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Îткрити турнири

Христо Христов Митов, Иван Кочиев и Александър Ташев са 
носителите на купа „Ивис” 2016

X турнир за купа „Ивис”
мм Ружка Генова

На 2-ри и 3-ти януари 2016 г. в конфе-
рентните зали на на хотел „Шипка” в София 
се проведе Х детски турнир по шахмат за 
купа „Ивис“ 2016 г. Шахматните битки се 
провеждат в първия уикенд след началото 
на календарната година.

На откриването на шахматното съби-
тие участниците, организаторите и гос-
тите имаха шанса и удоволствието да се 
насладят на космическия глас на народната 
певица г-жа Янка Рупкина. Организатори на 
зимния шахматен празник бяха шахматен 
клуб „Ивис Плюс”- София, и туристическа 
агенция „Ивис“ със съдействието на: ОББ 
– АД, Банка ДСК - ЕАД, Столична община и 
фирма „Груп“ ООД, както и на Българската 
федерация по шахмат.

Турнирът се проведе по Швейцарска 
система в 7 кръга, с контрола на игра по 
50 минути на състезател за завършване на 
партията с добавено време по 10 секунди 
на ход. 

Турнирът се състоя в три групи:
 турнир “А” - за юноши и девойки до 

16 и 18 години;

 турнир “Б“  - за момчета и момиче-
та до 12 и 14 години;

 турнир “В”  - за момчета и момиче-
та до 8 и 10 години.

„А“ турнир:
Христо Христов Митов („Ивис 

Плюс“, София) е победител в турнир 
„А“ с 6 точки. 

За втора поредна година победителят в 
група „А“ печели освен купа „Ивис“ и учас-
тие в Открития шампионат на Прага от 8 
до 18 януари 2016 г.

Победителят Христо Христов Митов 
е първи и във възрастовата група до 18 го-
дини.

Втори в главното класиране е Мартин 
Петров от Столичен център по шахмат, 
София, с 5,5 т. Той е победител в класира-
нето до 16 години.

Трети с 5 т. е Владимир Сергеев Петров, 
втори до 18 г. (Столичен център по шах-
мат, София).

Василена Трайкова от „Дебют“, Оряхо-
во, е първа при девойките до 18 години с 4,5 
т. (4-то място в генералното класиране). 

5-то - 9-то място разделиха състезате-
лите, завършили с по 4 точки актив. 

Валентин Митев („Плевен ХХI“) с пето-
то си място е втори при юношите до 16 
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години. 
Шестата Дарина Димитрова от „Оде-

сос“, Варна, е първа при девойките до 16 
години.

Заелият 7-мо място Матей Петков (ШК 
„Локомотив“, София) е трети при юноши-
те до 16 години. Виктория Радева, Пловдив 
(8-мо място), е втора при девойките до 16 
години. Делян Дочев, ШК „Локомотив“, Со-
фия (9-то място), е трети до 18 години.

В турнира взеха участие 18 състезате-
ли.

„Б“ турнир:

Иван Кочиев (ШК „Пловдив“, Плов-
див) спечели купата и наградата на „Б“ 
турнира с 6 точки.  На второ място, също 
с 6 точки, но по-лош втори турнирен показа-
тел, е Николай Чолаков от „Ан Пасан“, Со-
фия. И двамата са състезатели до 14 години.

Трето – пето място се раздели от шах-
матистите, завършили с точков актив от 
по 5,5 т. 

Трета в главното класиране и първа в 
групата до 12 години и на момичетата до 

12 години е Елиф Мехмед („ЦСКА“, София).
Четвърто място зае Милко Бакалов - 

„Ан Пасан“, София, трети до 14 години.
Първи в класирането до 12 години и пети 

в основната турнирна таблица е Димо Тер-
зиев („Етър“, Велико Търново) с 5,5 т. 

Второ и трето място в тази група за-
служиха заелите съответно с по 5 т. седмо 
и осмо място и Калоян Йорданов („Елит“, 
София) и  Иван Караджов („Пловдив“, Плов-
див).  

Белослава Кръстева  („Спартак Плевен 
ХХI“, Плевен) с 4,5 т. е втора при моми-
четата до 12 години (12-то място). Трета 
в тази група е Надя Тончева (ШК „Локомо-
тив“, София) с 4 т. и по-добър втори тур-
нирен показател.  

В състезанието участваха 53-ма шахма-
тисти – 16 момчета до 14 години, 21 мом-
чета до 12 години, 13 момичета до 12 годи-
ни и 3 момичета до 14 години.

„В“ турнир:
Александър Ташев (София) спечели 

купата във „В“ турнира с пълен то-
чков актив – 7 точки от 7 възможни. 

Организаторите отбелязват, че това 
постижение е първо и единствено досега в 
10-годишната история на турнира.

Втори с 6 точки е Светлен Иванов 
(„Локомотив“, София). Той е пръв в класи-
рането на момчетата до 8 години.
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3-то – 5-то място в главното класиране 
заеха завършилите с по 5,5 точки – момче-
та до 10 години, съответно Константин 
Георгиев („Юри Бендерев-1912“, Перник), 
Денислав Гаджев („Ан Пасан“, София) и Пре-
слав Минев („Пловдив“, Пловдив).

6-о-12-то място се раздели от децата, 
завършили с по 5 точки. 

Петя Караиванова („Асеновец 2006”, 
Асеновград) е първа в класирането при мо-
мичетата до 10 години с 5 т. и 7-мо място. 
Втора е Виктория Стрендева („Ан Пасан“, 
София) с 5 т. и 12-то място.

Симеон Тодев е втори в класацията на 
момчетата до 8 години (5 т. и 8-мо мяс-
то).

Първа при момичетата до 8 години е 
Нора Рашева („Плевен ХХI“, Плевен) с 5 т. 
и 11-то място.

Най-малкият състезател беше родени-
ят през 2010 година Петър Григоров („Ивис 
плюс“).

В турнира взеха участие 59 деца – 26 при 
момчетата до 10 години, 20 при момчетата 
до 8 години, 8 при момичетата до 10 години 
и 5 - при момичетата до 8 години. 5-има бяха 
участниците от предучилищна възраст.

Клубен шампион на Х детски турнир 
за купа „Ивис“ е ШК „Ан Пасан“, София. 
Шахматистите на клуба сформираха 32 точки.

На второ място е отборът на ШК „Ло-

комотив“, София, с 27 точки. 
Трети е отборът на домакините ШК 

„Ивис-Плюс“ с 26 точки.
Шахматните клубове, чиито представи-

тели участваха в Х детски турнир за купа 
„Ивис“, са: „Веселин Топалов 2006" и „Оде-
сос" от Варна, „Пристис" - Русе, „Етър" – 
Велико Търново, „Плевен XXI" и „Спартак 
Плевен XXI" от Плевен, „Михаил Тал" - Чер-
вен бряг, „Дебют" - Оряхово, „Казанлък 21", 
„Пловдив",„Локомотив“ и „Спартак" от 
Пловдив, „Асеновец 2006"- Асеновград, „Юри 
Бендерев" - Перник, от София: „ЦСКА", „Ан 
Пасан", „Елит", „Локомотив", „Рицар", „Шах 
XXI“, „Михаил Ботвиник", „Столичен център 
по шахмат", „Ивис-плюс" и ШК „Алкалоид"- 
Скопие, Македония.

Официален сайт на турнира“
 https://ivispolipost.wordpress.com/

Îткрити турнири
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Данислав Гърков спечели първия 
турнир „Проходна пешка”

Първият турнир от веригата "Проходна 
пешка" се проведе на 18 и 19 декември 2015 
г. в Плевен. В него премериха сили 26-има 
малки шахматисти на възраст до 10 години 
от 3 шахматни клуба – "Плевен XXI", "Спар-
так Плевен XXI" и "Пловдив". 

Веригата се организира от СКШ "Плевен 
ХХI" с учебна цел – подготовка на малките 
шахматисти за Държавните първенства до 
8 и 10 г., които се очаква да се проведат в 
края на май 2016 г.

Данислав Гърков от СКШ "Плевен ХХI" 
спечели абсолютна победа с 6 от 6 възмож-
ни точки. Осемгодишният шахматист из-

воюва първите си 15 точки в генералното 
класиране. 

Втори се класира съотборникът на Да-
нислав – Валентин Филипов, с 5 спечелени 
партии и 14 т. 

Симеон Тодев от Пловдив взе третата 
награда със същия актив и натрупани 13 т. 
от турнира. 

Тримата победители бяха наградени 
с плакет и коледен подарък. Първенецът 
получава преходна купа под формата на 
пешка, която ще задържи до следващия 
турнир. 

Наградата за най-малък участник взе 
6-годишният Мартин Попов от ШК "Спар-
так Плевен XXI", който с 4 точки се нареди 
шести в крайното класиране. 

От момичетата най-добре се предста-
ви Нора Рашева от клуба домакин, която 
финишира с 4 точки. 

Всички състезатели получиха грамоти за 
участие, а първите 15 в таблицата – точки 
за генералното класиране. 

Победителят във веригата, който 
ще стане известен след изиграването на 
шестте ежемесечни турнира, ще спечели 
електронен шахматен часовник DGT 3000. 

Победителят в първия турнир от вери-
гата – Данислав Гърков, е ученик във втори 
клас на НУ „Христо Ботев” в Плевен. През 

Верига турнири „Проходна пешка”
мс Христинка Илиева

Îт живота на клубовете



8 ШАХ в училище

Îт живота на клубовете
тази година малкият шахматист спечели 
и веригата турнири "Млад гросмайстор" в 
Плевен, побеждавайки своите конкуренти и 
в петте издания. А на Националния турнир 
"Надеждите на България" в Трявна състеза-
телят на плевенския клуб извоюва бронзов 
медал. Ден след победата в "Проходната 
пешка", момчето натрупа и 3 ценни точ-
ки от шестте изиграни партии в мъжкия 
турнир "Опен „Плевен XXI" и направи ниво 
на постижение 1555, с което се очаква да 
придобие за първи път FIDE рейтинг. 

Нора Рашева спечели втория 
турнир от веригата

На 30 януари 2016 г. в клуба на бул. „Скобе-
лев” 20 се проведе вторият турнир от вери-
гата за начинаещи шахматисти "Проходната 
пешка" с участието на 27 деца от 3 клуба. 

Първото място извоюва 7-годишната първо-
класничка от ГПЧЕ Нора Рашева, състезател-
ка на СКШ "Плевен ХХI", с резултат 6 точки 
от 6 възможни. Тя спечели преходната купа 
и ще я притежава до 19 февруари, когато се 
проведе третият турнир от веригата за на-
чинаещи. Второ и трето място с по 4,5 т. 
си поделиха 9-годишните близнаци Стилиан 
и Кристиан Ангелови от ШК "Етър" - Вели-
ко Търново. Наградата за най-малък участник 
получи 6-годишният Мартин Попов от СКШ 
"Спартак Плевен XXI", натрупал 3,5 т. в тур-
нира. С грамота и списание "Шах в училище" 
бе награден още един най-малък шахматист 
- Виктор Иванов, който е само с няколко дни 
по-голям от Мартин и събра 3 точки. Чети-
римата отличени бяха наградени с плакети 
- уникати и грамоти, дело на плевенски ди-
зайнери от Artsdudio Milliel. Гост на турнира 
беше един от приятелите на клуба - Краси-
мир Еничеров, който лично награди победи-
телите и пожела на децата успешни изяви 
през тази година. 

В турнира за първи път участваха Те-
одор Цветанов от СКШ "Плевен XXI"- фи-
ниширал с 4 т., Максим Кънев с 3 т. и Боян 
Цаков с 2,5 т. - и двамата от ШК "Етър", 
Велико Търново, Ноела Петкова с 2 т. и 
Борислав Генчев от плевенския клуб. Всички 
дебютанти получиха грамоти за включване 
във веригата.
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Данислав Гърков спечели и третия 
турнир "Проходна пешка"

На 19 и 20 февруари се проведе третият 
турнир от веригата, организирана от СКШ 
"Плевен XXI". В състезанието взеха участие 
общо 24 деца на възраст между 6 и 10 години, 
от 3 шахматни клуба от Плевен и Велико Тър-
ново. Те изиграха по 6 партии на ускорена кон-
трола 25 мин. на състезател. 

С категорична победа от 6 т. Данислав Гър-
ков за втори път спечели първото място и си 
върна преходната купа от победителката през 
януари Нора Рашева. Тя загуби партията си само 

срещу Данислав и с 5 т. спечели втората награ-
да. За третото място се пребори Александър 
Георгиев, който се оказа с най-добри показатели 
от децата, финиширали с 4 т. Тримата призьо-
ри, състезатели на СКШ "Плевен XXI", бяха на-
градени със  златен, сребърен и бронзов плакет, 
дело на мм Веселин Пантев и фирма „Артлайн”, 
Пловдив. Четвъртият плакет отново отиде 
при 6-годишния Мартин Попов от ШК " Спар-
так Плевен XXI", който бе най-малкият участ-
ник в турнира. Момчето успя да натрупа цели 4 
точки и зае място в първата шестица.

Грамоти за включване във веригата полу-
чиха 6-годишните близнаци Веселин и Слав Ча-
муркови от ШК "Етър", Велико Търново. И два-
мата събраха по 3,5 т. в първото си участие в 
надпреварата, водени от своята треньорка мм 
Светла Йорданова.

С грамота за участие си тръгнаха още два-
ма дебютанти - Крис Дяковски и Вихра Ненова 
от СКШ "Плевен XXI".

Класиралите се до 15-то място натрупаха 
нови точки към актива си за генералното кла-
сиране, което ще стане ясно през май след изи-
граването на шестия турнир. Комплексният 
победител ще задържи преходната купа и ще 
спечели шахматен часовник DGT 3000. 

Мартин Василев спечели първи „Опен Плевен ХХI”
мс Христинка Илиева

Мартин Василев от ШК “Локомотив” – 
София, се класира на първо място в турни-
ра „Опен Плевен ХХI”, който се проведе на 
19 и 20 декември 2015 г. Той получи плакет 
с логото СКШ „Плевен XXI”, изработен от 
мм Веселин Пантев, „Артлайн”, Пловдив. 
До първото място състезателят на „Ло-
комотив” достигна със спечелени 5.5 точки 
от 6 възможни. 

Валентин Митев, който се класира на 
трето място, е най-добре представилият 
се състезател на СКШ „Плевен ХХI”. Един-
ствената загуба на Валентин е срещу побе-
дителя в турнира. 
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Îт живота на клубовете

Класиране: 
1. Мартин Василев – ШК „Локомотив”, 

София, с 5,5 т. 
2. Валентин Каменов - Враца с 5 т. 
3. Валентин Митев – СКШ „Плевен XXI” с 4,5 

т. 
1-во място до 20 г. - Димитър Дюлгеров от ШК 

„Асеновец” с 4,5 т. 
1-во място до 14 г. - Владимир Върбанов ШК 

„Спартак Плевен XXI” с 4,5 т. 
1-во място до 10 г. - Станислав Ботев, ШК 

„Пристис”, Русе, с 3,5 т. 
Награда за ветеран – Атанас Махлев, Свищов, 

с 4 т. 
Награда за най-малък участник – Нора Рашева, 

СКШ „Плевен XXI” с актив от 2 т. 
Сред участниците в Опен турнира бяха 

бронзовата медалистка от Световното 
първенство в Гърция – 8-годишната Диля-
на Иванова от „Пристис”, Русе, и Белослава 
Кръстева от „Шах ХХI” – София, спечелила 
четвърто място в Еворпейското първен-
ство в Хърватска. Ветеранът сред участни-
ците в Плевен е 83-годишният доц. Атанас 
Махлев от Свищов. 

Турнирът протече на високо ниво, със силни 
и оспорвани партии, проследени с интерес от 
гости и участници. Думи на благодарност за до-
брата организация бяха отправени към домаки-
ните от СКШ „Плевен ХХI”. Всички участници 
заявиха желанието си да участват в следващия 
турнир от веригата.

Ахмед Бозов от Ловеч спечели 
второто издание на Опен 
"Плевен XXI"

Ахмед Бозов, който бе първи номер по ело 
в стартовия списък, стана първи във втория 
турнир, организиран от СКШ "Плевен XXI". 
Той натрупа 5 точки от 6 възможни и изпре-
вари по допълнителни показатели 20-годиш-
ния Димитър Дюлгеров, отскоро състезател 
на ШК "Михаил Тал", Червен бряг, завършил 
със същия актив. Двамата шахматисти се 
срещнаха в партия от последния кръг, която 
завърши наравно след 3-часова игра. Трети се 
класира плевенският състезател Мартин Дя-
ков с 4,5 т. Бяха раздадени още 4 специални 
награди:

За първо място до 20 г. - Дарио Дерешки от 
СКШ "Плевен XXI" с 4 т. Първо място при ве-
тераните - Иван Василев от ШК "Спартак Пле-
вен XXI", завършил с 3 т. Първи в групата до 
14 г. стана Стилиян Нановски от СКШ "Плевен 
XXI" с 3,5 т. Наградата до 10 г. спечели състеза-
телят на ШК "Спартак Плевен XXI" Кристиян 
Георгиев. Седемгодишната Нора Рашева пък бе 
най-малката участничка, която победи в две от 
партиите си. 

Турнирът се проведе по Швейцарска сис-
тема в 6 кръга, при контрола за мислене по 60 
минути на състезател с добавка от 30 секунди 
при всеки изигран ход. В състезанието се вклю-
чиха 23-ма шахматисти от Плевен, Ловеч, Со-
фия и Русе. 
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НАЦИОНАЛНА ИНДИВИДУАЛНА КУПА НА БЪЛГАРИЯ
„СЕРДИКА“

ПО УСКОРЕН ШАХМАТ И БЛИЦ ЗА 
МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА ДО 8, 10, 12 И 14 ГОДИНИ

www.serdika.chessclubelit.com
ДАТА И МЯСТО: 29.04. – 01.05.2016 г., гр. София, хотел „РАМАДА”, София, зала „Рубин“ (бул. „Мария 
Луиза” 131).

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: състезатели, родени след 1 януари 2002 г. и подали предварителна заявка за 
участие в уеб сайт: www.serdika.chessclubelit.com или на e-mail: info@chessclubelit.com, моб.: +359 889 
479 189. Краен срок за записване: 26.04.2016 г. 

СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Швейцарска система в 9 кръга. Четири отделни турнира в зависи-
мост от заявените възрастови групи за участие – до 8, до 10, до 12 и до 14 години.

КОНТРОЛА ЗА ИГРА: Ускорен шахмат: 20 минути на състезател. Блиц: 5 минути на състезател. 
Времето за игра ще се измерва с електронни шахматни часовници DGT XL. 

ВАЛИДНОСТ: Турнирите ще бъдат валидни за международен и български рейтинг по ускорен шах-
мат и блиц.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ: 
 20 лева само за ускорен шахмат, 10 лева само за блиц
 26 лева за участие и в двата турнира
 Възможно е участие само на ускорен шахмат или само на блиц!

ПРОГРАМА:

Дата Час Кръг
УСКОРЕН ШАХМАТ

29 април 2016
(петък)

До 12,30 Записване на участниците
13,00 Техническа конференция
14,00 I-ви кръг
15,10 II-ри кръг
16,20 III-ти кръг
17,30 IV-ти кръг

УСКОРЕН ШАХМАТ
30 април 2016

(събота)

09,30 V-ти кръг
10,40 VI-ти кръг
11,50 VII-ми кръг
13,00 VIII-ми кръг
14,10 IX-ти кръг
16,00 Награждаване и закриване

БЛИЦ
1 май 2016

(неделя) – 9 кръга

09,00 I-ви кръг

12,30 Награждаване и закриване

НАГРАДИ: Общ награден фонд 2400 лева
Във всяка от осемте възрастови групи ще се раздават следните награди:

БЛИЦ

I място – купа, златен медал и парична награда в размер на 50 лева

II място – сребърен медал и парична награда в размер на 30 лева

III място – бронзов медал и парична награда в размер на 20 лева

УСКОРЕН ШАХМАТ

I място – купа, златен медал и парична награда в размер на 100 лева

II място – сребърен медал и парична награда в размер на 60 лева

III място – бронзов медал и парична награда в размер на 40 лева

МНОГО ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРАДИ

НАСТАНЯВАНЕ: Подробна информация в уеб сайт: www.serdika.chessclubelit.com. 
Хотел „РАМАДА”, София **** www.ramadasofia.com
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Îт живота на клубовете

На 30 януари 2016 г. в София се проведе 
традиционният детски турнир по ускорен 
шахмат от веригата „Купата на Bulgaria 
Mall”, в който взеха участие 68 деца от 
5- до 10-годишна възраст. Състезаваха се 
деца от 14 шахматни клуба от цяла Бълга-
рия. Идеята на турнира е популяризирането 
на шахматната игра сред подрастващите, 
което е и основната причина да няма тур-
нирна такса. Надпреварата протече в седем 
кръга по Швейцарска система, с контрола 
за игра по 15 минути на състезател за за-
вършване на партията плюс 10 секунди на 
ход. Турнирът важеше за международен и 

български рейтинг по ускорен шахмат. Ини-
циативата се организира от “Bulgaria Mall” 
и ШК „Елит”, с любезното съдействие на 
БФ Шахмат. 

Отправяме специални благодарности на 
всички спонсори, които се включиха с награ-
ди и лакомства, с които зарадвахме всички 
участници и победители в турнира. А те са: 
Italfama, Booktrading Bulgaria Mall, Hippoland, 
Sugarland Bulgaria, Sotto Zero gelato Italiano, Play 
Park. 

Първите шестима по генерално класи-
ране поучиха парични награди. Победите-
лят в турнира получи купата на „Bulgaria 
Mall”. Призьорите по генерално класира-
не и в групите до 6, до 8 и до 10 години 
(момичета и момчета) получиха златни, 
сребърни и бронзови медали. Бяха раздаде-
ни и допълнителни предметни награди: за 
най-малък участник (момче и момиче). За 
най-добре представил се участник от ШК 
„Елит”, спечелена от Лъчезар Ралчев. СУ-
ПЕРБОНУС – при спечелване на турнира 
с абсолютен резултат 7 от 7 възможни 
- допълнителна награда!

Приятните условия за игра и сериозният 
награден фонд за еднодневен детски турнир 
събраха както опитни състезатели, така 
и деца, които правят първи стъпки в шаха. 
Най-малкият участник в състезанието беше 
Тома Чолаков от ШК „Елит” (София), роден 
през 2011 година, а най-малката участничка 
- Веселина Момчева от ШК „Асеновец 2006“ 
(Асеновград), родена през 2010 година. 

Битката за първото място бе крайно ос-
порвана, като амбиции и възможности за пър-
вия приз от 100 лв. имаха поне 5-има шахма-
тисти. Александър Ташев от София спечели 
турнира с впечатляващ резултат 7 точки от 
7 партии! 

Приятно впечатление и солидни шахмат-
ни знания показаха Константин Георгиев (ШК 
„Юри Бендерев – 1912”, Перник) и Валентин 
Генов (ШК „Ан Пасан“, София), класирали се 
съответно на второ и трето място по ге-

Купа „България Мол” IX
Венета Петкова
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нералното класиране.
Благодарение на усилията на организато-

рите бяха създадени отлични условия и непов-
торима дружелюбна атмосфера. 

ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ
Име, Фамилия Клуб T.

1. Александър Ташев София 7
2. Константин Георгиев „Юри Бендерев – 

1912“, Перник
6

3. Валентин Генов „Ан Пасан“, София 6
4. Лъчезар Ралчев „ЕЛИТ“, София 5,5
5. Христо Младенов „Локомотив“, 

София
5,5

6. Денислав Гаджев „Ан Пасан“, София 5
МОМИЧЕТА ДО 6 ГОДИНИ
1. Веселина Момчева „Асеновец 2006“, 

Асеновград
1,5

МОМЧЕТА ДО 6 ГОДИНИ
1. Николай Грозданов Столичен център 

по шахмат
4

2. Николай Христов „ЕЛИТ“, София 3
3. Йордан Кьосев „ЕЛИТ“, София 3
МОМИЧЕТА ДО 8 ГОДИНИ

Име, Фамилия Клуб T.
1. Цветелина Бакалова „Ан Пасан“, София 5
2. Боряна Аршинкова „Михаил Ботви-

ник“, София
4

3. Габриела Зънгарова „Пловдив“, Плов-
див

4

МОМЧЕТА ДО 8 ГОДИНИ
1. Росен Александров ЦСКА, София 5
2. Слав Чамурков „Етър“, Велико 

Търново
5

3. Веселин Чамурков „Етър“, Велико 
Търново

5

МОМИЧЕТА ДО 10 ГОДИНИ
1. Бояна Иванова ЧСОУ „Българско 

школо“
4

2. Ася Григорова „Ивис – Плюс“, 
София

4

3. Мария Костова ЦСКА, София 3,5
МОМЧЕТА ДО 10 ГОДИНИ
1. Лъчезар Ралчев „ЕЛИТ“, София 5,5
2. Христо Младенов „Локомотив“, 

София
5,5

3. Денислав Гаджев „Ан Пасан“, София 5

ШК „Елит” и „Bulgaria Mall” благодарят 
на всички участници за спортсменската 
игра и ви очакваме отново на предстоящия 
турнир от веригата, който ще се проведе 
на 2 април 2016 година. Пожелаваме още го-
леми успехи и постижения на всички деца, 
включили се в турнира за „Купата на Bulgaria 
Mall”, и нека те бъдат едни от талантите, 
прославили България!

Медалистите от IX турнир „Купата на България Мол“
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И таза година от 15 до 17 януари 
Стара Загора се превърна в средище на 
детски турнир по класически шахмат. 
Въпреки неблагоприятната метеороло-
гична обстановка, второто издание на 
Международния шахматен турнир купа 
„Траяна” събра 91 деца от 17 клуба от 
страната и чужбина. Игра се в идеалния 
център на града в просторната зала на 
хотел „Верея“, като и през трите дни 
имаше осигурени закуски за участни-
ците от местните фирми „Бакери“ и 
„Хапката“. Основните спонсори от 
„Ате Пласт“ ООД и „Колев и Колев“ 
ООД осигуриха предметните награди – 
таблети, смартфони и детски обувки за 
победителите.

В група „А“ до 14 години купата 
отново спечели Цветан Стоянов 
от „Бургас 64” с 6,5 точки от се-
дем възможни. Цветан победи в по-
следния кръг прекия си конкурент ста-
розагореца Павел Павлов, който остана 
трети в крайното класиране. Втори с 
6 точки и награда таблет завърши Ни-
колай Чолаков от „Ан Пасан”, София. 

Останалите призьори по възрастови 
групи при момчетата бяха Васил Кондов 
(момчета до 10 г.) с 5 т. от „Бургас 64”, 
Димо Терзиев (момчета до 12 г.) с 5,5 т. 
от „Етър”, Велико Търново, и Павел Па-
влов (момчета до 14 г.) с 5,5 т. от ШК 
„Пловдив”. При момичетата победител-
ки станаха съответно Антония Тонева 
(момичета до 10 г.) от ШК „Свиленград 
2013”, Любомира Ленкова (момичета до 
12 г.) от ШК „Плевен 21” и Деница Пе-
ткова (момичета до 14 г.) от ШК „Бур-
гас 64”. При най-малките от група „В“ 
с 6,5 точки, с таблет и купа „Траяна” 
триумфира Николай Желев от ШК „Бур-
гас 64”. След него първи при момчетата 
до 8 години с 6 т. стана Симеон Тодев 
от ШК „Пловдив”. При момичетата до 8 
години първа завърши Виктория Златева 
от ШК „Бургас 64”. От домакините от 
„Траяна 2011“ се отличиха Симеон Банев 
с 5 точки (трети при момчетата до 12 
г.), Пресиан Пенчев и Ивайло Калайджи-
ев с 4,5 точки и Денис Колева с 4 точки 
(трета при момичетата до 14 г). Спе-
циална награда смартфон за най-добре 

Втори турнир купа 
 „Траяна” в Стара Загора

мс Боян Тонков

Цветан Стоянов и Николай Желев спечелиха 
купите в двата турнира
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представил се чужденец спечели Uysal 
Ugur от Турция.

В истински хит се превърна томбо-
лата за родителите в края на официал-
ното награждаване. От черната кутия 
Цветан изтегли името на Таньо Иванов 
от ШК „Бургас 64”, получил специалната 
родителска награда - смартфон. Очаква-
ме и догодина любителите на древната 
игра от цялата страна!

Още подробности за турнира на 
www.chess-sz.com.

Комисията по детско-юношески шахмат 
към БФШ, Народно читалище „Средец-1926“, 
ШК „Елит“, ШК „Левски“, ШК „Локомотив“, 
София, ШК „Шах XXI“ са организатори на ве-
ригата турнири по класически шахмат за купа 

„Средец“, първите две издания на която се про-
ведоха в София през януари и февруари 2016 г. 
Целите и задачите на 12-те турнира през 2016 
година е да се популяризира шахматът чрез съз-
даване на среда за практикуване на спорта как-
то от напреднали, така и от начинаещи шахма-
тисти. Изключително важно беше да се намери 
подходящо място, което, от една страна, да 
може да събере всички желаещи участници, а, 
от друга, да бъде удобно и приятно както за 
играчите, така и за родителите и треньорите, 
придружаващи децата.

Турнирът е валиден за международен и бъл-
гарски рейтинг по класически шахмат, като 
състезанието се провежда в 6 кръга по швей-
царската система. За първите трима по гене-
ралното класиране са предвидени парични на-
гради, както следва: I място - 120 лв., II място 
– 80 лв., III място - 50 лв.. Награди по 25 лв. по-
лучават и най-добре представилият се сеньор 
над 60 г. и участник до 12 г. По-интересното в 
регламента на веригата обаче е следното: във 
всеки турнир от веригата, съгласно генерално-

Верига турнири по класически шахмат 
 купа „Средец“

Васил Тончев
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то класиране, участниците печелят точки: за 
1-во място – 10 точки, за 2-ро място – 8 точ-
ки, за 3-то място – 6 точки, за 4-то място – 5 
точки, за 5-то място – 4 точки, за 6-о място 
– 3 точки, за 7-мо място – 2 точки, за 8-мо – 1 
точка с идея в края на 2016 година, на базата 
на 8-те най-добри резултата от турнирите 
през изтеклите 12 месеца участникът с най-
много точки печели купа „Средец“ и парична 
награда в размер на 1000 лева.

Първото издание на турнира се радва на 
изключителна посещаемост, въпреки студе-
ната вълна, обхванала страната през този 
уикенд (23-24 януари). Атмосферните условия 
не спряха софиянци, но бяха сериозна пречка 
за желаещите от провинцията. Участниците 
наброяваха 59 души: млади и стари, напред-
нали и начинаещи, състезатели и любители, 
включително някои родители на деца от 
столичните клубове. Първото място убеди-
телно беше спечелено от WFM Габриела Ан-
това („Шах XXI“, София) с 5,5 от 6 възможни 
точки.

По време на втория турнир, провел се на 
20-21 февруари, участие взеха 49 състезате-
ли, като победителят беше излъчен след от-

читане на допълнителния показател поради 
дележ на постигнатите 5,5 точки от двама 
състезателя: Васил Ваклинов („Капабланка 97, 
Дупница“) и Стефан Райков („Ан Пасан“, Со-
фия). Първото място и 10-те февруарски бо-
нус точки спечели Васил Ваклинов.

Третият от ежемесечните турнири ще 
се проведе на  26 и 27 март отново в „Бист-
ро 53” в София – където приятната атмос-
фера, удобната обстановка и оспорваната 
надпревара бяха гарнирани с вкусни ястия по 
време на февруарското издание. 

Право на участие имат всички шахма-
тисти с международен рейтинг под 2200.  
Турнирната такса е в размер на  20 лв., като 
преференциална такса от 15 лв. заплащат 
учeници и сеньори над 60 г. За удобство на 
шахматистите от провинцията организа-
торите са договорили и възможност за нас-
таняване в Апарт хотел „Анастасия”, койт 
о се намира в непосредствена близост до 
„Бистро 53” (5-7 минути пеша). Хотелът 
разполага с луксозни апартаменти, в които 
могат да се настаняват по 2-ма, 4-ма или 
6-ма човека, а преференциалната цена на 1 
нощувка на човек е 25 лв. Заповядайте на 
следващите турнири от веригата!

Васил Ваклинов спечели 
втората купа “Средец”

Габриела Антова спечели 
първата купа “Средец”
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Ïостижения

Българските момчета и момичета, юно-
ши и девойки заемат престижни места в 
рейтинг листата в почти всички възрас-
тови групи. В класирането по FIDE рейтинг 
към 1 март 2016 г. WFM  Габриела Антова 
– ШК „Шах 21” (треньор Стефан Стойнов) 
е с впечатляващо първо място в света 
при момичетата до 14 г. Със сегашния си 
коефициент Ело – 2275, тя не само изпре-
варва с много голяма разлика (цели 76 точ-
ки!) връстничките си, но влиза и в топ 30 
за девойки до 20 г. В същата  възрастова 
група (14 г.) настоящата световна шампи-
онка до 12 г. WFM Нургюл Салимова от ШК 
„Бургас 64” (треньор мс Живко Жеков и гм 
Владимир Георгиев) е четвърта с Ело - 2155. 
На 21-во място с Ело - 2022 тук е и WCM 
Гергана Пейчева – ШК „Левски” (треньор гм 
Владимир Димитров).

При 8-годишните момчета CM Светлен 
Иванов – ШК „Локомотив”, София (тре-
ньор гм Маргарита Войска, гм Петър Ве-
ликов, Стефан Стойнов) е 18-ти с Ело - 
1513.

При 10-годишните Александър Ташев – 
ШК „Ивис+” (треньор Андон Стефанов) e 
седми с 1987. Заявка за световни постиже-
ния прави и впечатляващият коефициент 
Ело – 2450, на 16-годишния Мартин Петров 
– Столичен център по шах (треньор Алек-

сандрина Николиева), който го поставя на 
престижното 19-то място. Да не забравя-
ме, че Мартин вече има зад гърба си един 
финал на държавното първенство за мъже 
и тази година непрекъснато играе с успех 
в елитни международни мъжки турнири. 
Очакваме в скоро време да покрие необхо-
димите изисквания и да стане най-младият 
гросмайстор в България. Същото очакваме 
и от неговия брат Владимир Петров. 

При момичетата до 12 г. три българ-
ски деца са в челото. Белослава Кръстева 
– ШК „Спартак Плевен 21” (треньор Сте-
фан Стойнов и гм Деян Божков) е 7-ма с 
рейтинг 1905, Елиф Мехмед – ШК „Ан Па-
сан” (треньор гм Петър Дренчев) е на 22-ра 
позиция с 1818, а по-малката 11-годишната 
Надя Тончева (треньор фм Христо Велчев и 
гм Петър Великов) заема 33-то място с Ело 
1781 (8-мо място сред 11-годишните).

Повече информация може да се види на:
http://duchessbg.com/
https://ratings.fide.com/
http://chess-db.com/

Шахматните ни надежди в челото на 
 световните рейтинг класации

кмс Стефан Стойнов
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Çаслужени признания

Световната шампионка до 12 г. за 2015 г. 
Нургюл Салимова бе класирана на 6-о място в 
почетната класация на спортните журнали-
сти „Най-добър млад спортист на България за 
2015 година“. Състезателката на шахматен 
клуб „Бургас 64” и треньорът Живко Жеков 
са посочени на различни позиции в почетната 
десятка „Най-добър млад спортист на Бълга-
рия за 2015 г.“ от 22-ма сред гласувалите 44-
ма спортни журналисти.

Специалистите отбелязват, че конку-
ренцията през годината е изключително 
голяма, а разликата в десятката е 1 или 2 
точки, като извън нея са останали много за-
служили млади спортисти, спечелили медали 
от световни и европейски първенства.

Подреждането на десятката „Най-до-
бър млад спортист на България за 2015 г.“ 
са:

Даниел Асенов (бокс), Адриан Андреев 
(тенис), Алберт Попов (ски-алпийски дис-
циплини), Антъни Иванов (плуване), Де-
нислав Иванов (джудо), Нургюл Салимова 
(шахмат), Жана Тодорова (волейбол), Лиля-
на Георгиева (лека атлетика), Павел Лефте-
ров (автомобилизъм) и Десислава Георгиева 
(гребане).

Специалната церемония се проведе 
на Водната сцена в МОЛ Paradise Center 
в София, а сред награждаващите бяха 
заместник-министърът на спорта Асен 
Марков, националният треньор по плуване 
Кристиян Минковски, лекоатлетката Да-
ниела Йорданова, както и други доброже-
латели на „Ес Медиа“ АД, част от която 
е и Viasport.bg.

Цялото награждаване се излъчи директ-
но в интернет чрез Sportmedia.tv.

Шахматът в „Нощ на 
звездите“

Поредно обществено признание получи 
Нургюл Салимова за изключителните си 
шахматни постижения и в “Нощта на зве-
дите”.

Нургюл Салимова е част от списъка на 
успешните и талантливи деца на Бълга-

Нови успехи за Нургюл Салимова
мм Ружка Генова
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рия, оценени от Комисията по избора за 
годишните награди на Фондация „Енчо Ке-
рязов”. Избраните изключителни и успеш-
ни български деца бяха наградени от бла-
готворителната фондация на световно 
известния цирков артист и еквилибрист 
Енчо Керязов на феноменалното цирково 
и спортно шоу „Нощ на звездите“ на 24 
февруари 2016 година в зала „Арена Арме-
ец“, София.

„Приятели“ е мотото, под което се 
събраха за първи път в България световни 
звезди на спорта и цирковото изкуство 
в бляскав вариететен спектакъл с цел да 
оставят без дъх публиката на петото из-
дание на набиращата все по-голяма попу-
лярност инициатива за подкрепа на талант-

ливи деца.
Никога в света не са се събирали едно-

временно в едно шоу толкова титулова-
ни имена: петима носители на наградата 
„Клоун” от световния цирков фестивал в 
Монте Карло, както и повече от петима 
златни и сребърни призьори от световни 
и олимпийски игри - приятели на Енчо Ке-
рязов и Йордан Йовчев и стимул и вдъх-
новение за всички талантливи деца на Бъл-
гария!

Наградата за Нургюл Салимова е призна-
ние и за нейния треньор Живко Жеков, чий-
то труд и визия доведе до поредица между-
народни титли и медали на състезателите 
му и успехи за възпитаниците на шахматна-
та школа на „Бургас 64“.

Решения на задачите за реми от стр. 23

Решения на комбинациите от стр. 26

(1) Portisch,L - Kasparov,G
1...¦xd2 2.£xd2 £f3+ 3.£g2 ¤g3+ 4.hxg3 

£h5+ 5.£h2 £f3+ 6.¦g2 £d1+ 1/2

(2) Luik - Hindre
1...¥xg4 2.¦xg4 [2.¢xg4 f5+ 3.¢h4 ¦xf4+] 

2...f5 3.¦g8 ¦xf4+ 1/2

(3) Palevic - Bonek
1.¥xd4+ exd4 2.¦cxc4 dxc4 3.¦xb5+ ¢c6 

4.¦c5+ ¢d6 5.¦d5+ ¢e6 6.¦e5+ ¢f6 7.¦f5+ 

¢g6 8.¦g5+ ¢h6 9.¦g6+ 1/2

(4) Nach Selesnew
1.d6 cxd6 2.c5 dxc5 [2...bxc5 3.b6] 3.¦xe3 

¦h4 4.¦h3 ¦h7 5.¦e3 ¦h2 6.¦h3+ 1/2

(5) Marshall - MacClure
1.¦h6 ¦xh6 2.h8£+ ¦xh8 3.b5 [3.b5 ¦d7 

4.cxd7 c5 5.bxc6+-]  1/2

(6) Dikarjow - Pelts
1.£e5+ £g7 [1...¢h7 2.£g7+] 2.£b8+ 

£xb8 1/2

(7) Moser - Huennekes
1...c1£ 2.¦xc1 ¦e2+ 3.¢h1 ¦e1+ ½

(8) Tschistjakow - Pejko
1.£xe7+ ¢xe7 2.¦f7+ ¢d8 3.¤b7+ ¢e8 

4.¤d6+ ¢d8 5.¤b7+ ¢c8 6.¤d6+ ¢d8 

[6...¢b8?? 7.¦f8+ ¢c7 8.¦c8+ ¢d7 9.¥xc6+ 

¢e7 10.¦e8#]  1/2

(1) Spielmann - Hoenlinger
1.¤e7+ £xe7 2.£xh7+ ¢xh7 3.¦h5+ 

¢g8 4.¦h8# 1–0

(2) Finotti - Reinhardt
1...¦xg2+ 2.¦xg2 ¤f3+ 3.¢f2 £xg2+ 

4.¢xg2 ¤xe1+ 5.¢h3 ¤xc2 0–1

(3) Lehrstellung
1...¦f1+ 2.¦xf1 £h2+ 3.¢xh2 gxf1¤+ 

4.¢g2 ¤xd2 0–1

(4) Richardson - Delmar
1.¤f6+ gxf6 2.£f8+ ¢xf8 3.¥h6+ ¢g8 

4.¦e8# 1–0

(5) Loewenfisch - Rjumin
1.¤f6+ gxf6 2.exf6 £g4 3.£xf8+ ¢xf8 

4.¦d8# 1–0

(6) Witolinsch – Seidef Sade
1.¦h7+ ¦xh7 2.£xg5+ ¢xg5 3.d8£+ 

1–0

(7) Bukic - Marovic
1.¦f6 ¢xd7 2.¦f8 1–0

(8) Reschewski - Janowski
1.¤f6+ ¥xf6 2.£xg6+ ¥g7 3.£h7# 1–0
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Îт живота на клубовете

брой 4
2015

ЧетириЧетири титли за България  титли за България 
от шампионатите на ЕС от шампионатите на ЕС 

Година X
Цена 3 лв.   училищеАШАХ

10 години10 години

АШАХ
брой 1
2015

Олимпиада за юноши и Олимпиада за юноши и 
девойки  в Унгариядевойки  в Унгария

Година X   училищеЦена 3 лв.

брой 2
2015

Държавни първенства Държавни първенства 
за деца, юноши и девойкиза деца, юноши и девойки

Година X
Цена 3 лв.    училищеАШАХ

брой 5
2015

Габриела Антова спечели Габриела Антова спечели 
първата купа “Шах в училище”първата купа “Шах в училище”

Година X
Цена 3 лв.   училищеАШАХ

10 години10 години

брой 3
2015

Kупа “Търновската царица”Kупа “Търновската царица”

Година X
Цена 3 лв.   училищеАШАХ

“Купа на лъвчетата”“Купа на лъвчетата”

брой 6
2015

Нургюл Салимова - световна Нургюл Салимова - световна 
шампионка до 12 годинишампионка до 12 години

Година X
Цена 3 лв.

АШАХ
10 години10 години

  училище

Бронзов медал за Диляна Иванова до 8 години

Абонамент за списание “Шах в училище”

Всеки, който желае да се абонира за списание “Шах в училище” за 2016 г., 

може да го направи, като потвърди на телефон 0888 453 049.

Сумата от 15 лева може да се плати в редакцията на списанието или да се 

преведе по банкова сметка: 

Банка: ПИБ - централа

Б. код (BIG): FINVBGSF

IBAN: BG88 FINV 9150 10BG N0H8 XJ

“Чес гейм” ЕООД
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ШК „Етър”, Велико Търново, беше до-
макин на държавните първенства до 20 
г. за юноши и девойки. Надпреварата се 
проведе в основно реновирания шах клуб 
в Спортен комплекс „Ивайло”. Общо 19 
състезатели спориха за титлата при 
юношите и 10 при девойките. Шампион 
за юноши до 20 г. стана Ради Данов от 
ШК „Юри Бендерев” с 6,5 точки. В се-
демте си партии той записа 6 победи и 
само едно реми и грабна златния медал. 
Много силно бе представянето на Емил 
Стефанов от ШК „Етър”, който спече-
ли 5 победи, едно реми и една загуба и 
завърши в крайното класиране с 5.5 точ-
ки, което му донесе вицешампионската 
титла. Трети с 5 т. е игралият преди 
време за ШК „Етър” Димитър Дюлгеров, 
сега състезател на ШК „Михаил Тал”, 
Червен бряг.

Шанс за изява в първенството полу-

чиха и няколко от младите таланти на 
великотърновския клуб. Мартин Тодо-
ров, Никола Николов, Стефан Тодоров и 
Кристиян Ангелов извоюнаха по 4 т. По 
три взеха Дамян Калбанов, Стилиян Ан-
гелов, Слав Чамурков, Цветомир Иванов 
и Веселин Чамурков.

Доника Шивачева от „Тунджа” ста-
на шампион с много силно представяне 
и актив от 8,5 т., извоювани от осем 
победи и едно реми. Великотърновката 
Ива Пенчева се пребори за вицешампи-
онската титла, събрала 7 т. от шест 
победи, две ремита и една загуба. Тя 
изпревари третата Николета Господи-
нова от ШК „Георги Даскалов”, която е 
също със 7 т., но със загуба от Пенчева 
в директния двубой. Любопитното бе, 
че поставената под №1 Мария Васова 
от „Асеновец” не успя да защити пози-
цията си и остана едва четвърта. 

Държавни първенства до 20 години
Тихомир Стефанов

Шампиони са  Доника Шивачева и Ради Данов

Äържавни първенства
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Äържавни първенства

14-годишната Габриела Антова спече-
ли убедително полуфинала за жени, кой-
то се проведе през февруари в Пловдив. 
В крайното класиране квоти за участие 
във финала за жени през април в Плевен 
получиха още 3 момичета. Второ място 
завоюва Мария Васова, трета е Виктория 
Радева, Шампионката до 20 г. Доника Ши-
вачева е четвърта. Точно както и преди 
една година Габриела спечели полуфинала 
по същия убедителен начин, като не до-
пусна загуба. Васова загуби само една пар-
тия от победителката, като успя да се 
наложи над третата - Виктория Радева. 
Доника загуби от 3-те състезателки пре-
ди нея в класирането и спечели останали-
те си партии. Антова повиши рейтинга 
си (Ело) с 12 точки, а 12-годишната Надя 
Тончева вдигна коефициената си най-мно-
го от всички участнички – с 26 точки. 
Така съставът за финала на Държавното 
първенство за жени е видимо подмладен. 
От 10-те финалистки ще се състезават 
5 момичета от детско-юношеската шко-
ла на България.

WFM Габриела Антова (2193) – 
Мария Васова (2078) (1-0)
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 c6 4.e3 ¥f5 5.¤c3 

e6 6.¤h4 ¥g6 7.¤g6 hg6 8.a3 £c7 9.g3 

¤bd710.f4 dc411.¥c4 ¤b6 12.¥e2 ¤bd5 

13.¥f3 ¤:c3 14.b:c3 ¤d5 15.¥d2 ¤b6 

16.£b3 O-O-O 17.O-O ¢b8 18.a4 ¥d6 

19.c4 ¤c8 20.¦ab1 Td7 

 
21.¥c3 (21.c5! ¥c5 22.¦fc1 ¥b6 23.a5 

¥a5 24.¦c6! +-) 21...c5 22.¦ad1 ¦hd8 

23.¢g2 g5 24.fg5 ¥e7 25.g6 fg6 26.£c2 

¤d6 27.£g6 cd4 28.¥d4 £c4 29.¦c1 

£a2+ 30.¦b2 £a3 31.£e6 a6 32.¦1b1 

¥f6 33.¥f6 gf6 34.£f6 ¦c8 35.¥g4 ¤e8 

36.£f4 ¦dc7 37.¦b7 ¢a8 38.¥c8 1-0

Шампионите в класическия шах при 
юношите и девойките Ради Данов и 
Доника Шивачева придобиха право на 
участие на световното първенство в 
Индия, както и съответно в държавния 
финал за мъже и жени.

След класическия се проведоха и дър-
жавните първенства по ускорен шах, 
където шампион при юношите стана 
Димитър Дюлгеров от „Михаил Тал” с 
5.5 т., а при девойките първа е Мария 
Васова от „Асеновец” с 6 т.

Надпреварата по блиц се игра в седем 
кръга по швейцарската система, с кон-
трола за игра по 3 минути на състезател 

за цялата партия, с добавени по 2 секунди 
на ход, считано от първия. Финалът бе 
драматичен, тъй като Волен Дюлгеров 
(„Михаил Тал” ,Червен бряг) и Емил Сте-
фанов („Етър”) финишираха с по 5,5 т. 
Директната среща между двамата също 
завърши наравно и едва вторият допълни-
телен турнирен показател определи злат-
ния медал и шампионската титла за Волен 
Дюлгеров, а среброто – за Емил Стефа-
нов. В състезанието участваха 22 шахма-
тисти от цялата страна.

При девойките шампион стана До-
ника Шивачева („Тунджа 2009”, Ямбол) 
с 6 т.

Габриела Антова спечели полуфинала 
 за жени в Пловдив

кмс Стефан Стойнов
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Çадачи за реми
(1) Portisch,L - Kasparov,G

iy
Черните на ход правят реми

(2) Luik - Hindre

Черните на ход правят реми

(3) Palevic - Bonek

Белите на ход правят реми

(4) Nach Selesnew

Белите на ход правят реми

(5) Marshall - MacClure

iy
Белите на ход правят реми

(6) Dikarjow - Pelts

Белите на ход правят реми

(7) Moser - Huennekes

Черните на ход правят реми

(8) Tschistjakow - Pejko

Белите на ход правят реми
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Óроци за начинаещи
7 принципа за защита

венета Петкова

Изкуството на защитата в шахмата е значителна и сериозна тема, пренебрегвана от 
много начинаещи шахматисти.  Тези играчи най-вече се съсредоточават в атака, тактика 
и жертви. Наистина е важно да се знае как да се атакува, но е също толкова важно да 
се разбере как да се играе защитно и как сами да се измъкнем от трудни пози-
ции. След прочитането на тази статия ще научите седем от най-важните принципи на 
защитата и се надяваме, че ще можете да ги прилагате във вашите собствени партии.

1. Открийте заплахите на противника.
Това е добър принцип, при който винаги трябва да се мисли за  защитата  на първо 

място.  След като съперникът направи своя ход, трябва да анализирате всички промени, 
които са настъпили на дъската, както и откриване  на всички заплахи, които този ход 
може да притежава.  Винаги трябва да си зададете следните въпроси:

1. Каква е идеята на този ход?
2. Какво заплашва/защитава противникът?
3. Какъв ще бъде най-силният отговор на вашия ход?
В позицията по-долу черните играли 1...£b6,  защитавайки своя кон.  Въпреки това е ясно, 

че този ход не е само защитен. Черните заплашват да вземат по f2, тъй като и офицерът, 
и дамата атакуват това уязвимо поле. Важно е да се определят идеите и заплахите, които 
стоят зад всеки от ходовете на противника, така че да може да се реагира по съответния 
начин.

Бели на ход

2. Царят винаги трябва да е защитен.
Има безброй партии, които завършват с бърза загуба, защото една от страните не 

обръща достатъчно внимание на този много важен елемент.  Винаги имайте предвид, 
че безопасността на царя е най-важният приоритет. 

В позицията по-долу белите са на ход.  Пешката на а7 е незащитена и белите могат да я 
вземат с топ, печелейки пешка и навлизайки по 7-ия хоризонтал с инициатива.  Но ако погледнем 
позицията по-обстойно, ще забележим, че това си има цена.  И тази цена е много висока. Пър-
вият хоризонтал на белите е незащитен и ако те играят 1.¦:a7??, черните ще сложат край на 
играта веднага след 1...¦e1 мат. Затова белите играли 1.g4! с позиционно преимущество.

е да може да се реагира по съответния 
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Бели на ход

3. Всичките ви фигури трябва да бъдат защитени.
Поддържането на всичките ви фигури  защитени  ще повиши безопасността им.  

Често имате склонност да преминавате с вашите фигури по-дълбоко в територията на против-
ника, без да се притеснявате твърде много за безопасността на собствените си фигури.  А общо-
то правило, което е особено важно да се помни от начинаещи шахматисти, е следното:  запази 
всичките си фигури защитени с помощта на друга фигура или пешка. Това ще сведе до 
минимум възможността за вилица, двойно нападение, свръзка и т.н.

В примера по-долу белите трябва да мислят за безопасността на своя офицер. Черните за-
плашват силен ход £а5 с двойно нападение - атакуват офицера и дават шах.  Белите могат да се 
справят с този проблем по два начина:

Бели на ход

Първият начин е да се играе ¥b3, поставяйки офицера в безопасност.  Друг начин е просто да 
скрием царя, премахвайки възможността за шах. Кой начин според вас е по-добър? 

Всъщност рокада изглежда по-логичен вариант, защото не само елиминираме проблема 
с двойното нападение, но също така поставяме царя в безопасност.  Винаги избирайте за 
най-„полезен“ ход този, който постига повече от едно нещо.

щитени.
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Ðешете комбинациите
(1) Spielmann - Hoenlinger

iy
Белите печелят

(2) Finotti - Reinhardt

Черните печелят

(3) Lehrstellung

Черните печелят

(4) Richardson - Delmar

Белите печелят

(5) Loewenfisch - Rjumin

iy
Белите печелят

(6) Witolinsch – Seidef Sade

Белите печелят

(7) Bukic - Marovic

Белите печелят

(8) Reschewski - Janowski

Белите печелят



С пчелен мед, извлек 
от корен  на лечебна
ружа и прополисова 

тинктура

С пчелен мед,
тинктура от мащерка

и прополис

За суха кашлица За влажна кашлица

100 ml 100 ml

www.apimed.bg
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