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Ìеждународни прояви

Световно първенство в Ал Аин за деца, 
 юноши и девойки

гм Петър Великов
мс Живко Жеков

Мария Тончева

От 17 до 28 декември 2013-та в град Ал 
Аин, Обединени арабски емирства, се про-
веде 42-рото световно индивидуално пър-
венство за деца, юноши и девойки във въз-
растите до 8, 10, 12, 14, 16 и до 18 години.

Представяме първо впечатленията от 
цялостната организация и пребиваване във 
втория по големина град в емирство Абу 
Даби на г-жа Мария Тончева, една от при-
дружаващите и съпреживяващи успехите и 
неудачите на нашите представители.

„Зимното слънце над пустинята подари 
почти 2 седмици лято на над 4000 гости на 
шампионата, от които над 1800 състеза-
тели. По мащаб първенството предста-
вляваше една малка олимпиада, което показ-
ва изключителната разпространеност на 
шахматната игра в световен мащаб. Учас-
тници от 121 държави в едно първенство 
могат да съберат спортове, чийто брой не 
надвишава броя на пръстите на едната ми 
ръка. Популярността на шаха сред младото 
поколение на света показва, че бурното раз-
витие на технологиите не пречи, а по-ско-
ро способства за утвърждаването на древ-
ната игра. По същество в Ал Аин станахме 
свидетели на среща между представители 

на извадка на различните култури и обще-
ства, населяващи земното кълбо в момен-
та. Чрез шаха младите хора имаха общ език 
помежду си, който свързваше всички в една 
общност.

Да се организира форум от такъв мащаб 
не е лесна работа. Организаторите опре-
делено изпитваха съществени трудности. 
Виждаше се обаче как с напредването на 
състезанието домакините влизаха все по-
вече в час. Постепенно се решаваха про-
блемите, свързани с графика за храненията, 
закъсненията в програмата, своевременно-
то теглене на жребия за следващия кръг, 
публикуването на изиграните партии и т. 
н. Не липсваха и гафове, най-сериозният от 
които беше отлагането на финалните 2 
кръга от блиц-турнира, което го дискреди-
тира. Все пак не бива да омаловажаваме фа-
кта, че първенство от такъв ранг и мащаб 
се провеждаше за първи път в региона на 
Средния Изток. От съществено значение 
за успешното провеждане на форума бяха 
два фактора. Единият е невероятната ма-
териална база, а вторият – искрените и по-
стоянни старания и усилия на домакините 
да разрешават успешно и, доколкото е въз-
можно, своевременно проблемите, които 
възникват с нашето пребиваване. Гостите 
бяха настанени в нов и модерен универси-
тетски кампус, изграден с капацитет за 13 
000 места. Студентите бяха във ваканция 
и всички удобства и съоръжения на базата 
бяха на разположение на участниците в пър-
венството. Представителите на Европа и 
Северна Америка бяха настанени в сектора 
на кампуса, определен за жени. Тук бяхме ос-
тавени на вниманието и грижите на млади-
те „доброволки“ - дами, учещи в универси-
тета и проявили желание да бъдат в услуга 
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на гостите по време на шампионата. Може 
да се твърди, че по време на престоя не се 
усещаше липса на нито едно от необходи-
мите условия за подготовката, представя-
нето и прекарването на свободното вре-
ме на участниците и придружаващите ги 
лица. Осигурени бяха транспорт, безжичен 
интернет, фитнес, басейн, помещения за 
тренировки за всяка делегация. Всяка една 
партия беше играна върху електронни дъс-
ки. За удобството на треньорите, деяте-
лите и родителите по време на кръговете 
беше предоставена просторна зала с ин-
тернет достъп, оборудвана с монитори за 
проследяване на излъчваните на живо пар-
тии. Домакините бяха подготвили и про-
грама с организиран транспорт до различни 
културни и природни забележителности в 
околността. 

Най-много бяха представителите на 
Русия, Индия, Китай и САЩ. Нашата де-
легация беше сравнително малобройна с 
около 30 човека, от които 17 участници. 
Наши сънародници имаше и в делегациите 
на САЩ, Германия и Испания. Да защитават 
авторитета на страна с уникални успехи 
като нашата беше голяма чест за всички-
те ни участници. В хода на състезанието 
за пореден път младата ни генерация в шаха 
показа завиден потенциал. Представители 
само на 18 държави стигнаха до почетната 
стълбичка, между които отново се нареди 
и България.”

Следват анализ и оценка на предста-
вянето на всеки от нашите състеза-
тели от официалните водач и треньор на 
групата. Мс Живко Жеков коментира възра-
стите до 8, 10 и 12 години, а гросмайстор 
Петър Великов - до 14, 16 и 18 години.

В групата на момичетата до 8 го-
дини бяхме представени от Надя Тончева. 
Тя участва и на европейското първенство в 
Будва и това личеше. Погледът й беше вече 
„по-бистър”. Представи се по мое мнение 
блестящо. Спечели 6 партии и раздели 24-
то – 46-о място, като по допълнителни 
показатели е на 45-то място от 117 участ-

нички. Израснала е много от април, когато 
бяха държавните първенства. Играта й 
доставя радост, а това е много важно за 
малките шахматисти. Вярвам, че бъдещи-
те й резултати ще ни носят приятни пре-
живявания. Ето медалистите в групата:

Крайно класиране:
1 WCM Harmony Zhu CAN 9
2  Bat-Erdene Mungunzul MGL 9
3  Patil Bhagyashree 1423 IND 8½
45  Nadya Toncheva BUL 6

Общо 117 участнички

Anastasia Kidlo (RUS) - Nadya Toncheva 
[C41] 
1.e4 e5 2.d4 ¤c6 3.¤f3 d6 4.de5 ¤e5 
5.¤e5 de5 6.£d8 ¢d8 7.¥e3 ¤f6 8.¤c3 
¥b4 9.0–0–0 ¢e8 10.¥c4 ¥c3 11.bc3 ¤e4 
12.¦d3 b6 13.¦hd1 ¥b7 14.¦d7 ¤d6 15.¦c7 
¤c4 16.¦b7 ¤e3 17.fe3 ¦g8 18.¦dd7 
¦c8 19.¦e7 ¢f8 20.¦bc7 ¦c7 21.¦c7 g6 
22.¦c8 ¢g7 23.¦g8 ¢g8 24.¢d2 ¢g7 
25.¢d3 ¢f6 26.¢c4 ¢f5 27.¢d5 e4 28.g4 
¢g4 29.¢e4 f5 30.¢d4 ¢h3 31.¢e5 ¢h2 
32.¢f4 h5 33.¢f3 g5 34.¢f2 g4 35.a4 g3 
36.¢f3 g2 37.¢f4 g1£ 38.¢f5 £f2 39.¢g5 
£c2 40.¢h5 £a4 41.¢g5 £a5 42.¢f4 £c3 
43.e4 a5 44.e5 a4 45.e6 £c7 46.¢f5 £d6 
47.¢f6 £e6 48.¢e6 a3 49.¢d6 a2 50.¢c6 
a1£ 51.¢b6 £a4 52.¢c5 ¢g3 53.¢d5 
£b4 54.¢e5 £c4 55.¢f5 £d4 56.¢g5 
£e4 57.¢f6 £d5 58.¢e7 £c6 59.¢f7 £d6 
60.¢g7 £e6 61.¢h7 £f6 62.¢g8 £e7 
63.¢h8 ¢g4 64.¢g8 ¢g5 65.¢h8 ¢f6 
66.¢g8 £g7# 0–1
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И при момчетата до 8 години има-
хме участник, който вече беше с опит 
от Европейското първенство - Момчил 
Петков от Добрич. И той завърши с 6 
точки. С този актив разделя 53-то – 78-
мо място. По допълнителни показатели 
е 61-ви от 179 участници. Удоволствие 
беше за мен да наблюдавам поведението 
му по време на партия. Изключително 
съсредоточен, внимателен и отдаден на 
случващото се на дъската. Убеден съм, че 
ще стане силен шахматист. Препоръчвам 
на батковците в новата му група до 10 
години да бъдат много внимателни при 
срещите си с него на държавното първен-
ство. 

Крайно класиране:
1 FM R Praggnanandhaa 1852 IND 11
2  Isik Can 1751 TUR 9
3  Aydin Elshan Suleymanli  AZE 9
61  Momchil Petkov  BUL 6

Общо 179 участници

Momchil Petkov - Vladimir Anchikov 
[C21] 
 1.e4 e5 2.d4 ed4 3.c3 dc3 4.¤c3 ¥b4 5.¥c4 
¤c6 6.£b3 ¥c3 7.bc3 £e7 8.¤e2 ¤a5 
9.£a4 ¤c4 10.£c4 d6 11.0–0 ¤f6 12.¥g5 
¥e6 13.£d3 0–0 14.f4 h6 15.¥h4 d5 16.e5 
£c5 17.¥f2 d4 18.ef6 ¥c4 19.£g3 g6 20.¥d4 
£b5 21.¦fb1 £a6 22.¤c1 ¦ad8 23.£h4 ¢h7 
24.¤b3 b6 25.f5 ¦g8 26.¥e3 g5 27.£h5 b5 
28.¥d4 b4 29.¤c5 £a3 30.¦b4 ¦d4 31.¦c4 
¦c4 32.£f7 ¢h8 33.£c4 ¦e8 34.£b4 £b4 
35.cb4 ¦e5 36.f7 ¢g7 37.¤d7 1–0

При момичетата до 10 години хранехме 
определени надежди за медали. Нургюл Са-
лимова започна с 1-ви номер в стартовия 
списък, а Гергана Пейчева - с 8-ми. И двете 
успяха да наберат по 7,5 точки и да разде-
лят 12-то – 17-то място. По допълнител-
ни показатели Гери е 13-та, а Нургюл – 17-
та от общо 140 участнички. Известно е, 
че израстването в шахмата не върви все по 
плавно издигаща се възходяща линия. Така че 
нека приемем резултатите такива, какви-

то са в момента, и всеки да направи изводи, 
полезни за бъдеще.

Крайно класиране: 
1 WCM Saina Salonika 1642 IND 9
2 WFM Motahare Asadi 1657 IRI 8½
3 WFM C Lakshmi 1757 IND 8½
13  Gergana Peycheva 1676 BUL 7½
17 WFM Nurgyul Salimova 1916 BUL 7½
Общо 140 участнички

Feyzullayeva (AZE) - Gergana Peycheva 
[B43] 
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 a6 5.¤c3 £c7 
6.g3 ¤f6 7.¥g2 ¥b4 8.¤de2 d6 9.0–0 0–0 10.a3 
¥c5 11.¢h1 ¤c6 12.f4 b5 13.b4 ¥b6 14.h3 ¥b7 
15.¥b2 ¦ac8 16.£d2 ¦fd8 17.f5 ¤e5 18.g4 ¤c4 
19.£c1 ¥e3 20.£b1 ¤d2 21.£e1 ¤f1 22.£f1 
£e7 23.£f3 ¥g5 24.¦d1 ef5 25.£f5 £e5 26.£f3 
¤e4 27.¤e4 ¥e4 28.¥e5 ¥f3 29.¥f3 de5 30.¦d8 
¦d8 31.¢g2 ¦d2 32.¢f2 ¦c2 33.¥b7 ¦a2 
34.¥a6 ¥h4 35.¢f1 ¦a3 36.¥b5 ¦b3 37.¢g2 
¦b4 38.¥c6 g6 39.¥d5 ¦b5 40.¥e4 ¦b4 41.¢f3 
¦b3 42.¢g2 ¦e3 43.¥f3 e4 0–1

Ìеждународни прояви
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Nurgyul Salimova - Xue Bai (CHN) 
[D34] 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.g3 c5 5.cd5 
ed5 6.¥g2 ¤c6 7.0–0 ¥e7 8.¤c3 c4 9.¤e5 
0–0 10.¤c6 bc6 11.e4 ¥e6 12.e5 ¤d7 
13.f4 ¤b6 14.f5 ¥c8 15.£f3 ¥g5 16.f6 ¥c1 
17.¦ac1 £d7 18.fg7 ¦e8 19.¤e2 ¦e7 20.¤f4 
£g4 21.£a3 ¦e8 22.¥f3 £g5 23.¤h5 ¤d7 
24.¦ce1 £e7 25.£c3 a5 26.¥g4 a4 27.e6 
1–0

И при момчетата до 10 години има-
хме двама представители – Цветан Стоя-
нов и Николай Чолаков. Цецко завърши със 
7 точки, разделяйки 25-то-45-то място, 
по допълнителни показатели – 42-ро. Ники 
спечели 4,5 точки, 138-ми-159-то място, по 
допълнителни показатели – 138-и от общо 
199 участници. Казаното по-горе важи и 
тук. Колкото се изкачваме в по-горни въз-
растови групи, толкова повече труд е ну-
жен. Иначе няма успехи.

Крайно класиране:
1 FM Awonder Liang 2246 USA 10
2 CM David T Peng 2042 USA 9
3  Pawel Teclaf 1893 POL 9
42 FM Tsvetan Stoyanov 1765 BUL 7

138  Nikolay Cholakov 1515 BUL 4½
Общо 199 участници

Benito Surya - Tsvetan Stoyanov (1765) 
[B81] 
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 
d6 6.¥e3 ¥e7 7.g4 a6 8.h3 ¤c6 9.¥g2 £c7 
10.£e2 h6 11.f4 ¥d7 12.£f2 ¤a5 13.0–0–0 
¤c4 14.¢b1 ¦c8 15.¥c1 £b6 16.b3 e5 

17.¢a1 ¤a5 18.¥e3 ed4 19.¥d4 £b4 
20.¤d5 ¤d5 21.ed5 0–0 22.g5 ¥f5 23.¦c1 
¥c2 24.¦c2 ¦c2 25.£c2 £d4 26.¢b1 hg5 
27.fg5 ¥g5 28.¥e4 ¥f6 29.£g2 ¦c8 0–1

Leon  Shamba (RUS) - Nikolay 
Cholakov [B30] 
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.c4 ¤c6 4.d4 ¥g4 5.£a4 
¥f3 6.gf3 cd4 7.¤d2 e5 8.¤b3 ¤f6 9.¥g5 
¥e7 10.0–0–0 0–0 11.¤d2 £a5 12.£a5 ¤a5 
13.¦g1 ¦ac8 14.¢b1 b6 15.¥d3 ¤b7 16.¦g2 
¤c5 17.¥c2 a5 18.¦dg1 ¢h8 19.¤f1 d3 
20.¥d1 ¤e6 21.¥f6 ¥f6 22.b3 g6 23.¤e3 
¤f4 24.¤d5 ¤g2 25.¤f6 ¤f4 26.¤d7 ¦fd8 
27.¤b6 ¦b8 28.¤d5 ¤d5 29.ed5 f5 30.¢c1 
¦f8 31.¢d2 e4 32.¦e1 ¦be8 33.¦e3 g5 34.h3 
¢g7 35.fe4 fe4 36.f3 ef3 37.¦e8 ¦e8 38.¥f3 
¦f8 39.¥g4 ¦f2 40.¢d3 ¦a2 41.¢c3 ¦g2 
42.¢d4 ¦g3 43.c5 dc5 44.¢c5 ¦b3 45.d6 ¢f8 
46.d7 ¢e7 47.¥e6 ¦b2 48.¢c4 a4 49.¢c3 a3 
50.¥c4 ¢d7 51.¥g8 h6 52.¥c4 ¦h2 53.¢d4 
a2 54.¥a2 ¦a2 55.¢e4 h5 56.¢f5 g4 57.h4 
g3 58.¢g5 g2 59.¢h5 g1£ 60.¢h6 0–1

Най-силната ни група беше при мо-
мичета до 12 години, където наши 
представителки са Габриела Антова 
и Виктория Радева.

Трето и десето място в крайното 
класиране от 142 участнички. Само 
това е достатъчно, за да е ясно за 
какъв успех става дума тук. Габи е без-
спорно най-добрата ни млада шахматистка 
в момента. През последните две години тя 
има две пети и две трети места от прове-
дените европейски и световни първенства. 
Може да има и други подобни постижения 
изобщо в българския спорт за периода, но аз 
не се сещам. Така че поздравления и бла-
годарност към нея и нейния треньор – 
Стефан Стойнов!

Вики също игра на обичайното за нея 
ниво. Допусна някои пропуски, които й по-
пречиха да е още по-напред в класирането, 
но и постигнатото никак не е малко. Поз-
дравления и за мм Спас Кожухаров като 
неин треньор. Ясно си личи положителният 
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му принос. Радостно е, когато нашите сил-
ни играчи се насочват към работа с децата. 
Само така можем да доразвиваме младите 
таланти. 

Крайно класиране:
1  Zhao Shengxin 1753 CHN 9½
2  Polina Shuvalova 2052 RUS 9
3 WFM Gabriela Antova 1815 BUL 8½
10 WCM Viktoria Radeva 1854 BUL 8

Общо 142 участнички

Balajayeva (AZE) - Gabriela Antova 
[B22] 
1.e4 c5 2.c3 g6 3.d4 cd4 4.cd4 d5 5.¤c3 
de4 6.¥c4 ¥g7 7.£b3 e6 8.d5 ed5 9.¥d5 
£e7 10.¤e4 ¤f6 11.¥g5 0–0 12.¤e2 ¤bd7 
13.0–0 £e5 14.¥f6 ¤f6 15.¤f6 £f6 16.¤c3 
¦b8 17.¦fe1 ¥f5 18.¦e2 b5 19.¦ae1 b4 
20.¤a4 ¦fc8 21.h3 ¥f8 22.£f3 ¢g7 23.b3 
a5 24.g4 ¥d7 25.£f6 ¢f6 26.¤b2 ¦c3 
27.¦e3 ¥c5 28.¦f3 ¦f3 29.¥f3 ¥e6 30.¦d1 
¥e7 31.¥e2 ¦d8 32.¦d8 ¥d8 33.¥c4 ¢e5 
34.¢f1 ¢d4 35.¥e6 fe6 36.¤a4 ¢d3 
37.¤c5 ¢c2 38.¢e2 ¢b2 39.¢d2 e5 40.f3 
¢a2 41.¢c2 ¥b6 42.¤d3 ¥d4 43.¤c1 ¢a3 
44.¤d3 a4 45.ba4 b3 46.¢b1 ¢a4 47.¤c1 
¢b4 48.¤e2 ¢c4 49.h4 ¢d3 50.¤c1 ¢c3 
51.h5 b2 52.¤e2 ¢d3 53.hg6 hg6 54.¤g3 
¢e3 55.¤f1 ¢f3 56.g5 ¢g4 57.¤d2 ¢g5 
58.¢c2 ¢f4 59.¢d3 g5 60.¢e2 g4 61.¢f1 
e4 62.¢g2 e3 63.¤b1 e2 0–1

Obolentseva (RUS) - Viktoria Radeva 
[E97] 
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¤f3 
0–0 6.¥e2 e5 7.0–0 ¤c6 8.d5 ¤e7 9.b4 ¤h5 
10.¦e1 f5 11.¤g5 ¤f6 12.¥f3 c6 13.¥b2 

h6 14.¤e6 ¥e6 15.de6 fe4 16.¤e4 ¤e4 
17.¦e4 d5 18.cd5 cd5 19.¦e3 e4 20.¥g7 
¢g7 21.£d4 ¢h7 22.¥g4 ¤c6 23.£c5 £h4 
24.¦g3 £f6 25.¦f1 h5 26.¥h3 ¤d4 27.¦e3 
¦ac8 28.e7 ¦c5 29.ef8£ £f8 30.bc5 £c5 
31.¦ee1 £c2 32.¦b1 b6 33.a4 ¤e2 34.¢h1 
d4 35.¥e6 d3 36.¥b3 £c5 37.h3 e3 38.¦bd1 
£c3 39.¥f7 ¤g3 0–1

До 12 години, момчета, наш предста-
вител беше Матей Петков. Той игра според 
възможностите си и с 6,5 точки раздели 
41-во-63-то място, а по допълнителни по-
казатели е 45-ти от 215 състезатели. Кла-
сирането му е много добро. За Матей мога 
да кажа, че шахматът е тесен за неговия 
огромен интелектуален потенциал. Поже-
лавам му успех във всяко начинание!

Крайно класиране:
1  Aram Hakobyan 2015 ARM 9½
2 FM K. Srihari Raghunandan 2168 IND 8½
3  Sergei Lobanov 2239 RUS 8½
45  Matey Petkov 1833 BUL 6½
Общо 215 участника

Matey Petkov - Miyasaka (USA) [D00] 
1.d4 d5 2.¥g5 c6 3.e3 £b6 4.£c1 ¥f5 5.c4 
h6 6.¥f4 ¥b1 7.¦b1 £a5 8.b4 £a2 9.c5 
¢d7 10.¥d3 b5 11.¥b8 ¦b8 12.¦a1 £b3 
13.¦a7 ¢e8 14.£d2 ¤f6 15.f3 e5 16.¤e2 
e4 17.¤c1 £a4 18.¦a4 ba4 19.fe4 de4 
20.¥c4 ¥e7 21.0–0 ¢f8 22.£a2 ¦b4 23.¥f7 
g5 24.¥g6 ¦b3 25.¤b3 ¢g7 26.¤d2 ¢g6 
27.¤e4 ¤e4 28.£f7# 1–0

Във възрастовата група 14 годи-
ни, момичета, наши представители бяха 
Николета Господинова и Доника Шиваче-
ва. Класирането им е според моментното 
ниво на подготовка - 93-то и 59-то място, 
но мисля, че могат много повече.

Крайно класиране:
1  Stavroula Tsolakidou 2132 GRE 9
2  Bakhora 

Abdusattorova

1933 UZB 9

3 WFM Anna Vasenina 2053 RUS 8½

Ìеждународни прояви
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59  Donika Shivacheva 1768 BUL 5½
93  Nikoleta Gospodinova 1516 BUL 4½
Общо 126 участнички

Rachel Tao (CAN) - Donika Shivacheva 
[C53] 
1.e4 e5 2.¥c4 ¥c5 3.¤f3 ¤c6 4.c3 £f6 5.d3 
h6 6.¥b3 ¤ge7 7.¤bd2 d6 8.¤f1 ¤g6 9.¤g3 
¤h4 10.¤h5 ¤g2 11.¢e2 £g6 12.¤g3 
¤f4 13.¢e1 ¥g4 14.¥c2 ¤h3 15.¥e3 £f6 
16.¤f5 g6 17.¤5h4 ¤g5 18.¥g5 hg5 19.b4 
gh4 20.bc5 ¥f3 21.£d2 ¥h1 0–1

Burcu Temel (TUR) - Nikoleta 
Gospodinova [C66] 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 d6 4.0–0 ¥d7 5.c3 
¤f6 6.¦e1 ¥e7 7.d3 0–0 8.¤bd2 ¦e8 9.¤f1 
h6 10.h3 ¥f8 11.¤g3 ¤e7 12.¥c4 ¤g6 
13.£b3 d5 14.¥d5 ¤d5 15.ed5 ¦b8 16.¥d2 
c6 17.d4 cd5 18.¤e5 ¤e5 19.de5 ¥c6 
20.¤f5 £d7 21.¤d4 ¥a4 22.£a4 £a4 23.b3 
£d7 24.¥f4 ¦bc8 25.¦ac1 ¥c5 26.¦ed1 ¥d4 
27.¦d4 £f5 28.¥g3 ¦ed8 29.¢h2 ¦c5 30.c4 
¦dc8 31.¦cd1 dc4 0–1

При 14 години, момчета, Владимир 
Петров започна прекрасно - 4,5 от 5 т. 
След това настъпи спад, но с 6,5 т. зае 39-
то място. Играта му беше много съдържа-
телна и подсказа, че има голям потенциал. 
Класирането му е успешно. В тази възрас-
това група много от участниците са вече 
изградени шахматисти. Радостното е, че 
Владко не им отстъпва.

Крайно класиране:
1 Di Li 2091 CHN 9½
2 Milan Zajic 2340 SRB 9
3 Saparmyrat Atabayev 2203 TKM 9
39 Vladimir Sergeev Petrov 2076 BUL 6½
Общо 190 участници

Maxim Litvinov  (RUS) - Vladimir 
Petrov [B90] 
 1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c3 a6 6.¥e3 e5 7.¤b3 ¥e6 8.h3 ¤bd7 
9.g4 ¦c8 10.g5 ¦c3 11.gf6 ¦e3 12.fe3 ¤f6 
13.¥d3 d5 14.ed5 ¤d5 15.£f3 £h4 16.¢d2 

¥e7 17.¦ad1 0–0 18.¢c1 ¤e3 19.¦de1 ¥d5 
20.£e2 ¥h1 21.¦h1 e4 22.¢b1 ed3 23.£e3 
dc2 24.¢c2 £c4 25.¢b1 ¥g5 26.£f3 ¦c8 
27.¦g1 £c2 28.¢a1 h6 29.a3 ¦d8 30.¢a2 
b5 31.¦g2 £d3 32.£f2 £h3 33.£c2 £e6 
34.¦g3 a5 35.¦g5 hg5 36.£c7 ¦d3 37.£b8 
¢h7 38.£b5 £b3 0–1

До 16 години, момичета, Симонета 
Иванова започна колебливо, но със серия 
от 5 поредни победи се включи в борбата 
за високо класиране. Ако не беше загубата 
в предпоследния кръг в печеливша позиция, 
можеше да разчита на доста по-голям успех 
от 17-тo място.

Крайно класиране:
1  Tianlu Gu 2128 CHN 9
2 WIM Irene Nicolas Zapata 2237 ESP 8½
3 WGM Sarasadat 

Khademalsharieh

2298 IRI 8½

17  Simoneta Ivanova 2049 BUL 7

Общо 116 участнички

Simoneta Ivanova (2049) - Katsiaryna 
Beinenson (1961) [D25] 
1.d4 d5 2.c4 dc4 3.¤f3 ¤f6 4.e3 ¥g4 5.¥c4 e6 
6.¤c3 ¤bd7 7.0–0 ¥d6 8.e4 e5 9.d5 ¤c5 10.h3 
¥h5 11.¥b5 ¤cd7 12.¥g5 a6 13.¥d3 h6 14.¥e3 
g5 15.g4 ¥g6 16.¤d2 ¥c5 17.¤c4 b5 18.¤e5 
¤e5 19.¥c5 h5 20.f3 b4 21.¥b4 hg4 22.hg4 c5 
23.¥c5 £c7 24.b4 ¤d3 25.d6 £d7 26.£d3 ¤g4 
27.¤d5 ¢f8 28.¤b6 £e6 29.d7 ¢g7 30.£d4 
¤e5 31.¦f2 f6 32.¢f1 ¦ad8 33.¦d1 ¦h1 34.¢e2 
¤f3 35.¦f3 ¦d1 36.¢d1 ¥h5 37.£d3 £h3 38.¢e2 
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£h2 39.¥f2 £e5 40.£d4 £b5 41.¢e3 ¥f3 42.¢f3 
¢g6 43.a4 £f1 44.¢e3 £c1 45.£d2 £f1 46.£d3 
£c1 47.¢e2 £b2 48.£d2 £b1 49.¥e3 g4 50.e5 
fe5 51.£d3 £d3 52.¢d3 ¢f5 53.b5 ab5 54.a5 g3 
55.a6 g2 56.a7 ¢e6 57.¢c3 ¢d6 58.¢b4 ¢c6 
59.¥g1 ¦g8 60.¢a5 ¦f8 61.¢a6 ¢c7 62.¢b5 
¦g8 63.¢a6 ¦f8 64.¥c5 ¦h8 65.¤c8 ¦h1 66.¥b6 
¢d7 67.¢b7 ¦a1 68.¥c5 e4 69.¤b6 ¢e6 70.a8£ 
¦a8 71.¢a8 ¢f5 72.¢b7 ¢f4 73.¤c4 ¢f3 74.¥g1 
¢e2 75.¤e3 ¢d3 76.¢c6 ¢d4 77.¤g2 e3 
78.¤e3  1–0

До 16 години момчета повече очак-
вахме от Димитър Даскалов и Румен Нико-
лов. Играта им беше на приливи и отливи. 
Класирането им съответно на 103-тo и 82-
рo място е закономерно.

Крайно класиране:
1 IM Murali Karthikeyan 2431 IND
2 FM A. Koushik Girish 2413 IND
3 FM Kirill Alekseenko 2445 RUS
82  Rumen Nikolov 2023 BUL

103  Dimitar Daskalov 2156 BUL

Общо 163 участници

Martin Percivaldi (2169) - Rumen Nikolov 
(2023) [E68] 
 1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 0–0 5.¤c3 
d6 6.¤f3 ¤bd7 7.0–0 e5 8.e4 ed4 9.¤d4 ¤c5 
10.h3 a5 11.¥e3 ¦e8 12.£c2 ¥d7 13.¦ad1 £b8 
14.¦fe1 ¦a6 15.f4 ¤e6 16.£f2 ¤d4 17.¥d4 
¥e6 18.c5 dc5 19.¥c5 ¤d7 20.¥e3 ¤b6 21.e5 
¤c4 22.¥d4 a4 23.¤e4 b6 24.g4 ¦d8 25.f5 ¥d5 
26.¤f6 ¥f6 27.¥d5 ¦d5 28.ef6 c5 29.¥c3 ¦d1 
30.¦d1 ¦a8 31.b3 ab3 32.ab3 ¤a5 33.£e3 ¤b3 
34.¥e5 £e8 35.£h6 £f8 36.£e3 £e8 37.£h6 
£f8 38.£f4 ¤d4 39.¦d2 ¦d8 40.¢f2 ¤b5 
41.¦b2 ¤d6 42.¦b6 ¤e8 43.fg6 hg6 44.¦b7 
¤d6 45.¦e7 ¤c8 46.¦c7 ¤b6 47.£c1 ¤d5 
48.¦c5 ¤b4 49.¦c3 ¤d3 50.¦d3 ¦d3 51.h4 
£a8 52.¥f4 £f3 53.¢e1 £e4 54.¢f2 ¦f3 0–1

Dimitar Daskalov (2156) - Ramil 
Faizrakhmanov (2357) [C08] 
 1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 a6 4.¤gf3 c5 5.ed5 ed5 
6.dc5 ¥c5 7.¥d3 ¤f6 8.¤b3 ¥b6 9.£e2 £e7 
10.£e7 ¢e7 11.¤fd4 ¦e8 12.0–0 ¢f8 13.c3 ¤c6 

14.¤c6 bc6 15.¥f4 ¤e4 16.¥e4 de4 17.¥e3 ¦b8 
18.¤c5 ¥c5 19.¥c5 ¢g8 20.b4 ¥g4 21.¦fe1 f5 
22.¦ab1 ¦bd8 23.¥d4 ¢f7 24.¦b3 ¦d5 25.¦a3 
¦a8 26.h3 ¥h5 27.¥e3 ¢f6 28.c4 ¦dd8 29.¦a5 
¥f7 30.¦c5 ¦ac8 31.g4 ¥e6 32.a4 ¦d3 33.gf5 
¥f5 34.¢h2 g6 35.¦b1 h5 36.¦a5 ¥e6 37.¦a6 
¥c4 38.b5 ¢e5 39.¦c6 ¦c6 40.bc6 ¦c3 41.c7 
¥d5 42.¦c1 ¦c1 43.¥c1 ¥b7 44.¢g3 ¢f5 
45.h4 ¢e5 46.¥f4 ¢d5 47.¥g5 ¢e5 48.¢g2 
e3 49.¢f1 ef2 50.¢f2 ¢d6 51.¥d8 ¢c5 52.¢e3 
¢b4 53.¢f4 ¢a4 54.¢g5 ¥c8 55.¢g6 ¥g4 
56.¢f6 ¢b5 ½

До 18 години, момичета, Деница Дра-
гиева завърши на 31-во място. Вижда се 
явният напредък в дебюта и мителшпила, 
но й липсваше реализацията на  полученото 
преимущество. Многото пропуски й попре-
чиха за по-високо класиране.

Крайно класиране:
1 WFM Lidia Tomnikova 2167 RUS 8½
2 WGM Nastassia Ziaziulkina 2354 BLR 8½
3 WIM Sabina Ibrahimova 2205 AZE 8½
31 WFM Denitza Dragieva 2095 BUL 6½
Общо 95 участнички

Denitza Dragieva (2095) –  Baraeva 
(2211) [D02] 
 1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.¥f4 c5 4.e3 ¤c6 5.¥e2 
¥g4 6.0–0 e6 7.¤bd2 cd4 8.ed4 ¥d6 9.¥d6 
£d6 10.c3 0–0 11.¤e5 ¥e2 12.£e2 ¦ab8 13.a4 
a6 14.¤d3 b5 15.ab5 ab5 16.b4 ¤d7 17.f4 ¤b6 

Ìеждународни прояви
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18.¤c5 ¤c4 19.g3 ¦a8 20.¤f3 g6 21.¦a2 ¦fb8 
22.¦fa1 £d8 23.¤e6 ¦a2 24.¦a2 £e8 25.¤c5 
£e2 26.¦e2 ¦a8 27.¤d7 ¢g7 28.¤de5 ¤6e5 
29.de5 ¦a3 30.¦c2 ¦a1 31.¢f2 ¤a3 32.¦d2 
¤b1 33.¦d5 ¦a2 34.¢e3 ¤c3 35.¦d7 ¢g8 
36.¢d4 ¦f2 37.¢c3 ¦f3 38.¢d4 ¦f2 39.¢c5 ¦h2 
40.¢b5 ¦h3 41.¢c6 ¦g3 42.b5 ¦c3 43.¢b7 h5 
44.b6 h4 45.¦d1 ½

Във възрастовата група до 18 го-
дини, момчета, отстъпваме много. Пове-
чето шахматни държави имат играчи с Ело 
повече от 2500. Класирането на Анатоли 
Атанасов на 95-то място е закономерно.

Крайно класиране:
1 IM Pouya Idani 2483 IRI 8½
2 GM David Anton Guijarro 2558 ESP 8
3 GM Suri Vaibhav 2544 IND 8
95  Anatoli Atanasov 2041 BUL 4½
Общо 123 участници

Anatoli Atanasov (2041) - Tsedvee 
Lkhagvasure, (2292) [E15] 
 1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 ¥a6 5.b3 
¥b7 6.¥g2 ¥b4 7.¥d2 c5 8.¥b4 cb4 9.¤bd2 
0–0 10.0–0 d6 11.¦e1 ¤bd7 12.¤g5 ¥g2 
13.¢g2 £c7 14.e4 e5 15.¤gf3 ¦fe8 16.a3 
ba3 17.¦a3 £b7 18.d5 a5 19.¤g1 ¤c5 
20.f3 b5 21.cb5 £b5 22.¤c4 ¦a6 23.¤e2 
¦ea8 24.£c2 ¤e8 25.¤c3 £b4 26.¦ea1 
¤b7 27.¦a4 £c5 28.b4 £c4 29.b5 £c8 
30.ba6 ¦a6 31.¦4a2 £d7 32.¤a4 ¤d8 
33.¦c1 f5 34.£c8 ¦a7 35.£d7 ¦d7 36.¤b6 
¦b7 37.¦c8 ¦b6 38.¦d8 ¢f7 39.¦a5 ¤f6 
40.ef5 ¦b7 41.¦d6 e4 42.¦f6 ¢f6 43.fe4 
¢e5 44.¦a4 ¦b2 45.¢h3 g6 46.fg6 hg6 
47.¦a6 ¢e4 48.¦g6 ¢d5 49.¦f6 ¢e5 
50.¦f1 ¢e6 51.g4 ¦c2 52.¢g3 ¦b2 53.h4 
¦b3 54.¦f3 ¦b1 55.g5 ¦g1 56.¢f4 ¢f7 
57.¦b3 ¢g7 58.¢f5 ¦f1 59.¢g4 ¦f7 60.h5 
¦a7 61.h6 ¢h7 62.¢h5 ¦a5 63.¦b7 ¢g8 
64.¦b6 ¢h7 65.¦e6 ¦b5 66.¦e7 ¢g8 
67.¢g6 ¦b6 68.¢f5 ¦b5 69.¦e5 ¦b1 
70.g6 ¦f1 71.¢g5 ¦g1 72.¢f6 ¦f1 73.¦f5 
¦g1 74.¦a5 ¦f1 75.¢e5 ¦e1 76.¢f4 ¦f1 
77.¢e3 ¦e1 78.¢f2 ¦e8 79.¦a7 ¢h8 
80.¢f3 ¦b8 81.¦e7 ¦b3 82.¢f4 ¦b4 

83.¢f5 ¦b5 84.¢f6 ¦b8 85.¦d7 ¢g8 
86.¢e7 1–0

В блиц турнира, организиран по време 
на Световното първенство, от българска-
та делегация взеха участие 8 шахматисти: 
Нургюл Салимова в групата на момичета до 
10 г., Цветан Стоянов и Николай Чолаков 
(момчета до 10 г.), Матей Петков (момче-
та до 12 г.), Владимир Петров (момчета до 
14 г.), Николета Господинова и Доника Ши-
вачева (момичета до 14 г.). 

Тук най-добре се представи Нургюл Са-
лимова с 5 победи, едно реми и една загуба 
– актив от 5,5 точки, които я класираха на 
престижното 6-о място.

В последните дни гости на шампиона-
та бяха както настоящият президент на 
ФИДЕ Кирсан Илюмджинов, така и пре-
тендентът за председателския пост Гари 
Каспаров. Те направиха срещи с представи-
телите на различни федерации. Разбира се, 
срещата на живо с един от най-великите 
световни шампиони в историята беше съ-
битие за всяко от децата. Желаещите да 
се снимат с него чакаха на опашка с огромно 
вълнение.
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Носители на купите „Ивис” са Мартин Петров и Валентин Митев

Осмото издание на детския турнир, 
който за първа година се казва купа „Ивис”, 
се проведе на 4 и 5 януари 2014 г. в госто-
приемния 4-звезден хотел „Родина” в сто-
лицата. Рекорден брой деца – 162, от цяла 
България се записаха за участие в най-попу-
лярното детско състезание, провеждано в 
София. 

Събитието бе съфинансирано от „Про-
грама за изпълнение на общинска стратегия 
за развитие на физическото възпитание и 
спорта” на Столична община и се реализи-
ра в подкрепа на кандидатурата на София 
и Югозападен регион за европейска столица 
на културата – 2019 г.

Турнирът се проведе и с подкрепата на 
ОББ-АД, Столична община, Банка ДСК – 
ЕАД, фирма „Прометей-ДД” ООД, верига 
магазини „Млекарница” и Българската феде-
рация по шахмат.

Състезанието по традиция бе открито 
от изпълнителния директор на БФШ г-н 
Николай Велчев, който поздрави участници-
те и им пожела здраве и успехи през 2014 г.

Както в предишните издания, така и 
тази година на турнира си дадоха среща 
едни от най-добрите български млади шах-
матисти и шахматистки. И двата турнира 
преминаха без сериозни изненади и предва-
рително сочените за фаворити, според 
рейтинга, заеха първите места в крайното 
класиране.

Ето и информация относно борбата в 
двата турнира.

Турнир „Б” - до 10 години
Написаното от нас само преди година за 

7-мото издание на турнира: „Много добри 
впечатления с играта си оставиха Йордан 
Портокалски, Ивайло Генов, Валентин Ми-
тев и Елиф Мехмед” се сбъдна. Сега тези 
деца са победителите в турнира и затвърди-
ха отличните впечатления с играта си. Към 
тях може да добавим Момчил Петков, Ва-
лентин и Магдалина Генови, Пламен Василев 
и още няколко деца, от които ще очакваме 
успехи в бъдеще. В тази група участваха 91 
малки състезатели и състезателки. За голя-
ма част от най-малките това беше и първо 
по-голямо състезание, което се надяваме 
ще помнят с добри чувства. Победител е 
Валентин Митев, втори е Ивайло Генов, а 
третото място завоюва Елиф Мехмед.

Ето и медалистите  в различните въз-
растови групи в турнир „Б”:

Момичета до 8 г.
1. Петя Караиванова – ШК ЦСКА
2. Виктория Стрендева – ШК „Виктори”
3. Виктория Калинова – ШК „Левски”

Момчета до 8 г.
1. Пламен Василев – ШК „Плевен 21”
2. Валентин Генов - ШК „Ан Пасан”
3. Атанас Кулев – ШК „Асеновец” 2006

Купа „Ивис”
фм Йордан Стойнов

фм Иван Стойнов

Îткрити турнири
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Момичета до 10 г. 
1. Елиф Мехмед – ШК ЦСКА 
2. Белослава Кръстева – ШК „Шах 21”
3. Магдалина Генова – ШК „Ан Пасан”

Момчета до 10 г.
1. Валентин Митев – ШК „Плевен 21”
2. Ивайло Генов – ШК „Каиса”
3. Момчил Петков – ШК „Енергия 21”

Турнир „А” до 14 години бе значител-
но по-интересен откъм съдържание  и 
качество на партиите. Прогнозите за 
победа на рейтинг фаворита се сбъднаха. 
Мартин Петров спокойно и уверено завоюва 
първото място, без да допусне изненада. Това 
е втора победа на Мартин в турнирите и по-
казва порасналото му майсторство. В тази 
група много добре се представиха Стефан 
Райков, близнаците Антон и Кристиян Сла-
вейкови, Мартин Василев и Матей Петков. 
При момичетата най-добре се изяви Гергана 
Пейчева.

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

Медалистите във възрастовите 
групи в турнир „А”:
Момичета до 12 г.
1. Гергана Пейчева – ШК „Ан Пасан”
2. Ели Чиликова – ШК ЦСКА
3. Наталия Грабчева – Столичен център

Момчета до 12 г.
1. Матей Петков – ШК „Локомотив”, Сф.
2. Мартин Василев - ШК „Локомотив”, Сф.
3. Калоян Попвасилев – ШК „Бургас 64”

Момичета до 14 г.
1. Маргарита Балимезова – ШК „Асеновец 
-2006”
2. Елена Чобанкова – ШК „Локомотив”, Пд
3. Стелияна Брезалиева - ШК „Асеновец 
-2006

Момчета до 14 г. 
Мартин Петров – Столичен център - носи-

тел на купата.
1. Стефан Райков - ШК ЦСКА
2. Кристиян Славейков – ШК „Ан Пасан”
3. Антоан Славейков - ШК „Ан Пасан”

В отборното  класиране сред лицензи-
раните клубове победи ШК „Локомотив”, 
София, който получи и купа.

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

На закриването наградите бяха връчени 
от гм Маргарита Войска и г-н Иван Георги-
ев, представител на Банка ДСК ЕАД.

Сърдечна благодарност на всички състеза-
тели за участието и на всички фирми за под-
крепата на турнира! На всички тях желаем 
здраве, щастие и много успехи през 2014 г. и 
до нови срещи на турнира през 2015 г.! 

Избрани партии от турнира:
Мартин Петров (2034) – Ярослав 

Докузов [B12]
Група А

 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.¤c3 e6 5.g4 ¥g6 
6.¤ge2 ¤e7 7.¥e3 ¤d7 8.¤g3 £c7 9.f4 h6 
10.£f3 0–0–0 11.0–0–0 ¢b8 12.f5 ¥h7 13.¥d3 
¦c8 14.f6 ¥d3 15.fe7 ¥e4 16.¤ge4 de4 17.£f7 
¥e7 18.£e7 ¦ce8 19.£d6 ¦hf8 20.¤e4 ¤b6 
21.£c7 ¢c7 22.¤d6 ¦e7 23.¦df1 1–0

Денис Иванов (1712) - Мартин Петров 
(2034) [E12]

Група А
 1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.a3 ¥b7 5.¤c3 
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¤e4 6.£c2 ¤c3 7.£c3 a5 8.£c2 f5 9.e3 ¥e7 
10.¥e2 0–0 11.0–0 d6 12.b3 ¤d7 13.¥b2 ¥f6 
14.¦fd1 £e7 15.¦ac1 g5 16.¤d2 £g7 17.¥f3 
¥f3 18.¤f3 g4 19.¤d2 c6 20.¤f1 ¦ac8 21.£e2 
h5 22.¤g3 h4 23.¤h5 £g6 24.¤f4 £f7 25.e4 
¥g5 26.g3 ¥f4 27.gf4 ¦ce8 28.e5 de5 29.fe5 
¢h7 30.¦d3 f4 31.¢h1 f3 32.£e4 £f5 33.£f5 
¦f5 34.¦g1 ¦g8 35.¥c1 g3 36.fg3 hg3 0–1

Антоний Василиадис (1692) – Стефан 
Райков (1778) [B48]

Група А
 1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤c6 5.¤c3 
£c7 6.¥e3 a6 7.¥d3 ¤f6 8.0–0 b5 9.a3 ¥b7 
10.f4 ¥c5 11.¤f5 £b6 12.¤d6 ¢e7 13.¥c5 £c5 
14.¢h1 £d6 15.e5 ¤e5 16.fe5 £e5 17.¦e1 £f4 
18.¤e2 £f2 19.¦g1 ¤g4 20.£e1 h5 21.¦d1 
£e3 22.¦f1 £h3 23.£g3 £g3 24.¤g3 ¤e3 0–1

Елиф Мехмед – Кристина Апулчева 
[C42]

Група А
 1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤e5 d6 4.¤f3 ¤e4 5.¥e2 
¤c6 6.d4 ¥f5 7.0–0 ¥e7 8.c4 0–0 9.¤bd2 ¤g5 
10.¤g5 ¥g5 11.¤f3 ¥f6 12.¥e3 ¦e8 13.¦e1 
¤b4 14.¦f1 ¤c2 15.¦c1 ¤e3 16.fe3 ¦e3 
17.£d2 ¥g5 18.¤g5 £g5 19.¦f5 £f5 20.£e3 
c5 21.d5 ¦c8 22.¥d3 £f6 23.£h3 ¦d8 24.£h7 
¢f8 25.¦f1 £d4 26.¢h1 £b2 27.¥g6 f6 28.£h8 
¢e7 29.£g7# 1–0

Антон Петров (1564) – Гергана Пей-
чева (1660) [C11]

Група А
 1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.¤f3 
c5 6.dc5 ¥c5 7.¥d3 ¤c6 8.¥f4 £b6 9.0–0 £b2 
10.¤b5 ¥b6 11.¤d6 ¢f8 12.¤b5 £b4 13.¥c1 
£e7 14.¥g5 f6 15.ef6 gf6 16.¥h6 ¢e8 17.¦e1 
¤de5 18.¤e5 ¤e5 19.£h5 ¢d7 20.¤c3 a6 
21.¤a4 ¥d4 22.¦ad1 b5 23.c3 ¥a7 24.¤b2 
¥b7 25.¥c2 ¦ag8 26.¥f4 ¤g4 27.¤d3 £g7 
28.¥g3 0–1

Момчил Петков (1392) – Захари Ива-
нов (1505) [B13]

Група Б
 1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed5 cd5 4.¥d3 ¤c6 5.c3 ¤f6 
6.h3 g6 7.¤f3 ¥g7 8.0–0 0–0 9.¦e1 b6 10.¤bd2 
¥b7 11.¤f1 ¦e8 12.¤g3 £c7 13.h4 e5 14.de5 
¤e5 15.¥f4 ¤f3 16.£f3 £d7 17.¥e5 £g4 
18.£g4 ¤g4 19.¥g7 ¢g7 20.¥b5 ¦e5 21.¦e5 

¤e5 22.¦e1 ¥c6 23.¦e5 ¥b5 24.¦d5 ¥c4 
25.¦d2 ¥a2 26.h5 ¥b3 27.hg6 hg6 28.¤e2 ¦e8 
29.¤d4 ¥c4 30.b3 ¥e6 31.¦e2 ¥d7 32.¦e8 
¥e8 33.¢f1 ¢f6 34.¢e2 ¢e5 35.¢e3 f5 36.f4 
¢d5 37.g3 a5 38.¤f3 a4 39.ba4 ¥a4 40.¤d2 
b5 41.¢d3 ¢c5 ½

Михаил Кирков (1614) – Елиф Мехмед 
[D46]

Група Б
 1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 c6 4.¤c3 e6 5.e3 ¥e7 
6.¥d3 0–0 7.0–0 ¤bd7 8.cd5 ed5 9.£c2 ¦e8 
10.a3 ¥d6 11.b4 ¤f8 12.b5 ¥d7 13.bc6 bc6 
14.¤a4 ¦b8 15.h3 ¤g6 16.¤d2 £c8 17.¤b1 
¤h4 18.f4 h6 19.f5 £c7 20.¤d2 ¤h5 21.¤f3 
¤f3 22.¦f3 ¤f6 23.¤c3 ¦e7 24.¥d2 ¦be8 
25.¦c1 £c8 26.¥e1 ¦e3 27.¦e3 ¦e3 28.¤b5 
¥b8 29.¤c3 £c7 30.g4 £d6 31.a4 ¦h3 32.¥f1 
¦e3 33.£g2 ¤h7 34.¥f2 ¦e8 35.a5 ¤g5 
36.¤a4 ¤f3 37.¢h1 ¤g5 38.¤c5 ¥c8 39.a6 
¦e7 40.¦b1 ¤e4 41.¥h4 ¦e8 42.¥d3 ¤c5 
43.dc5 £c7 44.f6 g6 45.£f3 £h2# 0–1

Валентин Митев (1604) – Момчил Пе-
тков (1392) [A57]

Група Б
 1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¤f3 0–0 
6.¥e2 c5 7.d5 b5 8.cb5 a6 9.b6 £b6 10.0–0 ¥d7 
11.¤d2 a5 12.¤c4 £b7 13.f4 a4 14.e5 ¤e8 
15.ed6 ed6 16.¤e4 £c7 17.a3 ¥b5 18.f5 ¥c4 
19.¥c4 ¤d7 20.fg6 hg6 21.¤g5 ¤e5 22.£e2 
¤f6 23.¥f4 ¤c4 24.£c4 ¤g4 25.¥e3 ¤e3 
26.£h4 ¦fe8 27.£h7 ¢f8 28.¦f7 £f7 29.¤f7 
¢f7 30.£h3 ¦e7 31.£f3 ¢g8 32.£g3 ¥d4 
33.£g6 ¦g7 34.£e6 ¢h8 35.¢h1 ¦g2 36.£h3 
¢g8 37.£e6 ¢h8 38.¦e1 ¦ag8 39.£h3 ¢g7 
40.¦e3 ¢f8 41.£f5 1–0

Îткрити турнири
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На 15 и 16 февруари в София се прове-
де за V детски шахматен турнир по кла-
сически шахмат от веригата “Ан Пасан”. 
Традиционно инициативата е на президен-
та на едноименния шахматен клуб – г-н 
Георги Павлов. В 6-кръговата дистанция 
по швейцарска система при контрола за 
игра 50 минути + 10 секунди на състеза-
тел, участие взеха 30 деца от 9 клуба, а 
мястото за игра бе ул. „Розова долина“ 13 
в София. Над всички в турнира беше 14-
годишният шампион на страната – Мар-
тин Петров, представител на Столичен 
център по шахмат с личен треньор баща 
му – Сергей Петров. Той завърши със 
100% актив. Най-добре от момичетата 
се представи Гергана Пейчева с 5 точки, 
със загуба само от шампиона.

До 12 години при момичетата с 4 точ-
ки и пета в крайното класиране много 
силно се представи Надя Тончева, а при 
момчетата в същата възрастова група 
наградата спечели Владимир Павлов. До 
10 години при момичетата най-добре се 
представи Елена Величкова, а при мом-
четата Лъчезар Колев. При най-малките 
до 8 г. първи са Александър Ташев и Мая 

Джохри. Снимки и подробности от тур-
нира можете да намерите на адрес: http://
chessbulg.free.bg/sofia/anpasan/anpasan5.htm. 

Прилагам крайно класиране и избрани 
партии:

Крайно класиране:

  Име, клуб БГ Ело Т.

1 Мартин Петров, СЦШ 2221 6

2 Гергана Пейчева, ШК "Ан Пасан", 

София

1809 5

3 Николай Чолаков, СЦШ 1674 4

4 Кристиян Славейков, ШК "Ан Па-

сан", София

1806 4

5 Надя Тончева,ШК  "М. Ботвиник", 

София

1446 4

6 Веселин Георгиев, ШК "Левски", 

София

1678 4

7 Антон Славейков, ШК "Ан Пасан", 

София

1852 4

8 Владимир Павлов, ШК "Ан Пасан", 

София

1587 4

9 Лъчезар Колев, ШК "Ан Пасан", Со-

фия

 3½

10 Стефан Иванов, ШК "Рицар", Со-

фия

1582 3½

11 Антон Петров, СЦШ 1784 3½
12 Георги Стоянов, ШК "Ан Пасан", 

София

1506 3½

13 Никола Милков, ШК "Рицар", София 1538 3½
Обюо 30 участници 

Мартин Петров (2034) – Владимир 
Павлов [C06]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.¥d3 
c5 6.c3 ¤c6 7.¤e2 ¥e7 8.¤f3 ¤b6 9.0–0 
¥d7 10.¥e3 c4 11.¥c2 £c7 12.b4 0–0–0 
13.a4 ¥e8 14.¥g5 f6 15.¥f4 fe5 16.¥e5 
¤e5 17.¤e5 ¥f6 18.¦e1 ¥e5 19.de5 ¥h5 
20.£d4 ¢b8 21.¤f4 ¥f7 22.a5 ¤d7 23.¥a4 
g5 

V детски турнир „Ан Пасан“
мс Димитър Илиев
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XIIIIIIIIY
9-mk-tr-+-tr0
9zppwqn+l+p0
9-+-+p+-+0
9zP-+pzP-zp-0
9LzPpwQ-sN-+0
9+-zP-+-+-0
9-+-+-zPPzP0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

24.¤d5 ed5 25.e6 ¥e6 26.¦e6 ¤f8 27.¦e3 
¤g6 28.¦ae1 £f4 29.¦d1 ¦hf8 30.f3 £d4 
31.¦d4 ¤f4 32.g3 ¤d3 33.¥c2 ¤e1 34.¦e1 
¦f3 35.¥e4 ¦c3 36.¦d5 ¦e8 37.¦d7 1–0

Стефан Иванов – Антон Славей-
ков (1653) [A45]
1.d4 ¤f6 2.¥g5 ¤e4 3.¥f4 d5 4.¤d2 ¤d2 
5.£d2 c5 6.e3 c4 7.¤f3 ¥f5 8.¥e2 e6 9.0–0 
¥d6 10.¥d6 £d6 11.¤h4 ¥g6 12.b3 b5 
13.¤g6 hg6 14.g3 ¤d7 15.a4 e5 16.de5 ¤e5 
17.ab5 £e6 18.f4 £h3 19.¦f2 ¤d7 20.£d5 
¦c8 21.¥c4 0–0 22.¥f1 £g4 23.¥e2 £h3 
24.¥d3 ¤f6 25.£g2 £e6 26.f5 £e3 27.£f3 
£e5 28.¦a7 £c5 29.¦a6 ¦ce8 30.¢g2 ¤d5 
31.¢h3 g5 32.¦c6 £d4 33.¦c4

XIIIIIIIIY
9-+-+rtrk+0
9+-+-+pzp-0
9-+-+-+-+0
9+P+n+Pzp-0
9-+Rwq-+-+0
9+P+L+QzPK0
9-+P+-tR-zP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

33...g4 34.¢h4 g5 35.fg6 £h8 36.¢g4 ¤e3 
37.¢g5 ¦e5 38.¥f5 f6 39.¢f4 £h6# 0–1

Гергана Пейчева (1660) – Калоян 
Попвасилев [B24]
1.e4 c5 2.¤c3 d6 3.g3 ¤f6 4.¥g2 ¤c6 5.d3 
a6 6.f4 ¥g4 7.¤f3 ¤d4 8.0–0 £d7 9.f5 g6 
10.£d2 ¥f3 11.¥f3 h5 12.fg6 ¤f3 13.¦f3 
£g4 14.gf7 ¢f7 15.£f4 £g7 16.e5 de5 
17.£e5 £g4 18.¦f4 £g6 19.¤d5 h4 20.¦f3 

¦h5 21.£e4 £e4 22.de4 hg3 23.hg3 ¥g7 
24.g4 ¦h4 25.g5 ¦g8 26.e5 ¦d4 27.¤c3 ¦h4 
28.ef6 ef6 29.¥f4 ¦gh8 30.¢f2 f5 31.¥g3 
¥d4 32.¢g2 ¦g4 33.¦f5 ¢g6 34.¦af1 ¦e8 
35.¢h3 ¦h8 36.¢g4 1–0

Кристиян Славейков (1681) – Мар-
тин Петров (2034) [B94]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 
a6 6.¥g5 ¤bd7 7.f4 e5 8.¤f5 £b6 9.¤d5 
¤d5 10.£d5 £b2 11.¥c4 f6 12.0–0 fg5 
13.fg5 g6 14.¦ab1 £a3 15.£f7 ¢d8 16.¤g7 
¥g7 17.£g7 ¦e8 18.¥d5 ¦b8 19.£h7 £e3 
20.¢h1 £g5 21.¦f7 £h5 22.£g7 ¦h8 23.h3 
£h6 24.£h6 ¦h6 25.¦bf1 g5 26.¦g7 ¤f6 
27.¦g5 ¥d7 28.¦g7 b5 29.¢h2 ¦c8 30.¦f2 
¤g4 31.¦g4 ¥g4 32.¦f8 ¢c7 33.¦f7 ¥d7 
0–1

Георги Стоянов – Стефан Иванов 
[D02]
1.d4 d5 2.¤f3 ¥g4 3.e3 c5 4.h3 ¥h5 5.¥e2 e6 
6.¤e5 ¥e2 7.£e2 ¤f6 8.£b5 ¤bd7 9.¤d7 
£d7 10.¤c3 cd4 11.ed4 £b5 12.¤b5 ¥b4 
13.c3 ¥a5 14.¤d6 ¢e7 15.¤b7 ¥b6 16.¥f4 
¤h5 17.¥d6 ¢d7 18.¥a3 ¢c6 19.¤c5 ¥c5 
20.¥c5 ¤f4 21.¢d2 e5 22.g3 ed4 23.¥d4 
¤e6 24.¢d3 ¦he8 25.¦he1 ¤d4 26.¢d4 
¦ab8 27.b4 ¢d6 28.¦e3 ¦bc8 29.¦ae1 
¦c4 30.¢d3 ¦ec8 31.¢d2 d4 32.¦d3 ¢d5 
33.f4 f6 34.¦d4 ¦d4 35.cd4 ¦c4 36.¦e7 ¦d4 
37.¢e3 ¦b4 38.¦a7 ¦b2 39.¦g7 ¦a2 40.¦h7 
¦a3 41.¢f2 ¦a2 42.¢f3 f5 43.¦d7 ¢e6 
44.¦d3 ¦h2 45.h4 ¦h1 46.¦e3 ¢f6 47.¦e2 
¦f1 48.¢g2 ¦d1 49.¢h3 ¦h1 50.¦h2 ¦g1 

Îткрити турнири
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Решения на комбинациите от стр. 26
(1) Владимиров - Харитонов 
1.£f6 ¤f6 2.¥c5 ¥c5 3.gf6 ¢f8 4.¦h8# 1–0
(2) Meyer – Montpart 1.£c6 [1.£f7 ¢f7 

2.g5 ¦e8 3.gf6 ¦e3 4.¦d7 ¢f6 5.¦b7 ¤d8] 
1...¥c6 2.¥c6 ¢e7 [2...¤d7 3.¥a8 (3.¦he1 
0–0–0) 3...£c4 4.¦he1 ¥e7 5.¥d4] 3.¥c5 ¢e6 
4.¤d4# 1–0

(3) Мачулски-Гуревич 1.£e6 fe6 2.¥g6 
¢e7 3.¥g5 ¤f6 4.ef6 ¢d7 5.¤e5# 1–0

(4) Gejzerskij – Mascbic 1...£g3 2.£e2 
[2.£e3 £e3 3.¦e3 ¦c1] 2...¦h5 3.h3 ¥f4 
4.¢g1 ¦h3 0–1

(5) Tisdall – Polgar 1...¦1h3 2.£e2 £a4 
3.¦a4 ¦a4 4.¢b1 ¦h1 0–1

(6) Иванов – Григоров 1.¦h4 ¢h4 2.£h7 
£h5 3.fg3 ¢g4 4.£d7 ¦f5 5.£d1 ¦f3 6.£f3# 
1–0

(7) Темирбаев - Москаленко 1...¦e1 
2.¥e1 £e1 3.¢h2 ¤g3 4.¦a1 ¤f1 5.¢g1 
£a1 0–1

(8) Чудиновских – Кононов 1.¤db5 
ab5 2.¤b5 £c8 3.£d7 £d7 4.¦d7 ¢d7 
5.¦d1 ¢c8 6.¥c6 ¦a2 7.¢b1 ¦a6 8.¤a7 
¢b8 9.¦d7 1–0

51.¦b2 ¦h1 52.¢g2 ¦d1 53.¦b6 ¢g7 54.h5 
¦d2 55.¢h3 ¦d7 56.¢h4 ¢h7 57.¢g5 ¦d5 
58.¦b7 ¢h8 59.¦e7 ¢g8 60.h6 ¢h8 61.¢g6 
¦d6 62.¢f5 ¦d8 63.¢g5 ¦g8 64.¦g7 ¦f8 
65.f5?? 

XIIIIIIIIY
9-+-+-tr-mk0
9+-+-+-tR-0
9-+-+-+-zP0
9+-+-+PmK-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-zP-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

65...¦f5 ½

Надя Тончева – Калоян Йорданов 
[C54]
 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d4 
ed4 6.cd4 ¥b4 7.¤c3 ¥c3 8.bc3 d6 9.0–0 
¥g4 10.h3 ¥f3 11.£f3 £d7 12.¥g5 0–0–0 
13.¥f6 gf6 14.£f6 ¦df8 15.e5 de5 16.de5 
¤d8 17.¦fd1 £e8 18.£f5 ¤e6 19.¥e6 £e6 
20.£e6 fe6 21.¦d3 ¦f5 22.¦e1 ¦hf8 23.f3 
¦g8 24.g4 ¦f4 25.¦ed1 h5 26.¢f2 hg4 
27.hg4 ¦gg4 28.¢e3 ¦h4 29.¦d8# 1–0

Николай Чолаков (1515) – Мартин 
Петров (2034) [E21]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.e3 ¥b7 5.¤c3 
¥b4 6.¥d2 0–0 7.¥d3 d6 8.a3 ¥c3 9.bc3 

¤bd7 10.0–0 ¤e4 11.¥e4 ¥e4 12.¤e1 f5 
13.f3 ¥b7 14.¤d3 £e7 15.£b3 ¢h8 16.d5 
e5 17.e4 ¥c8 18.ef5 ¦f5 19.g4 ¦f8 20.h3 
¤f6 21.¦ae1 h5 22.£c2 £f7 23.¢g2 £g6 
24.¤b4 £c2 25.¤c2 ¥a6 26.¤e3 ¤d7 
27.¢g3 ¤c5 28.¢h4 ¦f4 29.¢h5 ¦af8 
30.¤f5 ¦c4 31.¦h1 ¢h7 32.¤g7 ¢g7 
33.¥h6 ¢g8 34.¥f8 ¢f8 35.g5 ¢g7 36.h4 
¥c8 37.¦e3 ¥f5 0–1

Гергана Пейчева (1660) – Николай 
Чолаков (1515) [B24]
 1.e4 c5 2.¤c3 d6 3.g3 ¤f6 4.¥g2 e6 5.d3 
¤c6 6.f4 ¥e7 7.¤f3 £c7 8.0–0 a6 9.h3 ¦b8 
10.¥d2 b5 11.a3 ¤d7 12.¦b1 ¥f6 13.g4 
¤d4 14.f5 ¤f3 15.£f3 ¥d4 16.¢h1 ¤e5 
17.£g3 £d8 18.¤e2 ¤c6 19.¤d4 ¤d4 
20.c3 ¤c6 21.¥e3 e5 22.b4 c4 23.¦bd1 
a5 24.dc4 bc4 25.¥c5 ¥d7 26.¥d6 ¦a8 
27.¥e5 f6 28.¥d6 ab4 29.ab4 £b6 30.e5 
fe5 31.¥e5 ¦g8 32.¥c7 £b5 33.¦fe1 ¢f7 
34.¦d7 1–0
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За втора поредна година учениците 
във Видин имат възможност да участ-
ват във верига ученически турнири по 
шахмат, организирани от шахматен 
клуб “Найден Войнов”.

За учебната 2013-2014г. са предвиде-
ни общо 6 турнира, които се провеж-
дат през последната седмица на всеки 
месец поотделно за учениците от I-II 
клас, III-IV клас и V-VIII клас. 

И така след емоциите от коледните 
турнири и настроението, което доба-
ви Добрия старец, предвидил награди за 
всички участници в първите турнири, 
дойде ред на януарския.

От 27-ми до 29-ти януари 2014 г. се 
проведоха турнирите за трите възрас-
тови групи. 

Първокласниците победиха 
второкласниците на 27-ми януари.

Първите три места в областния 
ученически турнир по шах за I и II клас 
бяха заети от първолаци. В рамките на 
5 кръга се получи въртележка, в която 
първите четирима завършиха с еднакъв 
брой точки – по 4. Все пак бухолца оп-
редели Стефан Ангелов от Белоград-
чик да вземе купата за първо място и 
златен медал, втори остана Алекс Ан-
гелов от СОУ “Иван Вазов”, а трети 
– Ивайло Бойков от СОУ “Любен Ка-
равелов”. 

Впечатление направи и второклас-
никът Добрин Александров, който по-
следните 2 кръга си раздаваше благо-
родно цариците, но иначе показа добра 
игра.

Именно тези четирима малки шах-
матисти получиха и правото да играят 
в турнира за големите – III-IV клас на 
следващия ден.

Третокласничка спечели учени-
ческия  турнир за III-IV клас.

Пълна бе доминацията на учениците 
от ОУ “Иван Вазов”, които заеха пър-
вите 7 места в турнира!

За втори пореден път Вероника 
Тодорова печели ученическия тур-
нир до IV клас. Този път еднолично, с 
пълен актив от 6 точки. Тя методично 
победи всичките си съперници, като в 
последния кръг се наложи над Йоан Ге-

Ученически турнири във Видин
мс Евтим Стефанов
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оргиев, който загуби единствено от 
нея и остана втори.

Също с 5 точки на 3-то и 4-то мяс-
то се наредиха третокласниците Заха-
ри Филипов и Росен Йонов, а второк-
ласникът Добрин Александров доказа, 
че възрастта в шаха не е определяща 
и също с 5 точки, но по-лош бухолц зае 
5-ото място! Отлично представяне 

и за първокласниците Алекс Ангелов и 
Стефан Ангелов с по 4 точки.

Общо 69 участници изпълниха акто-
вата зала на СОУ “Кирил и Методий”, 
където се проведе турнирът.

Турнирът за ученици V-VIII клас 
от област Видин се проведе на 29 януа-
ри в 6 кръга в СОУ “Кирил и Методий”. 
Очаквано фаворитите Радостин Бушев 
/VIII клас/ от ГПЧЕ “Йордан Радичков” и 
Мартин Иванов /VIII клас/ от ПГ “Асен 

Златаров” взеха първите две места, но 
подреждането след тях беше неочаква-
но и пълно с изненади. Цветомир Младе-
нов в предпоследния кръг по-добре ба-
лансираше с времето и успя да победи 
третокласничката Вероника Тодорова, 
която триумфира еднолично предиш-
ния ден в по-малката възрастова група. 
Последния кръг обаче Цветомир загуби 
от Радостин Бушев, а Вероника спечели 
и така двамата заеха съответно 3-то 
и 4-то място с по 5 точки. След тях се 
наредиха 7 състезатели с по 4 точки, 
сред които Кристиян Ванков, Ева Обес-
никова, перспективният третокласник 
Денис Симеонов, Моника Иванова, Ро-
сен Райков и други.

В същото време се състоя шахма-
тен двубой между ПГ “Асен Златаров”, 
Видин, и гимназията в Дунавци.

На същото място най-добрите шах-
матисти от гимназиите “Асен Злата-
ров” във Видин и тази в Дунавци се 
включиха в открит турнир. Големите 
момичета и момчета се бориха дос-
тойно и първите четирима взеха по 5 
точки. Това бяха съответно – Росен 
Цветанов и Красимир Петков от Ду-
навци, както и Цветан Славчев и Деян 
Захариев от ТИХА. Така междуучилищ-
ната борба завърши наравно.

Снимки и подробни класирания може-
те да намерите на сайта на клуба: www.
chess.bcvidin.org
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На 18 и 19 януари в хотел "Бал-
кан" се проведе третото издание от 
шахматната верига за ученици "Млад 
гросмайстор". Проявата е част от наци-
оналната програмата "Надеждите на Бъл-
гария", финансирана по проект от фонда-
ция "Америка за България", където един от 
партньорите е СКШ "Плевен 21".

В надпреварата се записаха 49 състеза-
тели от Плевен, Враца и Червен бряг. По 
регламент шахматистите се състезаваха 
във възрастови групи до 8, 10, 12 и 16 го-
дини.

Всички трупаха точки и за генералното 
класиране, което ще стане ясно след изигра-
ването на петия турнир през март. Тогава 
ще се определят 16 финалисти от региона, 
които ще продължат да се състезават на 
Националния турнир в Трявна.

Най-многобройна беше групата до 
8 години, където имаше и много дебютан-
ти. За първи път на турнир се явиха пър-
вокласници от ОУ "Д-р Петър Берон" и от 
НУ "Отец Паисий", където мс Христинка 
Илиева обучава децата на шахматната 
игра. Общо 17 деца от 5 до 8 години се със-
тезаваха в 7 кръга при контрола за мислене 
60 минути.

Най-добър актив записа Пламен Ва-
силев, първокласник от НУ "Отец Па-
исий", който победи с 6 точки и по-до-
бри допълнителни показатели. Пламен беше 
първи и на второто издание на турнира 

през декември, а в началото на януари стана 
носител на Националната купа "Ивис" при 
най-малките момчета на турнир, проведен 
в София.

Второто място извоюва Кристиан Ми-
лев със същите натрупани точки, трети се 
нареди Виктор Тодоров с 5 точки. Четвър-
тата награда отиде при Иван Червенков, 
също с 5 победи. Най-малкият шахматист 
Теодор Кръстев от трета група на ЦДГ 
"Чучулига" се представи много успешно и с 
4 точки зае осмо място.

Десет и дванадесет годишните учени-
ци играха в общ турнир по 6 партии, при 
същата контрола. Крайното класиране с 
5,5 точки оглави 9-годишният Валентин 
Митев от НУ "Христо Ботев" в конку-
ренцията на 21 състезатели, 9 от които с 

"Млад гросмайстор" в Плевен
мс Христинка Илиева

Призовата четворка до 8 години

Победителите до 10 години
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шахматен рейтинг. Състезателят на СКШ 
"Плевен 21" стартира с 5 поредни победи 
и не изпусна водачеството до края, като в 
партията си в последния кръг завърши реми 
срещу Георги Игнатов от Враца, победител 
при 12-годишните. Валентин също спече-
ли първото място на Националния турнир 
купа "Ивис", във възрастова група момчета 
до 10 години.

Ето наградените до 10 години:
1. Валентин Митев - 5,5 точки
2. Михаил Кирков - 4,5 точки
3. Ева Русева - 4 точки
4. Захари Иванов - 3,5 точки

При 12-годишните най-успешно игра 
гостът ни от Враца Георги Игнатов, 
който стана първи в тази възрастова група с 
4,5 точки. Второто място зае Стилиян На-
новски с 4 точки. Трети този път се класира 
победителят от турнира през декември Вла-
дислав Василев от Червен бряг, също с 4 точ-
ки, а четвърти остана Владимир Върбанов с 
3,5 точки.

При най-големите до 16 години побе-
дителка е ученичката от Математиче-
ската гимназия "Гео Милев" Гергана Ди-
митрова с 5 точки от 6 възможни. Със същия 
актив втори остана първенецът от турнира 
през декември Костадин Вачев от Червен бряг. 
Третата награда спечели Давид Цветанов с 4,5 
точки, а четвърта позиция зае Габриела Илиева 
с 3,5 точки.

Всички шахматисти получиха сертификат 
за участието си, а първите четирима от всяка 
възрастова група бяха наградени с последия брой 
на списанието "Шах в училище".

47 деца се състезаваха в 
четвъртия турнир "Млад 
гросмайстор" в Плевен

На 15 и 16 февруари в хотел "Балкан" се 
проведе и предпоследният за тази учебна го-
дина турнир от шахматната верига "Млад 
гросмайстор". В надпреварата се включиха 
47 ученици на възраст до 16 години от Пле-
вен, Червен бряг и Враца. Те бяха разделени 
според турнирния регламент отново на 3 
групи: до 8 години, до 12 години (с отделно 
класиране на 10-годишните) и до 16 години. 
Най-малките участници бяха на 5 години. 
Партиите се играха на едночасова контро-
ла, а кръговете бяха 6. Класиралите се до 
4-то място в отделните възрастови групи 
бяха наградени с шахматна литература от 
състезателя на СКШ "Плевен 21" Анатоли 
Атанасов, шампион на страната за 2013 го-
дина при юношите до 18 години.

В най-малката възрастова група 
се записаха 17 деца. Победител с пъ-
лен актив от 6 точки стана Кристи-
ан Милев, първокласник от НУ "Христо 
Ботев", Плевен. С точка по-малко втори 
се класира Пламен Василев, а третото и 
четвъртото място с по 4 точки заеха Да-
нислав Гърков и Иван Червенков, всички от 
школата по шах на СКШ "Плевен 21".

Десет и дванадесет годишните играха в 
общ турнир от 20 участници. Тук състеза-
нието спечели12-годишният Владимир Вър-
банов от МГ "Гео Милев", Плевен, с актив 
от 5 точки. Второто място зае 10-годиш-

Победителите Владимир Върбанов, 
Никол Илиева и Михаил Кирков
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ният ученик от ГПЧЕ, Плевен, Михаил Кир-
ков, също с 5 точки.

Ето и наградените състезатели:
До 10 години:
1. Михаил Кирков - 5 точки
2. Валентин Митев - 4 точки
3. Стивън Василев - 4 точки
4. Захари Иванов - 3,5 точки

До 12 години:
1. Владимир Върбанов - 5 точки
2. Георги Игнатов - 4 точки
3. Никола Ненков - 4 точки

4. Стилиян Нановски - 4 точки
При 16-годишните се получи дележ 

от първо до четвърто място между чети-
рима състезатели, натрупали по 4,5 точки. 
Окончателното подреждане реши турнир-
ният показател “Медиана бухолц”. Победи-
телка стана Никол Илиева от МГ "Гео 
Милев", Плевен. От второ до четвърто 
място се наредиха Давид Цветанов, Коста-
дин Вачев (гост от Червен бряг) и Гергана 
Димитрова, всички с по 4,5 точки.

До края на веригата остава още един тур-
нир, който ще се проведе на 22 и 23 март, 
отново в хотел „Балкан”. Тогава ще станат 
ясни 16-те финалисти от четирите възрас-
тови групи, които ще спечелят правото да 
продължат да се състезават в Националния 
турнир "Надеждите на България". Той ще се 
проведе през май в Трявна и ще събере по-
бедителите и от останалите четири вери-
ги от Пловдив, Благоевград, Шумен и Варна. 
Главен организатор на състезанието ще бъде 
ШК "Веселин Топалов 2006", Варна, с председа-
тел Борис Христов, ръководител на проекта 
"Надеждите на България".

Валентин Митев срещу Михаил Кирков
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В своите последни лекции Хосе Раул Капа-
бланка споменава за отдавнашния си спор с един 
от силните гросмайстори по това време Давид 
Яновски, който твърдял, че "добре изиграната 
партия не трябва да стига ендшпила..." Според ве-
ликия кубинец това погрешно схващане струвало 
на Яновски много загубени партии и за съжаление 
много от слабите шахматисти приемали думите 
му за истина. В съвременния шахмат при подобря-
ването на техниката на защита, все по-често 
партиите стигат до ендшпил. Затова актуално 
звучи шестото правило на Капабланка: "Ако пар-
тията ще се решава в ендшпила, мисли за 
това кои фигури трябва и кои не трябва да 
разменяш". Една от основните позиционни пред-
поставки за размяна в едшпила е завладяването на 
открита линия.

Рождественски - Несис, 1982 г.
XIIIIIIIIY
9-+-tr-+-+0
9+ltrn+pmkp0
9p+-+-+p+0
9+p+-zp-+-0
9-zP-+-+-+0
9zPN+-zPP+-0
9-tR-+-+PzP0
9+N+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

В този сложен ендшпил позиционното пре-
имущество е на страната на черните заради 
по-активно разположените им фигури. Особено 
значение има владението на линия „c”. Белите 
коне обаче надеждно контролират полетата по 
този вертикал и не позволяват проникването 
на противниковите топове. Размяната им ще 
бъде явно в полза на черните.

Решението си идва само: 1...¥d5! 2.¦d1 ¥b3 
3.¦b3 ¦dc8 Сега черните здраво завладели линия 
„c”. 4.¦d6 ¦c1 5.¢f2 ¦8c2 6.¢g3 ¤b6! Рядка за 
ендшпилите жертва на коня с матови идеи. В 
случай на 7.¦b6 ¦g1 белите са беззащитни. На-
пример 8.f4 ¦gg2 9.¢f3 f5! 10.e4 ¦cf2 11.¢e3 
¦e2 12.¢d3 fe 13.¢c3 ¦e3 мат или 8.h3 ¦cg2 
9.¢h4 g5 10.¢h5 ¦h2 с мат. Белите се стре-
мят да се спасят с жертва на пешка и премина-
ване в топовен ендшпил.

7.¦c3 ¦c3 8.¤c3 ¤c4! Черните ги устрой-
ва размяна на конете, но в по-изгоден за тях 
вариант. Недостатъчно е 8...¦c3 9.¦b6 ¦a3 и 
активността на белия топ затруднява реализа-
цията на пешката повече.

9.¦d3 ¤b2 10.¦d2 ¦c3 11.¦b2 ¦e3 12.¦a2 
¦b3 В тази позиция да се реализира пешката  по-
вече вече не е сложно. 13.¢f2 ¢f6 14. h4 h5 
15. ¦a1 ¢f5 16.¦a2 e4 17.fe4 ¢e4 18.¦e2 ¢f5 
Белите се предали. 

Фишер - Петросян, 1971 г.
XIIIIIIIIY
9r+-+-mk-+0
9tr-+l+pzpp0
9p+-+-sn-+0
9+-sNptR-+-0
9-zP-+-+-+0
9+-+L+P+-0
9P+-+-+PzP0
9tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Преимуществото на белите е очевидно - 
те имат пешка повече на дамския фланг, черна-
та пешка а6 постоянно се нуждае от защита. 
Такива позиции Роберт Джеймс Фишер винаги е 
разигравал артистично.

1.¤d7! Нешаблонно решение! Трудно е да 
се решиш да размениш този прекрасен кон за 
лошия офицер, но американският гросмайстор 
без колебание направил този ход. Това е ярък 
пример на тема трансформиране на позици-
онно преимущество чрез размяна. В замяна на 
„коня красавец” белите получават открита 
линия. 

 1...¦d7 2.¦c1 ¦d6 3.¦c7 ¤d7 4.¦e2 g6 
5.¢f2!  Ангажирайки с работа всички свои фи-
гури, белите включват в битката и царя. 5...h5 
6.f4 h4 7.¢f3 f5 8.¢e3 d4 

Да се допусне белият цар до важното поле 
d4 е съвсем безнадеждно, но сега колосални въз-
можности получава белополият офицер. 9.¢d2 
¤b6 10.¦ee7 ¤d5 11.¦f7 ¢e8 12.¦b7 ¤b4 
13.¥c4! Офицерът се включва с решаваща сила. 
След 13...¤c6 14.¦h7 ¦f6 15.¦h8 ¦f8 16.¥f7 
черните получават мат. Ендшпилът е изигран 
от Фишер на един дъх! 

Размяната в ендшпила
мс Христинка Илиева
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Óроци за начинаещи
Размяна

Венета Петкова

Размяна – ход (серия от ходове), при който съперниците сменят равни по 
сила фигури. Например: лека фигура за лека, дама за дама, пешка за пешка, лека фигура за 
три пешки, дама за два топа или три леки фигури и т.н. Размяната е един от основните 
типови позиционни операции. При планиране на размяна шахматистът трябва да мисли не 
само какви фигури сменя, а какво съотношение на фигурите или каква ситуация на дъската 
ще се получи след разменната операция. 

Белите форсират размяната на 
дамите, защото имат качество 
в повече (топ за офицер).

Печеливша размяна на конете.

Цели и мотиви

1. При наличие на материално преимущество 
разменянето на фигури често води до по-бърза реа-
лизация. „Имаш ли материално преимущество – разменяй”. 

2. Разменяй защитните фигури на противни-
ка. Например това може да бъде фигура, защитаваща 
царя, слабо поле и т.н.

3. Разменяй, за да спечелиш време (темпо).
4. Разменяй, за да завладееш открита линия.
5. Разменяй атакуваща или активна фигура 

на съперника.
6. Разменяй фигури в стеснена позиция. Кога-

то пространството е стеснено, по-изгодно е да разме-
няш фигури, за да можеш по-лесно да маневрираш.

7. Разменяй свои пасивни фигури за активни 
фигури на съперника.

8. В равна позиция, когато двете страни ня-
мат никакви преки заплахи и трудно намират 
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план за игра, трябва да се замислим как да разменим най-лошо стоящите ни 
фигури.

9. Когато царят се намира под силна атака, то задължително трябва да 
търсим възможност за размяна на дамите и преминаване към ендшпил.

10.  Разменяй, за да използваш слабостите на противника и да усилиш на-
тиска върху слабо поле.

11.  Размяната може да бъде начало на комбинация.
12.  Когато имаме спечелена позиция, но сме в цайтнот, размяната помага 

за реализация на преимуществото.

 Karjakin – Caruana, 2012 г.

1...¥a6! Опитваме се да разменим белополия офицер и да отслабим пешката на е4.
2.¥c2 [Ако 2.£f1 ¥xd3 3.£xd3 ¦a7 4.¦e1 ¦ae7 с много по-добра позиция] 2...¦a7 3.¢h2 ¦ae7 

4.g4?

4…¥xd2 5.¤xd2 Следва комбинация за матова атака 5...¤xd5!! 6.exd5 ¦xe3 7.fxe3 
¦xe38.¤c4 ¥xc4 9.bxc4 £h4 10.£f1 ¤e5 11.£g2 ¤f3+ 12.¢h1 ¤d4 13.¢h2 ¦e2 с победа.

ер и да отслабим пешката на е4.
б ¦ ¢ ¦



26 ШАХ в училище

Ðешете комбинациите
(1) Владимиров - Харитонов 
XIIIIIIIIY
9r+-+r+-+0
9+-+nmkp+-0
9q+p+p+p+0
9zp-+-zP-zP-0
9PvlpvL-+-+0
9+P+-+-+R0
9-+P+-wQ-zP0
9+-+RsN-+K0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Meyer – Montpart 
XIIIIIIIIY
9r+-+kvl-tr0
9+l+-+qzpp0
9p+n+-sn-+0
9+-+Q+-+-0
9-zp-+-zPP+0
9+N+-vL-+-0
9PzPP+-+LzP0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(3) Мачулски-Гуревич 
XIIIIIIIIY
9rsnlwqkvl-tr0
9zpp+n+p+-0
9-+-+p+p+0
9+N+pzP-+p0
9-zP-+-+Q+0
9+-+L+N+-0
9P+PvL-zPPzP0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(4) Gejzerskij – Mascbic 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-zpp+p0
9-+-zp-+-+0
9+Ntr-+-+-0
9-+-+P+q+0
9+P+Qvl-+-0
9P+-+-+PzP0
9+-+-tR-+K0
xiiiiiiiiy

 Черните печелят

 (5) Tisdall – Polgar 
XIIIIIIIIY
9k+-+-+-+0
9+p+q+pzp-0
9p+-zp-+-+0
9zP-+P+-zP-0
9-+-+R+-tr0
9+-+-+Q+-0
9KzPP+-+R+0
9+-+-+-+r0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(6) Иванов – Григоров 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9zp-+-+-+R0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-zp-0
9-+-+Qtrk+0
9+-+-+-zp-0
9P+P+-zPK+0
9+-+q+-+-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(7) Темирбаев - Москаленко 
XIIIIIIIIY
9R+-+-+-+0
9+p+-+pmk-0
9-+-+q+p+0
9+P+-trn+-0
9-vL-zp-+-zp0
9+-+-+-+P0
9-zPQ+-zPP+0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(8) Чудиновских – Кононов 
XIIIIIIIIY
9r+-+k+-tr0
9+-wqlvlpzpn0
9p+n+p+-zp0
9+p+-zP-+-0
9-+-sN-+-+0
9+-sN-vLL+-0
9PzPPwQ-+PzP0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят
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