цукерторт – 
 последният шахматен романтик

гм Маргарита Войска

Йоханес Цукерторт е роден през 1842 
г. в Люблин, Полша. Той е бил изключителна 
личност. Мнозина от изтъкнатите шахма-
тисти са проявявали способности в различни 
области на науката и изкуството, но с Йоха-
нес Цукерторт никой не може да се сравнява. 
Завършил медицина, участвал в 3 войни, в ко-
ито получил 9 ордена за храброст. Бил редак-
тор на вестник в Силезия, освен това написал 
книги по философия, теология и музика. Вла-
деел перфектно немски, английски, френски, 
италиански, испански, руски, гръцки, латински, 
иврит и български! Невероятно, но въпреки 
огромната си ангажираност намирал време и 
за любимата си игра - шахмата, като и в нея 
постигнал забележителни успехи. Победил в 
мачове Адолф Андерсен с 5:2 през 1871 г., и 
Блекбърн - 9,5:4,5 през 1881 г. В турнирите, в 
които участвал редовно, заемал редица призо-
ви места (Лондон, 1872 г. - 3-то място; Лайп-
циг, 1877 г. - 3-то място; Берлин, 1881 г. - 2-ро 
място). В Париж и Лондон през 1878 г. и 1883 г. 
излязъл пръв, при това във втория турнир по-
бедил с 3 точки аванс пред Щайниц. След този 
му успех шахматната общност започнала да 
настоява за мач между Цукерторт и Щайниц. 
Той се състоял през 1886 г. и бил спечелен убе-
дително от Щайниц с 10:5, с което Щайниц 
е провъзгласен за първия световен шампион 
в историята на шаха. Две години по-късно 
Йоханес Цукерторт починал - бил само на 46 
години. Цукерторт играел романтичен шах-
мат и владеел до съвършенство изкуството 
на атаката за сметка обаче на позиционното 
маневриране. Ето и една негова партия, про-
възгласена за най-красивата на ХIX век.

Йоханес Цукерторт - Йозеф 
Блекбърн
Лондон 1883 г.

1.c4 e6 2.e3 ¤f6 3.¤f3 b6 4.¥e2 ¥b7 
5.0–0 d5 6.d4 ¥d6 7.¤c3 0–0 8.b3 ¤bd7 

9.¥b2 £e7 10. ¤b5! ¤e4 11.¤d6 cd6 
12.¤d2 ¤df6?! (Неточност, трябваше 
12...¤d2 13. £d2 f5²) 13.f3 ¤d2 14.£d2 
dc4 15.¥c4 d5 16.¥d3 ¦fc8 17.¦ae1! 
¦c7 18.e4 ¦ac8 19.e5 ¤e8 20.f4 g6 21. 
¦e3 Заплашва ¦h3,f5 и £h6, поради кое-
то черните са принудени да се разхлабят 
със следващия ход 21… f5 22.ef6 ¤f6? 
Много по-упорита съпротива можеше 
да се окаже с 22...£f6 23.f5! ¤e4 24.¥e4 
de4 Следващата комбинация е един от 
бисерите в шахматната съкровищница! 
25.fg6! ¦c2 Белите запазват силната си 
атака и след 25...hg6 26.¦g3 £g7 27.d5! 
e5 28.£g5 ¦e8 29.¦f6 +- 

26.gh7 ¢h8 На 26...¢h7 щеше да 
последва 27.¦h3 ¢g8  28.¦g3 ¢h7 
29.£f4 ¦b2 30.£g4! и черните не мо-
гат да избягнат мата. 27.d5 e5 (Или 
27...¢h7 28.¦h3 ¢g6 29.£h6#

XIIIIIIIIY
9-+r+-+-mk0
9zpl+-wq-+P0
9-zp-+-+-+0
9+-+Pzp-+-0
9-+-+p+-+0
9+P+-tR-+-0
9PvLrwQ-+PzP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

28.£b4!! Ето какво е приготвил Цу-
керторт - това било неочаквано даже за 
противник като Блекбърн. 28...¦8c5 Ако 
бяха взели дамата, черните ставаха мат 
в 7 хода: 28...£b4 29.¥e5 ¢h7 30.¦h3 
¢g6 31.¦f6 ¢g5 32.¦g3 ¢h5 33.¦f5 ¢h6 
34.¥f4 ¢h7 35.¦h5#. 29.¦f8!! Жертвите 
се сипят като брилянтен фойерверк! 

29...¢h7 30.£e4 ¢g7 31.¥e5 ¢f8 
32.¥g7!! ¢g8 Логичният завършек на пар-
тията би бил 32...£g7 33.£e8# 

33. £e7 1–0



ПРАВО НА УЧАСТИЕ Състезатели, родени след 1.1.1999
КОНТРОЛА ЗА ИГРА 30 минути на състезател
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ 20 лева
НАГРАДИ Във всяка възрастова група до 8,  до 10, до 12 и до 14 години, 
юноши и девойки, се раздават следните награди 
1 място – купа, златен медал и 100 лева 2 място – сребърен медал и 60 лева
3 място – бронзов медал и 40 лева
Предметни награди за най-малък участник и участничка. Грамоти за всички участници!

ПЪРВИ ОТКРИТ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР 
„СТАРА СТОЛИЦА”, 1 – 6 май

ПРАВО НА УЧАСТИЕ Всички български и чуждестранни шахматисти
КОНТРОЛА ЗА ИГРА 90 минути на състезател+30 секунди на ход
ВАЛИДНОС Турнирът е валиден за международен рейтинг и звания
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ 20 лева за участници в Купа на България, 25 лева за участници  
 до 18 и над 60 години 40 лева за всички останали участници
НАГРАДИ Общ награден фонд 8350 лева 
Основни награди в лева – 2000, 1200, 700, 500, 400, 350, 2x300, 2x250
Допълнителни награди за юноши, девойки, ветерани над 60 г., жени, рейтингови групи за 
общо 2000 лева ще бъдат обявени след техническата конференция. 
НАСТАНЯВАНЕ  Хотел „Етър” – 25 лева на човек за нощувка със закуска   
 35 лева за нощувка със закуска в самостоятелна стая
 Частни квартири – 15 лева

Заявки за участие и настаняване: Светла Йорданова, тел. 0886 495921, 0878 197602 
e-mail: svetla_vt@yahoo.com

ВСИЧКИ НАГРАДИ СА ГАРАНТИРАНИ НЕЗАВИСИМО ОТ БРОЯ УЧАСТНИЦИ!

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ 

ШАХМАТНИ ПРАЗНИЦИ 2013
ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА 

НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Г-Н ДАНИЕЛ ПАНОВ 

16 КУПА НА БЪЛГАРИЯ „ТЪРНОВСКАТА ЦАРИЦА”

30 април – 1 май
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