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Dържавни първенства

Държавни първенства за момчета
мс Димитър Илиев

Среща с пролетта на морския бряг

От 28 март до 3 април в Слънчев бряг 
се проведоха държавните първенства по 
класически шахмат за момчета и юноши. 
Шампионатите имаха за цел излъчване на 
шампионите на България във възрастови-
те групи до 8, 10, 12, 14, 16 и до 18 години 
и да се определят представителите ни в 
световното и европейското първенство 
по класически шахмат през 2009 г. Тази 
година световното първенство ще се 
проведе в Анталия – Турция, от 11 до 23 
ноември, а европейското - от 30 август 
до 10 септември в град Фермо - Италия. 
Първенствата се проведоха по швейцар-
ска система в девет кръга. Контролата 
за игра бе 90 минути за 40 хода плюс 30 
минути до края на партията, с добавяне 
на 30 секунди за всеки изигран ход. Шам-
пионатите важаха за национален и меж-
дународен рейтинг. Организатор на пър-
венствата бе шахматен клуб “Бургас” в 
лицето на своя президент мс Живко Же-
ков, който се постара да създаде прекрас-
ни условия за игра – незабравима седмица 
в четиризвездния хотел “Хризантема” в 
центъра на курортния комплекс. Тревни-
те площи на хотела се превърнаха в арена 

на многобройни футболни битки, а Три-
фон Тодоров – член на УС на БФШ, органи-
зира турнир по тенис на маса, прекрасно 
време и много настроение бяха налице за 
пълноценна изява на бъдещите майстори 
на древната игра. Така в 15 часа на 28 март 
започнаха сраженията в 6 отделни турни-
ра, които ще разгледам поотделно: 

8-годишните

На старата застанаха 25 участници 
от 12 клуба. Единствен, който се опита 
да наруши хегемонията на представите-
лите на ШК ЦСКА, бе 8-годишният Кос-
тадин Джалев от ШК “Виктори”, Благо-
евград, който дори поведе еднолично след 
4-ия кръг.

В крайна сметка медалите заминаха за 
София. Закономерно, тъй като столичният 
клуб провежда всеки месец открити турни-
ри за деца до 8 години и си личеше турнир-
ната практика на малчуганите. За много от 
другите клубове държавните първенства се 
явиха дебют за сериозно изпитание за мал-
ките поклонници на “Каиса”. 

Тук партиите свършваха бързо по обяс-
ними причини и с много емоции.
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Крайно класиране: Т.

1 Петър-Делян Шентов, ЦСКА 7.0

2 Стефан Райков, ЦСКА 7.0

3 Иван Николов, ЦСКА 6.5

4 Костадин Джалев, Виктори, Благоевград 6.5

5 Александър Марков, Бургас 6.0

6 Матей Петков, ЦСКА 5.5

Общо 25 участници
 

Иван Николов - Петър-Делян Шен-
тов [C45]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.d4 ed4 
5.¤d4 ¥c5 6.¥e3 ¥d4 7.¥d4 d6 8.¥b5 ¥d7 
9.£e2 a6 10.¥c6 ¥c6 11.£f3 £e7 12.0–0–0 
0–0–0 13.¦he1 ¦hg8 14.£f5 ¥d7 15.£f3 ¥g4 
16.£g3 ¥d1 17.¦d1 ¤e4 18.£e3 f5 19.f3 d5 
20.fe4 de4 21.£h3 £g5 22.¥e3 ¦d1 23.¢d1 
£g6 24.¤e4 ¦d8 25.¢e2 ¢b8 26.¤c3 ¦e8 
27.¤d5 c6 28.¤f4 £g4 29.£g4 fg4 30.¤h5 
¦e7 31.¢f2 ¦f7 32.¢g3 g6 33.¤f4 ¦e7 
34.¥c1 g5 35.¤h5 ¦e2 36.c3 h6 37.¤f6 ¦e6 
38.¤g4 ¢c8 39.h4 gh4 40.¢h4 ¦e2 41.¢g3 
h5 42.¤f6 h4 43.¢h4 ¦g2 44.a3 ¦c2 45.¥f4 
¦b2 46.¢g5 ¦b3 47.¥d6 ¦c3 48.¤e4 ¦d3 
49.¥b4 a5 50.¥a5 ¦a3 0–1

10-годишните

На старата застанаха 47 участници 
от 21 клуба. Национално ело имаха 8 деца 
и между тях се очакваше да се разиграят 
медалите и на практика така стана.

В крайното класиране място на-

мериха миналогодишният шампион на 
България до 8 г. Тамер Исмаил и Дони-
ка Шивачева, която бе с най-голям меж-
дународен опит от участниците. Тук 
партиите бяха много по-дълги и имаше 
много повече прилични ходове. Два от 
медалите отново заминаха за ШК ЦСКА, 
София, което се дължи основно на обиг-
раността на момчетата в многобройни-
те клубни състезания.

Крайно класиране: Т.

1 Николай Христов, ЦСКА 7.5

2 Владимир Петров, СЦШ 7.5

3 Марсел Коловски, ЦСКА 7.0

4 Явор Тодоров, Локомотив, София 6.5

5 Тамер Исмаил, Свиленград 2004 6.0

6 Доника Шивачева, Тунджа, Ямбол 6.0

 Общо 47 участници

Марсел Коловски - Николай 
Христов(1845) [C48]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥b5 
a6 5.¥c6 dc6 6.¤e5 ¥d6 7.¤f3 £e7 
8.0–0 0–0 9.d3 ¥g4 10.¥e3 c5 11.h3 
¥h5 12.¦e1 ¤d7 13.¤d5 £e6 14.¤f4 
¥f4 15.¥f4 £b6 16.¦b1 f5 17.¥g3 f4 
18.¥h2 ¤e5 19.¢h1 £e6 20.h4 ¤f3 
21.gf3 £h3 0–1

12-годишните
На старата застанаха 28 участници от 

19 клуба. Тук вече 13 деца бяха с национал-
но ело, а 6-ма от тях имаха и междуна-
родно ело. В тази възрастова група беше 
най-интересна битката за титлата. Не-
прекъсната смяна на лидерството. Много 
качествени партии. Бяха изиграни най-дъл-
гите партии – 4 от тях продължиха над 5 
часа! И тук титлата е за ШК ЦСКА, макар 
че би прилягала и на 2-рия и 3-ия. Партия-
та, определила шампиона, се проведе в 7-ия 
кръг. На 29-ия ход в по-приятна позиция иг-
раещият с белите Валентин Вълев направи 
груба грешка срещу бъдещия шампион Ди-
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Dържавни първенства
митър Даскалов и загуби качество, което 
предопредели и крайното класиране.

Крайно класиране.

1 Димитър Даскалов, ЦСКА 7.5

2 Дарио Дерешки, Плевен 21 7.0

3 Валентин Вълев, Бургас 7.0

4 Михаил Николов, Плевен 21 6.5

5 Симонета Иванова, М. Тал, Червен Бряг 5.5

6 Валери Стоянов, Тунджа Ямбол 5.5

Общо 28 участници

Валентин Вълев (1780) - Дими-
тър Даскалов (1933) [B24]
1.e4 c5 2.¤c3 e6 3.d3 ¤c6 4.g3 d6 5.¥g2 ¤f6 
6.¤ge2 ¥e7 7.0–0 a6 8.h3 0–0 9.¥e3 £c7 10.f4 
b5 11.¢h1 ¥b7 12.g4 b4 13.¤b1 ¤d7 14.g5 ¦ac8 
15.¤d2 ¤a5 16.¤c4 ¤c4 17.dc4 ¤b6 18.b3 £c6 
19.¥f3 £d7 20.£d2 d5 21.cd5 ¦cd8 22.d6 £d6 
23.£d6 ¥d6 24.¦ad1 ¥e7 25.c4 ¦d7 26.¦d7 ¤d7 
27.¦d1 ¦d8 28.¢g2 ¢f8 29.e5?? ¥f3 30.¢f3

XIIIIIIIIY
9-+-tr-mk-+0
9+-+nvlpzpp0
9p+-+p+-+0
9+-zp-zP-zP-0
9-zpP+-zP-+0
9+P+-vLK+P0
9P+-+N+-+0
9+-+R+-+-0
xiiiiiiiiy

30...¤e5!–+ 31.fe5 ¦d1 32.¤g3 ¦a1 33.¤e4 
¦a2 34.¥c5 ¦a3 35.¥e7 ¢e7 36.¤c5 ¢d8 
37.¢e4 ¢c7 38.¢d4 ¢c6 39.h4 g6 0–1

Дарио Дерешки (1827) - Михаил 
Николов (1837) [E11]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 ¥b4 4.¥d2 
c5 5.¥b4 cb4 6.£c2 b6 7.e4 0–0 8.e5 
¤e8 9.¥d3 h6 10.¥e4 ¤c6 11.d5 ed5 
12.cd5 ¤a5 13.0–0 ¥b7 14.d6 ¦c8 
15.£e2 g6 16.¥b7 ¤b7 17.£d2 ¢h7 
18.£b4 ¤g7 19.¤c3 ¤c5 20.¤d5 ¤f5 
21.£d2 ¤e4 22.£e2 ¤g5 23.¤f6 ¢g7 
24.¤g5 hg5 25.£d2 ¦h8 26.¦ac1 ¦c6 
27.¦c6 dc6 28.¦d1 g4 29.£c3 c5 
30.¤g4 ¤d4 31.£e3 £h4 32.h3 £d8 
33.¤f6 £c8 34.£e4 £a6 35.d7 £a4 
36.b3 £b5 37.a4! £b3 38.¤e8 ¢f8 
39.¦d4!! 1–0

14- годишните

29 участници от 15 клуба. Градира-
ни с национално ело бяха 21 състеза-
тели, от които 9 имаха и междуна-
родно ело. В тази възрастова група 
борба за 1-вото място нямаше, тъй 
като Александър Монев от ШК “Ло-
комотив”, София, определено беше 
с класа над останалите си съперници. 
Борбата беше около квотата за ев-
ропейското първенство. Спечели я 
Ивайло Стоянов от ШК ИВИС, кой-
то единствен успя да отнеме поло-

Т.
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винка от Сашко. 

Крайно класиране: ЕЛО Т.

1 Александър Монев, 
Локомотив, София

2091 8.5

2 Ивайло Стоянов, ИВИС, София 2047 6.5

3 Иван Гарнизов, Плевен 21 2004 6.0

4 Анатоли Атанасов, Плевен 21 2007 6.0

5 Кристиян Янков, Плевен 21 1787 6.0

6 Цвета Галунова, Виктори, 
Благоевград

1891 5.5

Общо 29 участници

Monev, Aleksandar (2091) - 
Atanasov, Anatoli (2008) [B10]
1.e4 c6 2.c4 d5 3.cd5 cd5 4.ed5 ¤f6 
5.£a4 ¤bd7 6.¤c3 g6 7.¤f3  ¥g7 
8. ¥c4 0–0 9.d3 a6 10.£a3 ¤b6 
11.£b3 ¤bd7 12.£a3 ¤b6 13.£b3 
¤bd7 14.a4 b6 15. ¥e3  ¥b7 16.0–0 
¤e8 17.¤e4 ¤d6 18.¤d6 ed6 19. 
¥d4 ¦c8 20. ¥g7  ¢g7 21.¤d2 ¤c5 
22.£c3  ¢g8 23.£d4 f5 24.b4 ¤d7 
25.¤f3 £f6 26.¦fe1 ¦fe8 27.¦e6 
£d4 28.¤d4 ¤e5 29.¦e1 ¦e6 
30.de6  ¢f8 31.e7  ¢e8 32. ¥e6 ¦b8 
33. ¥f5?! [33.¦c1±] 33.. .gf5 34.¤f5  
¢d7 35.f4 ¤d3 36.¦e3 ¤b4 37.¤g7 
¦e8 38.¤e8  ¢e8 39.f5  ¥c6 40.g4  
¢f7 41.g5  ¥a4 42.¦h3  ¢e7 43.¦h7  
¢f8 44.g6 ¤d5 45.h4 ¤f4? 46.h5  
¥c2 47.¦c7  ¥d3 48.h6  ¥f5 49.¦f7  
¢g8 50.h7 1–0

16 - годишните
23 участници от 17 клуба. Гради-

рани с национално ело бяха 19 със-
тезатели, от които 7 имаха и меж-
дународно ело. Тук кръговете бяха 
7 поради по-малкия брой участници. 
В тази възрастова група фаворит 
беше Сашо Андреев, но след 2 загу-
би – той остана едва 5-и. Шампион 
стана Васил Кръстев от ШК “Пле-
вен 21”. Васко спечели титлата кръг 
преди края и в последния кръг бе де-

мотивиран и дори загуби партията 
си, но това не му попречи да вдигне 
купата. 

Крайно класиране ЕЛО Т.

1 Васил Кръстев, Плевен 21 1938 5.5

2 Евгени Генчев, Бургас 1856 5.0

3 Тито Титов, Енергия 21, Добрич 1839 4.5

4 Велизар Софранов, 
Локомотив, София

2009 4.5

5 Сашо Андреев, Свиленград 
2004

2063 4.5

6 Ростислав Райчев, 
Локомотив 2000, Пловдив

1659 4.5

Общо 23 участници

Тито Титов - Васил Кръстев 
(1938) [A26]
1.c4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.¤f3 g6 4.g3  ¥g7 
5. ¥g2 d6 6.0–0 f5 7.d3 ¤f6 8.£b3 0–0 9. 
¥g5 ¤e7 10.¤d5 ¤ed5 11.cd5 h6 12. ¥f6 
¦f6 13.¤d2 b6 14.¦ac1  ¥b7 15.¦c4 g5 
16.¦fc1 ¦c8 17.£a4 a6 18.£b3 g4 19.¦4c3 
¦f7 20.¦3c2 h5 21.¤c4  ¥h6 22.¦f1 ¦b8 
23.¤d2 f4 24. ¥e4 h4 25.gf4  ¥f4 26. ¢h1 
¦g7 27.¦g1 £f6 28.f3? g3 29.¤f1 gh2 
30.¦g7?? £g7 31.¤h2 £g3 32.e3 £e1! 
33. ¢g2 

XIIIIIIIIY
9-tr-+-+k+0
9+lzp-+-+-0
9pzp-zp-+-+0
9+-+Pzp-+-0
9-+-+Lvl-zp0
9+Q+PzPP+-0
9PzPR+-+KsN0
9+-+-wq-+-0
xiiiiiiiiy

 h3!! 34. ¢h3 £g3# 0–1

Евгени Генчев - Сашо Андреев 
(2063) [B20]
1.e4 c5 2.¤e2 e6 3.g3 d5 4.ed5 £d5 5.¦g1 
¤c6 6.¤bc3 £d7 7.d3 g6 8. ¥e3 ¤d4 9. 
¥g2 ¤h6? 10.¤e4! ¤g8 11.c3 ¤e2 12.£e2 
£c7? 
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XIIIIIIIIY
9r+l+kvlntr0
9zppwq-+p+p0
9-+-+p+p+0
9+-zp-+-+-0
9-+-+N+-+0
9+-zPPvL-zP-0
9PzP-+QzPLzP0
9tR-+-mK-tR-0
xiiiiiiiiy

13.d4!! f6 14.dc5  ¢f7 15.0–0–0 ¤e7? 
16.¤d6  ¢g8 17. ¥f4 [17.¤e8!!] 17...£c5 
18. ¥b7 1–0

18 - годишните
При юношите започнаха 14 участни-

ци от 11 клуба. Градирани с национално 
ело бяха 13 състезатели, от които 10 
имаха и международно ело. Тук кръго-
вете също бяха 7 поради малкия брой 
участници. В тази възрастова група фа-
ворит беше мс Тихомир Янев, който е 
настоящият шампион до 20 г, и отно-
во спечели титлата и то 2 кръга преди 
края. 

Крайно класиране: ЕЛО Т.

1 Тихомир Янев, Каиса, Варна 2297 6.0

2 Павел Янев, Каиса, Варна 1970 5.0

3 Стоян Иванов, 
Г. Даскалов, Варна

2125 5.0

4 Атанас Илиев, 
Енергия 21, Добрич

1957 4.0

5 Венимир Димов, 
Енергия 21, Добрич

1916 4.0

6 Боян Ангелов, Шумен 2005 1990 3.5

Тихомир Янев (2297) - Боян Анге-
лов (1990) [C27]
1.e4 e5 2. ¥c4 ¤f6 3.¤c3  ¥c5 4.d3 c6 5.£f3 
d6 6. ¥g5  ¥e6 7.¤ge2 ¤bd7 8. ¥e6 fe6 
9.0–0–0 h6 10.£h3 £e7 11.d4 ed4 12.¤d4  
¥d4 13.¦d4 0–0–0 14. ¥e3 d5 15.ed5 ed5 
16.¦a4 a6 17.¦e1 ¦he8 18.¦e2 £f7 19.£f5 
£h5 20.£f4 ¤e4 21.¤e4 ¦e4 22.¦e4 £e2 

XIIIIIIIIY
9-+ktr-+-+0
9+p+n+-zp-0
9p+p+-+-zp0
9+-+p+-+-0
9-+-+RwQ-+0
9+-+-vL-+-0
9PzPP+qzPPzP0
9+-mK-+-+-0
xiiiiiiiiy

23.£c7!  ¢c7 24. ¥f4  ¢b6 25.¦e2 ¤f6 26.f3 ¦d7 
27. ¢d2  ¢c5 28.¦e6 ¤h5 29. ¥e5 ¦f7 30. ¢e3  
¢b6 31.h4 ¤f6 32.g4 ¤d7 33. ¥d6 ¤c5 34.¦e7 
¦e7 35. ¥e7 ¤e6 36.f4± c5 37.f5 ¤c7 38. ¢f4  
¢c6 39. ¢e5 d4 40. ¥f8 ¤e8? 41. ¥g7!! 1–0

Тихомир Янев (2297) - Павел 
Янев (1970) [A56]
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e5 4.¤c3 d6 5.e4  
¥e7 6. ¥d3 0–0 7.¤ge2 ¤e8 8.¤g3 g6 9.h4!  
¥h4 10.£d2 h5 11.£h6  ¥g4 12. ¥e2  ¥e2 
13.¤ce2 £f6 14.¦h4!?= £h4 15. ¥g5 £h2 16. 
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На 3 април първенствата приключи-
ха и 10-кратната шампионка за жени - 
гросмайстор Mаргарита Войска, която 
имаше рожден ден, връчи купите и ме-
далите на най-заслужилите.

На 4 април се проведоха първен-
ствата по блиц.

До 8 години: ПЕТЪР-ДЕЛЯН ШЕНТОВ (ЦСКА)
До 10 години: ЯВОР ТОДОРОВ (“ЛОКОМОТИВ”, СОФИЯ)
До 12 години: ВАЛЕНТИН ВЪЛЕВ (“БУРГАС”)
До 14 години: ИВАЙЛО СТОЯНОВ (ИВИС, СОФИЯ)
До 16 години САШО АНДРЕЕВ (“СВИЛЕНГРАД 2004”)
До 18 години: ТОДОР ТИХОЛОВ (“ЛОКОМОТИВ 2000”, ПЛОВДИВ)

Ето и шампионите по блиц: 
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Държавни първенства за момичета
Деян Димитров

Тук-там изненади, очаквана „масовост” и ниско качество на партиите

Тази година по стечение на обстоятел-
ствата ми се наложи да пропусна първите 2 
кръга от държавните първенства по класиче-
ски шах и блиц за момичета в Слънчев бряг. 
Пристигнах в морския курорт в делничен ден 
и тишината във фоайето на хотела по нищо 
не подсказваше, че се провежда детски шах-
матен турнир. Нормално, все пак беше около 
1 на обяд. Само около 2 часа по-късно позна-
тата атмосфера от подобен род състезания 
вече беше факт!

Баби, дядовци, родители, треньори, рев, 
сополи... знаете как е. Едно момиченце излиза 
с думите: „Пък тя ми обра всичките фигури.” 
Да, вече съм на правилното място, казвам си 
аз и се залепвам на прозореца, за да се опитам 
да видя все пак какво се случва по дъските. До 
мен още двама-трима пряко заинтересовани 
надничат, ама полза няма. Гледаме малко, кон-
султираме се и се махаме, за да не разсейваме 
децата. 

Но да започваме по същество. Организато-
рите от ШК „Бургас” и домакините от хотел 
„Хризантема” осигуриха много добри битови 
условия и зали за игра, за което ги поздравявам. 
Хората, които ме познават, вероятно са на-
ясно, че подобни думи, излезли точно от моя-

та уста, имат двойно по-голяма тежест.
А сега по няколко изречения за самите тур-

нири.
В групата до 8 години участваха 7 малки 

„биберона”, като за качеството им на игра не 
мога да говоря, тъй като нямах възможност 
да ги наблюдавам. Тук може би е подходящият 
момент да отворя една скоба и да споделя, че 
според мен родители и треньори трябва поне 
по 2-3 пъти по време на партията да бъдат 
допускани в залата за няколко минути. Мисля, 
че няма нужда подробно да се аргументирам 
защо е необходимо да бъде така, но лично за 
мен е важно да видя позицията и поведението 
на състезателите по време на партия. А и ако 
искаме да популяризираме шаха, това няма как 
да стане без публика. 

Но да се върнем на най-малките. Медалис-
тите бяха определени в кръгов турнир, като 
убедително първа със стопроцентов 
резултат стана Нургюл Салимова от 
ШК „Бургас”. Лично за мен тя е непознато 
име и нямам впечатления от играта й, но й 
желая успехи и се надявам, че вече е влюбена в 
шаха. Втора с 4.5 точки се класира Вик-
тория Раева от ШК „Рокада”, а трета 
е Виктория Хицовска от ШК „Плевен 
21” с 4 точки. Шампионка по блиц отно-
во стана Нургюл, среброто остана за Мар-
гарита Стратева от СЦШ, а бронза спечели 
Виктория Хицовска.

Групата до 10 години бе най-масовата, 
като в състезанието участваха 23 момиче-
та. Доника Шивачева беше абсолютната фа-
воритка и всички смятаха, че тя ще спечели 
безпроблемно титлата. Оказа се обаче, че 
конкуренция има. Шампионка малко изне-
надващо стана Николета Господинова 
от ШК „Георги Даскалов”. В третия кръг 
тя успя да победи Доника и даде сериозна заявка 
за златото. Шивачева загуби още една партия 
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в 5-ия кръг, което вече означаваше, че може 
да се бори най-много за бронза. От създалата 
се ситуация се възползва Ана Вълева – друга 
състезателка на ШК „Георги Даскалов”. В по-
следния кръг Николета и Ана завършиха реми, 
което ги класира съответно първа и втора с 
6 и 5.5 точки. Искрено се надявам партията 
между тях да се е играла, тъй като винаги, ко-
гато се срещат състезатели от един и същи 
клуб, има съмнения за уговорени от треньори-
те резултати. Трета в тази група се класира 
Доника Шивачева с 5 точки.

Мисля, че ШК „Георги Даскалов” заслужава 
поздравления предвид факта, че успя да излъчи 
шампионката и нейната подгласничка в тази 
възраст. Успехът им е още по-значим, като се 
има предвид фактът, че Доника бе смятана за 
победителка на сто процента. Успях да раз-
гледам една партия на Николета Господинова, 
в която видях, че още си раздава пешките и 
фигурите, което не е добре. Дано бързо да се 
отърси от тази болест, защото оправдания 
от рода на „те всички на тия години си раз-
дават фигурите” не бива да ни успокояват. С 
много добри впечатления съм не толкова от 
играта, колкото от характера на Ана Вълева. 
Скромно и спокойно момиче, с възможности. 
Желая й успех! Нямам преки наблюдения върху 
играта на Доника Шивачева, но резултатът й 
определено разочарова. Не искам да обиждам 
треньорите и родителите й, но имам усеща-
нето, че през последната година тя не е на-
преднала и някак си тъпче на едно място. 

Все пак Доника взе частичен реванш на бли-
ца, като им направи 7 от 7. Николета остана 
втора, а Никол Илиева от ШК „Плевен 21” 
спечели бронза.

В групата до 12 години се очакваше се-
риозна борба, най-вече между Симонета Ива-
нова и Мария Васова за първото място. Ива 
Пенчева, Джулиана Колева и Боряна Петро-
ва допълваха конкуренцията. Във възрастта 
участваха общо 14 момичета, а голямото 
дерби между Симонета и Мария се състоя в 
третия кръг. Преди това Иванова победи Ива 
Пенчева, а Васова спечели срещу Джулиана Ко-
лева. Партията между фаворитките протече 
с много взаимни обрати, като в крайна сметка 

завърши реми. След това двете не допуснаха 
изненади и преди последния кръг имаха по 5.5 
точки. Драмата обаче са разигра на финала. Ва-
сова изненадващо загуби от София Цветанова 
и на Симонета й стигаше реми, за да триумфи-
ра. Нейната съперничка Боряна Петрова обаче 
трябваше задължително да спечели, за да ста-
не трета. Боряна на два пъти отказа реми, но 
за съжаление вече в позиция, където нямаше 
основание да играе на победа, и логично загу-
би, след като пропиля хубава позиция. Разбира 
се, на тяхната възраст понятията „спечеле-
на позиция” и „по-добра позиция” все още са 
доста относителни. Така крайното класиране 
придоби следния вид: първа Симонета Ива-
нова с 6.5 от 7 т., сребро за Мария Ва-
сова с 5.5 т., и бронз за Ива Пенчева от 
ШК „Георги Даскалов”. За мое съжаление 
шуменските състезателки Джулиана Колева и 
Боряна Петрова не успяха се противопоста-
вят успешно на фаворитките. Все пак на бли-
ца Джулка се реваншира и повтори стопро-
центовия си резултат от миналата година. 
С 7 от 7 т. Джулиана стана шампионка, 
втора се класира Симонета, а трета - 
Ива Пенчева. Мария Васова по традиция не 
участва в състезанието. Какво можем да ка-
жем в заключение за тази възраст. Хубаво е, че 
се заформя конкуренция и има 5-6 момичета, 
който се борят за медалите. Качеството на 
играта им обаче никак не ми харесва. И Симо-
нета, и Васова, и останалите трябва много да 
работят, ако искат да постигнат резултати 
на световни и европейски първенства. 

В групата до 14 години участваха тра-
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гично малък брой момичета – само 8. Фаво-
ритка беше Цвета Галунова, но конкуренция 
определено имаше. Във втория кръг Цвета 
загуби от Александра Иванова и битката за 
първото място се заплете. След това обаче 
състезателката на „Виктори” победи Веро-
ника Василева и Деница Драгиева, за да стигне 
до решителния за златото сблъсък с Полина 
Венкова в последния кръг. Цвета спечели, 
което означаваше шампионска титла 
с 6 от 7 т. и по-добър показател от По-
лина. Трета остана Александра Ивано-
ва от ШК „Плевен 21” с 5 точки. Блиц 
шампионка стана Вероника Василева с 6 
точки, среброто беше за Цвета, а трета с 
по-лош показател остана Сашка. И тук има 
още много какво да се желае откъм качест-
вото на игра. В Русия, Азербайджан, Украйна, 
Индия и т. н. на тези години децата стават 
гросмайстори. Разбира се, проблемите при нас 
са много и тема на друг разговор. 

При 16-годишните момичета също 
участваха само 8 състезателки, като почти 
всички имаха шанс за медал. Очакванията 
борбата за титлата да се води между 
Ани Крумова и Дарена Сиркова се опра-
вдаха. Дербито между тях в 3-ия кръг 
завърши без победител, но след това Да-
рена направи две ремита с Виктория Цекова 
и Марина Георгиева и изостана фатално. До 
края Ани допусна само едно равенство 
срещу Виктория и спечели златото 
с 6 от 7 възможни. Това е втора поредна 
титла на Крумова. Миналата година тя ста-
на шампионка до 14 години и аз си позволих 
да се усъмня в качеството на игра и успехи-

те й. Резултатът й обаче показва, че е силна 
психически, много борбена и уверена. Мисля, 
че титлата й е заслужена и я поздравявам за 
златото. Продължавам да смятам обаче, че 
Дарена е по-силна от нея, като по този начин 
не искам да омаловажавам резултата на Ани. 
Просто изразявам мнение. Очаквах повече от 
Мария Миланова, но тя загуби в първия кръг 
от бъдещата шампионка и сякаш турнирът за 
нея свърши. Срина се и не успя да демонстрира 
какво може. Показателен пример за играта й е 
партията със Силвена Митева, където около 
10 хода подред не вижда печелившо продълже-
ние, а за капак пропуска и форсиран мат в 3 
хода. Жалко...

И при 16-годишните момичета фактите 
са повече от тревожни. Само 8 участнич-
ки, една състезателка с ело над 2000 (2079), 
сравнително прилична игра, но не и на ниво за 
медали от големи състезания. При блица по-
бедителка стана Дарена, а Ани взе сре-
брото. 

До 18 години - без изненади, само 7 мо-
мичета, но почти всички с шанс за медал. По-
бедителка стана Йоана Костурска с 5 
от 6 възможни точки. Тя загуби в 3-ия 
кръг от Асения Димитрова, но победи 
останалите си съпернички. Ася остана 
втора, въпреки загубата от Калина Тодоро-
ва, която пък падна от Костурска и Деси Гра-
девска, но все пак взе бронза. Йоана Йорданова 
за съжаление отново не показа какво може и 
остана пета. Въпреки това аз продължавам да 
твърдя, че от всички момичета в групата тя 
има най-много знания. Шампионка на блица 
отново стана Йоана Костурска, а Кали-
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на и Асения останаха 2-ра и 3-а. 

И тук тревожен е фактът, че едно мо-
миче, което доколкото знам не гледа сериоз-
но на шаха (извинявам се предварително, ако 
информацията ми е грешна), успява да стане 
шампионка, при това убедително. Поздравя-
вам я за успеха й, защото спечели титлата си 
с увереност и самочувствие. 

Какво бих искал да кажа в заключе-
ние: Първо, схемата с разделянето на моми-
четата и момчетата се оказа видимо неудач-
на. Това създаде двойни разходи за родители и 
клубове. Също така прикрепянето на ускоре-
ния шах към отборните състезания не е добра 
идея. Доколкото знам, БФШ има намерение от 
следващата година да върне доказано най-оп-
тималния вариант, а именно: класическия шах 

заедно момчета и момичета на едно място, 
блица и ускорения на друго. Второ, забелязва 
се сериозен отлив в шаха при момичетата. 
Повечето турнири бяха кръгови, с по 7 или 
8 състезателки. Най-масовата ни възраст е 
от 23 девойки. Все тревожни факти. Трето, 
качеството на игра е отчайващо ниско. Най-
високото ело във всички възрасти е на Дарена 
Сиркова (2079). Може би думата високо в слу-
чая трябва да е в кавички... От момичетата 
във възрастите 14 години и нагоре има едва 
3-4 момичета, които са със сериозни амбиции 
и дават надежди, че могат да израснат силни 
шахматисти. Искрено се надявам на пред-
стоящите световни и европейски нашите 
състезатели да опровергаят скептичните ми 
прогнози. 

Îт живота на клубовете

По повод 60-годишния юбилей и тра-
диционния празник на ПГИ „Проф. д-р Ди-
митър Табаков” на 18 март 2009 година се 
проведе XI опен турнир по шахмат с учас-
тието на 32-ма шахматисти.

На тържественото откриване инж. Ли-
ляна Тодорова, директор на учебното заве-
дение, пожела успех в състезанието.

Отличната обстановка, присъствието 
на първия победител Минко Танев, юрист, 

общински съветник в град Стралджа, и 
други бивши възпитаници новите шахмат-
ни комплекти и електронни часовници, 
дарение на ШК ”Темп” от министър Асен 
Гагаузов, предоставиха на участниците 
възможността за спортсменска борба над 
шахматните табла.

Турнирът се проведе при контрола по 
10 минути за всеки шахматист в 7 кръга по 
правилата на  FIDE и БФШ за блиц.

След много оспорвана борба победител 
е Дамян Вълков – XII “б” клас, с 7 т., 2. Пе-
тко Добрев – IX “в” клас, с  6 т. и по-добри 
показатели, 3. Стефани Тодорова – X “б” 
клас, с 6 т., 4-5. Иван Иванов – XII “а” клас, и 
Гергана Райнова – XII “б” клас, с по 5 т.

Състезанието се проведе от екип - 
Йовка Христова, преподавател и м.с., и съ-
дия републиканска категория Петър Гандев, 
лектор СИП .

Награждаването на първенците бе по 
време на тържествата по честване на юби-
лея на 26 март 2009 г.

XI опен турнир на ПГИ “Димитър Табаков”
мс Петър Гандев
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На 9 декември 2008 г. се проведе от-
четно-изборното събрание на членовете на 
СКШ „Плевен - ХХI”, на което бе избран нов 
управителен съвет начело с гросмайстор 
Борис Чаталбашев, възпитаник на плевенска-
та шахматна школа и трикратен държавен 
шампион за мъже. Изявеният ни гросмайстор 
пое с голямо желание и отговорност упра-
влението на клуба, знаейки, че СКШ „Плевен 
- ХХI” през последните години убедително 
се утвърждава като един от водещите 
центрове в детско-юношеския шахмат. Не 
закъсняха и положителните резултати. Сед-
мица по-късно община Плевен предостави на 
СКШ „Плевен - ХХI” помещението на бул. 
„Скобелев” 20, в което дълги години клубът 
извършва дейност, за срок от десет години 
срещу символичен наем. Последваха победи 
на Анатоли Атанасов (14 г.), Иван Гарнизов 
(14 г.) и Полина Венкова (14 г.) на големите 
детски турнири – “М Тел джуниър” в Ямбол 
и в Силистра и купа “Полипост” в София. 
Ръководството на клуба реши да продължи 
провеждането на веригата турнири „Мла-
ди надежди” под ново име – купа „Евроинс”, 
като застрахователното дружество се 
ангажира да осигури атрактивни награди 
за победителите. По регламент веригата 
се състои от 4 турнира – два през проле-
тта и два през есента, като участниците 
трупат точки за генералното класиране 
в края на годината, когато ще се определи 
носителят на купа „Евроинс” за 2009 година. 
Първият турнир се състоя на 21 и 22 март, 
като събра 49 шахматисти от Плевен, Русе, 
Ловеч, Червен бряг и Козлодуй. Желание да 
премерят сили в група „А” – групата на на-
предналите, изявиха 32-ма състезатели, сред 
които двама майстори на спорта и 6-има 
кандидат-майстори. Те изиграха 6 кръга по 
швейцарската система при едночасова кон-

трола. След оспорвани двубои, резултатите 
от които ставаха ясни едва в последните 
пет минути на срещите, се оформи крайно-
то класиране:
1. Иван Гарнизов –  5,5 от 6 възможни.
2. Мартин Дяков – 4,5 т.
3. Кристиян Янков – 4,5 т.
4. Емил Шукин – 4,5 т.
Общо 32-ма състзатели.

Четиринадесетгодишният Иван Гарни-
зов освен специалната награда за първото 
място натрупа и 20 точки за генералното 
красиране. Класиралият се на второ място 
получи 19 точки и т. н. 

Наградата при 10-годишните спечели 
Калоян Караиванов от Козлодуй с актив от 
3 точки. 

Начело при 12-годишните застана Ми-
хаил Николов, събрал 4 точки, а при 14-го-
дишните първо място спечели Кристиян 
Янков с 4,5 точки. Наградата за най-добър 
ветеран грабна Николай Ненчев с 4,5 точ-
ки.

В група „Б” – групата на начинаещите, за 
наградата – голяма детска енциклопедия, се 
бореха 17 малчугани на възраст между 6 и 9 
години. За тях контролата за игра беше 30 
минути на състезател, а кръговете - седем 
по швейцарска система. 

Убедително с актив от 6 точки първо-
то място беше спечелено от първоклас-
ника от НУ „Патриарх Евтимий” Теодор 
Маринов от Плевен. Неговият съотборник 
Давид Цветанов остана втори с 5,5 точ-
ки, а гостът от Червен бряг Тодор Ценов 
зае трето място с 5 точки. С грамота от 
турнира освен първите трима си тръгна 
и най-малкият участник от Червен бряг – 
6-годишният Ивайло Кънчев. От момиче-
тата с най-голям актив се отличи Габриела 
Илиева – 4,5 точки.

Гросмайстор Борис Чаталбашев 
 пое СКШ „Плевен - ХХI”

мс Христинка Илиева

Стартира верига турнири за наградите и купата на „Евроинс”

Îт живота на клубовете
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Българският шахмат влезе в „Гинес”
мс Николай Тодоров

На 21 февруари в столичния „Интер 
експо център” се състоя един уни-

кален шахматен сеанс на едновременна 
игра. Той бе организиран от шахматен клуб 
„Левски“ с идеята да бъде вписан като све-
товен рекорд в класическия шахматен сеанс 
в Книгата за рекордите „Гинес“. Гросмайстор 
Кирил Георгиев игра с 360-има шахматисти 
едновременно! Подобно събитие не се беше 
случвало в света до този момент. През 2004 
г. в Англия международният майстор Андрю 
Мартин играе едновременно с 321 противни-
ци, а през 2005 г. В САЩ Сюзън (Жужа) Полгар 
се изправя срещу 326-има.

На старта на сеанса в София застанаха 
представители на всички столични шахмат-
ни клубове. Специално бих искал да отбележа 
и участието на шахматисти от фенклуба на 
Кирил Георгиев в Благоевград, които дойдоха 
да го подкрепят при опита за рекорд. Почти 
всеки трети от участващите шахматисти 
беше в ученическа възраст. Наред с възраст-
ните, младите се бориха упорито, с което 
показаха, че шахматът сред подрастващите 
е много популярен, което е залог и за бъдещи 
успехи на нашия спорт.

След 14 часа и 8 минути игра приключи учас-

тието си най-упоритият участник и станаха 
ясни резултатите. Гросмайстор Кирил Ге-
оргиев постигна 280 победи, завърши 74 
партии наравно (реми) и допусна 6 загу-
би. Резултатът му е 317:43 точки. Грос-
майсторът постигна 88,06%. 

Това бе нов световен рекорд в класическия 
шахматен сеанс! Всички изиквания на подписа-
ния между ШК „Левски“ София и „Гинес Уърлд 
Рекорд Лимитед”, Лондон, договор бяха изпъл-
нени и бяха изпратени необходимите докумен-
ти за официалното признаване на световния 
рекорд на гросмайстор Кирил Георгиев. В нова-
та Книга на рекордите за 2009 г. ще има още 
едно българско име!

Победи срещу гросмайстора постигнаха: 
(по азбучен ред) Владимир Сергеев Петров, 
на 9 години, Игнат Петков Бърборски, на 42 
г. , Николай Иванов Тодоров, на 28 г., Николай 
Неделчев Горгоров, на 51 г., Павел Николаев Го-
джанов, на 36 г., и Питър Стефан Кръстанов, 
на 14 г.. Сред 74-имата участници, завършили 
наравно, имаше 3 дами: Асения Димитрова, Ми-
лияна Евлогиева и Моника Дилова.

Отличната организация на събитието на-
прави сеанса на гросмайстор Кирил Георгиев 
да се превърне в шахматен празник, какъвто 

Øахматни рекорди
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София и България не бяхме вижда-
ли. Участниците се записваха чрез 
интернет регистрация повече от 
2 месеца преди началото. Въпреки 
това в деня на сеанса имаше още 
над 300 желаещи да застанат на 
старт. Общо около 2000 души се 
събраха в „Интер експо център“ 
– нещо необикновено за шахмат-
но събитие. Това отбелязаха в 
приветствията си на открива-
нето Весела Лечева, председател 
на ДАМС, и инж. Панайот Бончев, 
кмет на район „Изгрев” и патрон 

на проявата. Сред участниците 
имаше съветници от Столич-
ния общински съвет, бизнесмени, 
много родители, които с деца-
та си заедно пробваха силите си 
срещу Кирил Георгиев. Интерес 
предизвика участието на маса № 
1 на отец Йоан, известния игумен 
на манастира в Нови хан, който 
успя да постигне реми след 8 часа 
игра.

Всеки участник в сеанса полу-
чи подарък уникалното шахмат-

но табло, отпечатано специално 
за рекордния сеанс, комплекта 
фигури, личния си бадж с номера 
на масата, на която е играл, сер-
тификат за участието си в ре-
корд на „Гинес” и други подаръци. 
В почивките на сеанса томбола на 
случаен принцип определи носите-
лите на повече от 50 комплекта с 
награди, сред които 20 електрон-
ни шахматни часовника.

Кметът на община “Изгрев” 
инж. Панайот Бончев 

открива сеанса



16 ШАХ в училище

Трети „М-Тел Мастърс джуниър” в 
 Силистра

мс Живко Жеков

На 28 февруари се проведе третият от 
веригата турнири “М-тел джуниър”. Този 
път домакини бяха шахматистите от Си-
листра. Участие взеха 73 деца. Радостно 
е, че повече от половината бяха от града 
и региона. Доста от тях направиха много 
добро впечатление с играта си. Хубаво е, 
че с организирането на подобни турнири се 
възражда шахматът в центрове, където е 
имало шахматен живот и немалко успехи. 
За Силистра нашият пореден турнир се 
беше превърнал в събитие. За него знаеше 
целият град. Кметът на града също уважи 
проявата, лично присъства на откриването. 
Държа трогателно слово и направи симво-
лично първия ход на турнира. Вечерта преди 
състезанието беше организирана официал-
на вечеря за съдийския състав. На нея освен 
кмета присъстваха и хората от общината 
и града, участвали в организицията на тур-
нира. Проведе се ползотворен разговор, в 
който домакините бяха запознати със със-
тоянието на шахмата в България. Те живо 
се интересуваха от опита на другите клу-
бове и общини. Аз останах с впечатление-
то, че в Силистра скоро ще заработи пълно-
ценно шахматен клуб и се надявам още тази 
година на държавните първенства за деца в 
Слънчев бряг да видя представители на гра-
да. А условията, осигурени организаторите, 

бяха отлични. Играеше се в най-луксозния 
хотел в града – “Дръстър” – 5 звезди. Той 
се намира в Дунавската градина на брега на 
реката. Родителите и треньорите има-
ха възможност да се наслаждават на пре-
красна гледка и на отличния асортимент в 
лоби бара. Самите зали за игра също бяха на 
петзвездното ниво. Първите 18 дъски бяха 
разположени в залата на нощния бар. Деца-
та имаха удоволствието да се разположат 
на удобните кресла и да изпитат истинско 
удоволствие от участието си в турнира. 
Останалите бяха в конферентната зала в 
непосредствена близост. Разделянето в 
две зали, както обикновено става, създаде 
допълнителен стимул за по-слабичките със-
тезатели да се борят за влизане в залата 
на „майсторите”. Навсякъде светеше от 
чистота, качество и блясък.

В сравнение с предишните два турнира, 
този събра по-малоброен състав. Напълно 
отсъстваха или пък бяха много слабо пред-
ставени най-близките центрове - Шумен, 
Русе, Добрич, Варна, Разград. Въпреки това 
стана интересно състезание. Имаше група 
от около десетина деца, които играеха нас-
тървено за първата награда – лаптоп, оси-
гурен от Силвио Данаилов – мениджър на 
Веселин Топалов. Останалите пък се бореха 
да откъснат нещичко от „майсторите”. 
Много интересно беше представянето на 

Îткрити турнири
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силната плевенска школа на ШК “Плевен 
21”. Сред тях се открояваше победителят 
от предишния турнир Анатоли Атанасов. 
Но се очакваше и всеки друг от групата им 
да застане на първото място. От остана-
лите участници достойна конкуренция им 
бяха – Цвета Галунова, Деница Драгиева, 
Кристиян Йорданов, Румен Николов, Дими-
тър Даскалов, Явор Тодоров.

Надпреварата протече напрегнато. Ана-
толи със завидна лекота надиграваше своите 
противници, но в третия кръг със същата 
лекота загуби от съотборника си Иван Гар-
низов. В следващия кръг беше „сурвакан” и от 
Димитър Даскалов, а в последния пак загуби 
без борба от Михаил Николов. Така в крайно-
то класиране зае 21-ото място, което веро-
ятно е най-слабото му представяне въобще 
на турнир в България. В съвсем друга светлина 
се движеше Цвета Галунова. Мачкаше наред 
всичко, което й се изпречеше, и след 6 кръг 
беше единствена с 6 от 6 точки. Можеше 
теоретично да бъде изпреварена само от 
Иван Гарнизов, който имаша 5,5 т. И то само 
ако се срещнеха в последния кръг и той ус-
пееше да спечели прекия двубой. Естествено 
според правилата на швейцарската система 
и по „злия жребий” точно така се получи. Те 
трябваше да решат спора за първото място и 
местожителството на лаптопа в директен 
сблъсък. Тук се прояви отново една слабост 
на Цвета – решаващите партии. Още в нача-
лото тя загуби много време, не получи нищо 
по дебют и в цайтнота беше надиграна. Така 
Ванко с 6,5 от 7 напълно заслужено зае първо-

то място, а Цветето пак, както и в Ямбол, 
остана втора. Това обаче няма да е краят на 
нейната атака за участие на финалния турнир 
в София. Аз я познавам отдавна и знам колко 
е упорита и непримирима към пораженията и 
съм сигурен, че ще успее, а може и да спечели 
и следващите два турнира.

Третото място в генералното класиране 
зае Виктор Найденов. Загуби само от Цвета 
и финишира с 6 от 7 т.. При малко по-голяма 
концентрация в някои от партиите си, от 
които всъщност и зависи краиният успех, би 
могъл съвсем заслужено да бъде първи.

Име, Клуб Ело Т.
1. Гарнизов Иван, “Плевен 21” 2004 6,5 
2. Галунова Цвета, “Виктори” 1891 6
3. Найденов Виктор,”Спартак-Плевен 21” 1616 6
4. Йорданов Кристиян, “Царевец” 1820 5,5
5. Николов Михаил, “Плевен 21” 1835 5,5
6. Иванова Симонета, Червен бряг 1719 5,5
7. Николов Румен, ЦСКА 1815 5
8. Даскалов Димитър, ЦСКА 1933 5
9. Драгиева Деница, ЦСКА 1754 5
10. Тодоров Явор, “Локомотив Сф” 1893 5
11. Стефанов Борис, “Спартак-Плевен 21” 1829 5
12. Венкова Полина, “Плевен 21” 1771 5
13. Герджиков Кирил “Георги Даскалов” 1712 5
14. Андонов Георги, Варна 1551 5
15. Кямил Мутлу, с.Проф. Иширково 0 5
16. Симеонов Камен, “Георги Даскалов” 1727 4,5
17. Дерешки Дарио, “Плевен 21” 1827 4,5
18. Цонев Божидар, Бургас 0 4,5
19 Ахмедов Ахмед, Крепча 0 4,5
20 Манев Алекцансър, Бургас 0 4,5
Общо 73 участници

Иван Гарнизов
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Съгласно спортния календар на БФШ на 12 
април в Ловеч се проведе четвъртият турнир 
от веригата “М-Тел Мастърс джуниър” за деца 
до 14 години. Въпреки че само два дни по-рано в 
Слънчев бряг завършиха ДИП за девойки, а след 
5 дни във Велико Търново започва Купа Бълга-
рия „Търновска царица”, в Ловеч се включиха 81 
деца, дошли от цялата страна! Сред тях бяха 
и новите държавни шампиони за момичета и 
момчета - Александър Монев (до 14 г.), Николай 
Христов (до 10 г.), Петър-Делян Шентов - до 8 
г., Цвета Галунова (до 14 г.) и Симонета Ивано-
ва (до 12 г.)

Денят бе специално подбран – Цветница, 
най-уважаваният празник в града. Настроение-
то – ведро, пролетно и слънчево както навън, 
така и вътре в залата. 

Организацията бе отлична. Игра се в сграда-
та на общината в центъра на града. Заслугата 
за добрата подготовка и осигурените сред-
ства имат главно председателят на ШК „Про-
грес” – Ловеч, Ваньо Стойнов, общинското 
ръководство на града и членовете на УС на ШК 
„Прогрес” Венцислав Нинов и Димитър Василев. 
Регламентът на всички турнири от веригата 
е общ, приет от УС на БФШ и публикуван на 
страницата на БФШ още през август минала-
та година. Седем кръга швейцарска система в 
рамките на един ден, 20 минути на състезател 

за завършване на партията, начало на всеки от 
турнирите в 10 часа, победителят получава 
правото да играе на финалния кръгов турнир в 
София.

Първото място в Ловеч, купата и го-
лямата награда (лаптоп) спечели Анато-
ли Атанасов от ШК „Плевен 21” с 6,5 т. 
от 7 партии. Това бе втора победа на Анато-
ли в турнир от веригата след тази през декем-
ври в Ямбол. Второ-трето място с по 6 точки 
завоюваха Цвета Галунова (ШК „Виктори”) и 
Владимир Петров от ШК „СЦШ”, София. По-
добрите показатели определиха второто мяс-
то за Галунова, а за десетгодишния Владимир 
Петров това бе най-доброто му представяне 
в детски турнир досега. Успехът на Цвета, 
постигнат на Цветница, е заслужен, тъй като 
тя постоянно ставаше втора във всеки от по-
следните три  турнира от веригата! 

Освен генерално класиране във всеки от 
турнирите се определят и най-добрите и по 
възраст – до 8, 10 и 12 години. Първа в Ловеч 
до 12 години общо и при момчетата, и 
при момичетата стана Симонета Ива-
нова. До 10 г. пръв е Владимир Петров, а 
до 8 - Петър-Делян Шентов. 

Турнирите от веригата “М-тел Мастърс 
джуниър” се вписаха сполучливо в наситения 
календар от детски състезания в България. До-
сега в тях играха общо 335 деца. Тук направиха 
дебюта си в шахмата много малчугани на въз-
раст 6–7 години. Чудесна школа за тях, запозна-
ване с правилата на шахматните състезания, 
турнирно възпитание и закалка, опознаване на 

Четвърти „М-Тел Мастърс 
 джуниър” в Ловеч

фм Николай Велчев

Д-р Стефан Сергиев прави първия ход в 
партията между Деница Драгиева 

и Александър Монев

Îткрити турнири
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родината, много нови впечатления и емоции. 
Това са единствените състезания, където не 
само че няма турнирна такса за участие, но 
абсолютно всички деца участници получават 
награди. При това не символични, а много по-
лезни за развитието им – шахматни пособия, 
преносими компютри, електронни часовници 
„DGT XL”, шахове „Стаунтон”, кожени табла, 
ценни шахматни книги, списания, аксесоари, те-
ниски, шапки, лакомства, сладоледи, сокове и т. 
н. И нещо много важно за децата - оригинални 
за всеки от турнирите сертификати за учас-
тие! Много голямо е и социалното значение на 
тези състезания. В Благоевград например игра-
ха и бяха щастливи 6 деца от SОS детското 
селище в с. Дрен. Много местни във всяко от 
четирите състезания досега деца, неучаствали 
никога в държавни първенства, имаха възмож-
ност да се докоснат до най-добрите.

На 16 май в София е петият турнир от ве-
ригата. На него ще се определят последните 
двама финалисти и това увеличава интригата. 
Очаква на рекорден брой участници. 

На 17 май, Денят на българския спорт, в 
София ще се проведе финалният турнир. Той 
ще бъде кръгов с 6-има състезатели. Партии-
те ще се играят в стъкления куб (павилион), 
на същите маси, на които ще играят и супер 
гросмайсторите в 6-ото издание на турнира 
„М-Тел Мастърс”. Досега правото да оспорват 
титлата „Абсолютен шампион на веригата” са 
заслужили Киприан Бербатов, Анатоли Атана-
сов, Иван Гарнизов и Цвета Галунова.

Сега в страната има истински „бум” по от-
ношение на детско-юношеския шахмат. БФШ 
активно го подпомага и ръководи. Немалка е 
ролята за този „бум” и на турнирите от вери-
гата „М-Тел Мастърс джуниър”. Тук е мястото 
да добавим, че тези турнири се радват на добро 
медийно отразяване. С проявите се ангажират 
не само формално кметове, депутати, общин-
ски ръководства, директори на училища и на-
шите шахматни клубове по места. Навсякъде, 
където се проведе такъв турнир, се наблюдава 
тласък в развитието на детско-юношеския 
шахмат. Oтношението и ангажираността на 
нашата федерация към проявите, освен че е ос-
новен организатор на всеки от турнирите се 

изразява и с  личното присъствие на всеки от 
тях на Председателя на БФШ д-р Стефан Сер-
гиев. А това е директно общуване с треньори 
и родители, жив контакт с бъдещите гросмай-
стори, обмяна на идеи, активна медийна пропа-
ганда на шахмата.

Крайно класиране Т.

1. Анатоли Атанасов, Плевен 21 6.5 т.

2. Цвета Галунова, “Виктори”, Бл 6 т.

3. Владимир Петров, СЦШ 6 т.

4. Христо Вригазов, “Спартак Плевен 21” 5.5 т.

5. Симонета Иванова, “Михаил Тал” 5.5 т.

6. Михаил Николов, “Плевен 21” 5.5 т.

7. Борис Стефанов, Плевен 5.5 т.

8. Вероника Василева, “Марица”, Раднево 5 т.

9. Полина Венкова, “Плевен 21” 5 т.

10. Николай Христов, ЦСКА 5

11. Александра Иванова, “Плевен 21” 5 т.

12. Деница Драгиева, ЦСКА 5 т.

13. Дарио Дерешки, “Плевен 21” 5 т.

14. Кристиян Йорданов, “Царевец” 5 т.

15. Ралин Кипров, Ловеч 5 т.

16. Александър Монев, “Локомотив”, София 4.5 т.

17. Георги Бърдаров, “Локомотив”, София 4.5 т.

18. Калоян Караиванов, Гложене 4.5 т.

19. Костадин Вачев, “Михаил Тал” 4.5 т.

20. Виктор Найденов, “Спартак Плевен 21” 4.5 т.

21. Петър-Делян Шентов, ЦСКА 4.5 т.

Общо 81 участници
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Юноши и девойки до 20 години
кмс Васил Илиев 

От 9 до 15 март в зала “Армеец” на хотел 
“Българска армия” се проведоха държавните 
първенства за юноши и девойки до 20 години 
в трите вида шахматни дисциплини: класиче-
ски, ускорен шахмат и блиц. 

При девойките участваха 18 състезател-
ки, а при юношите - 27. Толкова участници е 
характерно за последните години. Направи 
неприятно впечатление липсата на изявени 
състезатели и при юношите, и при девой-
ките. Силни състезатели, които да играят 
във възрастовата си група, просто нямаше. 
Изглежда на тази възраст или трябва да се 
ориентираш към професионален шах, или из-
общо да не се занимаваш. При така стекли-
те се обстоятелства първото място при 
момчетата си оспорваха Тихомир Янев - 18 г., 
Сашо Андреев - 15 г., и Стоян Иванов - 17 г., 
а при девойките Дарена Сиркова - 15 г., Йоана 
Костурска - 16 г., и Десислава Градевска - 17 г. 

При девойките в класическия шах 
още от самото начало поведе Дарена 
Сиркова, която един кръг преди края 
вече си бе осигурила първото място. 
Разочарова с играта си считаната предвари-
телно за фаворитка и поставена под №1 Ми-
лена Стефанова. Тя загуби няколко партии с 
изключително груби грешки, което й попречи 
да вземе медал. Куриозна бе партията от шес-
ти кръг между лидерките в подреждането 
към този момент - Дарена Сиркова и Елица 
Харизанова. Зрителите станаха свидетели на 

мат ала Легал (партия №1). Ако някой е забра-
вил, да ви напомня, че състезанието е Държав-
но първенство за девойки до 20 години, чия-
то цел бе да излъчи състезатели, достойни да 
представляват България на международната 
арена. Със силен финален спринт вто-
рото място заслужи Йоана Костур-
ска от ШК “ИВИС”, победила в последния 
кръг Дарена Сиркова (партия №2). Бронзов 
медал спечели Десислава Градевска от 
“Виктори”, Благоевград, която натру-
па ценен опит от участието си във финала 
за жени, проведен по-рано през годината. Тя 
постигна това не и без известна доза шанс, 
както може да се види и от заключителната  
позиция от партията й от шести кръг (пар-
тия №3). Тук Христина Христова решава да 
се предаде, изправена пред уж неспасяем мат, 
макар и с топ в повече. В заключителната по-
зиция има обаче няколко защити от мата и 
черните печелят леко с топ повече!

Така след изиграването на седем кръга 
крайното класиране при девойките придоби 
следния вид:

Крайно класиране

1. Дарена Сиркова 1942 5,5

2. Йоана Костурска 1823 5

3. Десислава Градевска 1721 5

4. Христина Христова 1849 4,5

5. Милена Стефанова 2016 4,5

6. Калина Тодорова 1810 4

Äържавни първенства
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7. Мария Васова 1791 4

8. Асения Димитрова 1899 4

9. Елица Харизанова 1637 3,5

10. Марина Харизанова 1679 3,5

11. Силвена Митева 1812 3,5 

12. Вероника Василева 1570 3,5

13. Александра Василева 0 3,5

14. Йорданка Найденова 1789 2,5

15. Юлина Ганчева 0 2

16. Василена Трайкова 0 1,5

17. Теодора Кътова 0 1,5 

18. Стефка Кръстева 0 1,5 

(1) Дарена Сиркова (1942) – Елица Ха-
ризанова (1637) [C28]
1.e4 e5 2.¥c4 ¤f6 3.¤c3 ¤c6 4.d3 d6 5.f4 
¥g4 6.¤f3 ¤h5 7.fe5 ¤e5 8.¤e5 ¥d1 9.¥f7 
¢e7 10.¤d5# 1–0

(2) Йоана Костурска (1823) – Дарена 
Сиркова (1942) [A42]
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.c4 d6 4.¤c3 ¤c6 5.¥e3 
e5 6.d5 ¤d4 7.¤ge2 ¤e2 8.¥e2 c5 9.dc6 bc6 
10.£d2 f5 11.¦d1 f4 12.¥c5 £g5 13.£d6 £g2 
14.£c6 ¢f7 15.£a8 £h1 16.¢d2 £h2 17.£c8 
¤e7 18.£d7 ¥f6 19.¤d5 £h4 20.¤f6 £f6 
21.£e7 £e7 22.¥e7 ¢e7 23.¢c3 h5 24.¦h1 
a5 25.b3 ¦d8 26.a3 ¦f8 27.¥f3 ¦a8 28.¦d1 
¢e6 29.¦d5 ¦h8 30.¦a5 g5 31.¦d5 g4 32.¥h1 
h4 33.c5 g3 34.¦d6 ¢e7 35.fg3 hg3 36.¥f3 
¦h3 37.¥g2 ¦h8 38.¦d3 ¦a8 39.a4 1–0

(3) Десислава Градевска (1721) – 
Христина Христова (1849) [E76]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.f4 e5 
6.¤f3 ed4 7.¤d4 ¥g4 8.£b3 ¤e4 9.£b7 £h4 
10.g3 ¤g3 11.hg3 £g3 12.¢d2 £f4 13.¢c2 
£d4 14.¥d3 £f2 15.¥d2 0–0 16.¦af1 £b6 
17.£g2 ¤c6 18.¥g6 fg6 19.£g4 ¤e5 20.£h3 
h5 21.£e6 ¢h7 22.£d5 ¦ab8 23.b3 ¦f2 24.¤e4 
¦bf8 25.¤g5 ¢h8 26.¦h5 gh5 27.£e4 1–0

Далеч по-оспорвана бе борбата при 
юношите. Тук Ивайло Енчев се отказа да за-
щитава титлата си от миналата година. Така 
основен фаворит за титлата се очер-

та Тихомир Янев от “Каиса” – Варна. 
Той напълно оправда очакванията, като 
никой в хода на турнира не успя да го из-
мести от първа маса. Тихомир игра стабил-
но, без излишни рискове, разчитайки главно да 
надиграе противниците си със своето разби-
ране за играта (партия №4). По различен начин 
обаче се представиха неговите подгласници 
Сашо Андреев - “Свиленград 2004”, и Стоян 
Иванов - ”Г. Даскалов “- Варна. Втори с равни 
точки с шампиона се класира Сашо Ан-
дреев, който игра изключително хазартно и 
с голяма доза късмет успя да вземе две точки 
в последните два кръга, печелейки две напъл-
но загубени позиции. Все пак направи и няколко 
добри изпълнения, като такова бе срещу Най-
ден Добрев, където станахме свидетели на 
технична реализация на преимуществото му в 
ендшпила. За разлика от него, заелият тре-
тото място Стоян Иванов игра много 
здрав шах, залагайки преди всичко на сво-
ята техника (партия №5). Той даже имаше 
шанс и за нещо повече от третото място, 
като при победа в последния кръг и очерта-
ващите се загуби на Сашо Андреев и Тихомир 
Янев му отваряха път за златен медал! Това 
обаче не се случи и Сашо и Тихомир обърнаха 
играта в своя полза и за Стоян остана тре-
тото място.

Ето и крайното класиране при юношите:

Крайно класиране

1. Тихомир Янев 2297 7,5

2. Сашо Андреев 2063 7,5

3. Стоян Иванов 2125 7 

4. Нино Влашки 2200 6,5

5. Найден Добрев 2142 5,5

ЕЛО      Т.
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6. Александър Димитров 1974 5,5

7. Цветослав Стоев 1765 5

8. Стелян Георгиев 2168 5

9. Александър Иванов 1833 5

10. Пламен Петров 1875 5 

11. Димитър Киров 2116 4,5

12. Горан Кръстев 1944 4,5

13. Даниел Карадалиев 1841 4,5

14. Атанас Илиев 1957 4,5

Общо 27 участници

В първенствата по ускорен шах го-
леми изненади нямаше. Първото място 
при момичетата спечели Милена Сте-
фанова, следвана от Йорданка Найдено-
ва и Дарена Сиркова. При юношите се 
включи и Ивайло Енчев, който без про-
блеми завоюва първото място с 6 т. от 
7, позволявайки си даже “джентълменско” реми 
със съотборника си от “Абритус”- Разград, 
Стелян Георгиев. Втори остана Сашо Ан-
дреев, който сътвори изключително зрелищна 
партия с Ивайло Енчев. Сашо в началото жерт-
ва цял топ, като не се виждаше нищо като 
компенсация, след това като че ли се получи 
спечелена позиция за него, за да се достигне до 
реми в заключителната позиция. Третото мяс-
то остана за Стоян Иванов.

В първенствата по блиц при девой-
ките Дарена Сиркова бе със 100-про-
центова победа, завършвайки с 7 от 7 
т., следвана от Йорданка Найденова 6 от 7 
т., и Йоана Костурска - 5 от 7 т. При юно-
шите първи е Тихомир Янев с 6.5 от 7 
т., успявайки да спечели съмнителна позиция 

срещу Ивайло Енчев. Второто място остана 
за Ивайло с 5 от 7 т.. Със същите точки, но 
по-слаб коефициент трети се класира Сашо 
Андреев.

(4) Тихомир Янев (2297) – Нино Влаш-
ки (2200) [E90]
1.¤f3 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.d4 0–0 5.e4 c6 
6.¥d3 d6 7.h3 e5 8.d5 cd5 9.cd5 a6 10.0–0 ¤h5 
11.¥e3 ¤f4 12.¥c2 g5 13.¤e2 ¤e2 14.£e2 
g4 15.hg4 ¥g4 16.¦fc1 ¤d7 17.£f1 ¥f3 18.gf3 
¢h8 19.£h3 ¦g8 20.¢f1 ¤f8 21.¢e2 £d7 
22.£d7 ¤d7 23.¥a4 b5 24.¥b3 ¦gc8 25.¦c6 
¥f8 26.¦ac1 ¤c5 27.¥d1 a5 28.¥d2 b4 29.¥e3 
¢g7 30.¥a4 h6 31.b3 ¦c6 32.dc6 ¢f6 33.¥b5 
¦c8 34.¦h1 ¢e7 35.¥c5 dc5 36.¦h5 f6 37.f4 
¢d6 38.¢f3 ¦d8 39.¢g4 ¦e8 40.¢f5 ef4 
41.¢f6 ¥e7 42.¢f7 ¦f8 43.¢g7 ¦b8 44.¦d5 
¢c7 45.¦d7 ¢b6 46.¦e7 1–0

(5) Ivanov, Stojan (2125) - Vlashki, Nino 
(2200) [C78]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 
¥c5 6.c3 b5 7.¥c2 d5 8.d4 de4 9.¤e5 ¤e5 
10.de5 £d1 11.¦d1 ¤g4 12.¥e4 ¦b8 13.¥c6 
¢e7 14.¥g5 ¢e6 15.¥h4 ¤e5 16.¥d5 ¢f5 
17.¤d2 ¥b7 18.¤b3 ¥b6 19.¥g3 f6 20.¥b7 
¦b7 21.¤d4 ¥d4 22.¦d4 ¦e8 23.¢f1 c6 
24.¦e1 ¦be7 25.¥e5 fe5 26.¦d6 ¦e6 27.¦ed1 
e4 28.¢e2 ¢e5 29.¦e6 ¦e6 30.¦d7 ¦g6 
31.g3 ¢f5 32.¢e3 ¢g4 33.h4 c5 34.¦e7 ¢f5 
35.¦f7 ¢e5 36.¦e7 ¢f5 37.¦e4 ¦d6 38.¦f4 
¢e6 39.¦f8 g6 40.¦a8 h5 41.¢e4 b4 42.cb4 
cb4 43.f3 b3 44.a3 ¦d2 45.¦a6 ¢f7 46.¢f4 
¦b2 47.¦b6 ¦b1 48.¢g5 ¦g1 49.g4 hg4 
50.fg4 ¦g3 51.a4 ¦c3 52.¦b7 1–0

Решения на комбинациите от стр. 26
(1) Lutskovski – Gridnev 1976 1.g4! 1–0
(2) Casper – Grottke 1977 
1.¤e8! ¥h6 2.£f8!+- 1–0
(3) Suta,M – Suteu, 1953 
1.¦g5! £f6 [1...£e4 2.¤f7; 1...£g5 2.¤f7] 
2.£d4! ¦g6 3.¦g6 1–0
(4) Wade – Boxall, 1953 
1.¥f7!! £d4 [1...¦f7 2.¤g6 ¢g8 3.¤e5] 2.¤g6 
1–0

(5) Tolush – Mititelu, 1961 1.£f6! gf6 2.¤ge4! 
¢h8 3.¤f6+- 1–0
(6) Mechkarov – Kaikamdzozov, 1969 1...£f3! 
2.£f1 [2.£f3 ¦a1–+] 2...¦a1! 0–1
(7) Johansson,I – Messing, 1973 
1...£b1! 2.¤b1 ¥a6! 3.£a6 ¦b1 4.£f1 ¦f1–+ 0–1
(8) Panno - Sedamanos, 1976 
1...£e2! 2.¦dd1 £d1! 3.¦d1 ¤e2 4.¢h1 ¦f1 
5.¦f1 ¦f1 0–1

Äържавни първенства
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Øахматна лекция

Виртуозният танц на дамата
мс Христинка Илиева

Дамата е най-силната фигура в шахмат-
ната партия. Това признание се дължи на 
изключителната й подвижност, която й 
придава несравнима атакуваща мощ. Един-
ствена от цялата армия, тя е в състояние 
самостоятелно да обкръжи неприятелския 
цар, разполага и с най-богат арсенал от 
средства за пленяването му.

Дамата е много опасна фигура и от-
близо, и отдалече, като че ли за нея често 
става тесен просторът на черно-бяла-
та дъска. Тя се превръща в страшилище 
на шахматното поле и главна действаща 
сила, особено в ръцете на неопитните 
шахматисти. В стремежа си да унищо-
жат силите на противника, малчуганите 
бързат час по-скоро да я включат в игра-
та. В детските очи дамата става символ 
на най-силната и всемогъща фигура, която 
всява страх и паника, сее опустошения на-
всякъде по пътя си.

Нека се уверим в това.
Ловцки - Тартаковер, 1937 г.

XIIIIIIIIY
9-+-+-tr-mk0
9+p+-+-zpp0
9-+-+-+-+0
9+q+Pzp-tR-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-+PzP0
9+-+-wQ-mK-0
xiiiiiiiiy

Черните са без пешка, още една е под 
удар. Те обаче забелязали неудачното раз-
положение на белия топ и слабостта на 
първия хоризонтал и умело го използвали. И 
така, обърнете внимание на танца на чер-
ната дама.
1...£c5 2.¢h1 £c4 3.¢g1 £d4 4.¢h1 £e4 
5.£c1 
Единствено отстъпление, aко 5.£g1, то 
£e2, а на 5.£d1, следва £f4.  5...£d3 6.¢g1 

£d4 7.¢h1 £d2!! Двоен удар 0:1
А в следващия етюд има изящно реше-

ние, разкриващо силата на дамата в енд-
шпила.

Ван – Флит, 1888 г.
XIIIIIIIIY
9K+-+-+-+0
9+P+-+-+-0
9k+q+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+Q+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

1.£b4! След този тих ход черните са 
длъжни да местят дамата на поле по 
диагонала a8 – h1. На 1...£d5 или £f3, 
следва 2.£a4 ¢b6 3.£b3! £b3 4.b8£ 
+ -. Ако 1… £h1, то решението е не 
по-малко красиво 2.£a3 ¢b6 3.£b2 
¢c7 4.£h2!+- .   1...£g2  2.£a3 ¢b6 
3.£b2! +-

Шахматната богиня Каиса е била осо-
бено благосклонна към дамата и е предос-
тавила на тази фигура забележителни 
възможности за обхождане владенията на 
шахматното кралство, които й позволя-
ват да осъществява най-много печеливши 
комбинации.

Холмов - Остраускас, 1949 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9zp-tr-+k+p0
9-zp-+pzp-+0
9+-+p+p+-0
9-wqnzP-sN-+0
9+-tR-zP-zP-0
9P+-+-zP-zP0
9+-+Q+-mK-0
xiiiiiiiiy

1.£h5 ¢e7 2.£f5! £c3 3.£e6 ¢d8 4.£g8 
¢d7 5.£h7 ¢c8 6.£c7! 1:0
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Шахматната композиция представлява 
специфични шахматни идеи, представе-
ни в специално създадени позиции, които 
имат съответни решения. Това са задачи-
те и етюдите. Разликата между двете е, 
че при задачите условието, което трябва 
да се изпълни, е в точно определен брой 
ходове (например “мат в 2 хода”), докато 
при етюдите белите трябва да спечелят 
или да направят реми (в зависимост от 
условието) без значение на броя ходове за 
игра. От своя страна задачите се разде-
лят на различни видове, които ще разгле-
даме в няколко последователни статии. 

Първата българска шахматна задача е 
публикувана през 1923 г. в ръководството 
на Фердинанд Хоринек, с което се поста-
вя началото на шахматната ни компози-
ция. Постепенно българските компози-

тори придобиват все по-голяма класа и 
печелят множество престижни отличия, 
като безспорно най-класния, български 
шахматен композитор е гм Петко Пе-
тков, който е  неколкократен световен 

шампион, а също и водач в световната 
ранглиста. 

В тази първа статия от рубриката 
“Шахматна композиция” ще започнем раз-
глеждането на така наречените „двухо-
довки”. При тях белите започват играта 
първи и условието е да се даде мат на чер-
ния цар в 2 хода.

Нека разгледаме следните задачи, пос-
ветени на мача на претендентите за 
Световно първенство между Топалов и 
Камски (Topalov – Kamsky), състоял се в 
София през 2009 г.

Под всяка една диаграма е изписано ус-
ловието на задачата (#2), което означава 
„мат в 2 хода”. В скоби под диаграмите е 
посочен броят на белите и черните фигу-
ри, а решенията са следните:

ТО:    1.Дf5? (2.Д:c2#), 1…Оd3! Това се 
нарича “тематичен опит” и означава, че ако 
белите опитат да решат задачата с хода 
1.Дf5? заплашвайки да обявят мат 2.Д:c2#, 
то черните успяват да се защитят чрез  

Шахматна композиция
мс Диян Костадинов

Диян Костадинов – 2009

# 2 (7+5) #2 (11+5) #2 (10+6)
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Диян Костадинов – 2009

#2 (10+6) #2 (8+9) #2 (8+6)

тематичното “опровержение” 1…Оd3! Ре-
шението на задачата е 1.Дe4! със заплаха 
2.Д:c2# и варианти 1…Цb1 2.Тd1#, 1…Оa4 
2.Кa2#, 1…Оb3 2.Ц:b3#, 1…Оd3 2.Дe1#, 
1…О:e4 2.Тd1# Първият ход от решение-
то на всяка задача се нарича “ключ”. В посо-
чения пример ключът е ходът 1.Де4! 

PA:  Опитът 1.Oе2? (цугцванг), се оп-
ровергава от 1…Цa1! Ключът е ходът 
1.Оc4! (цц)  1…c2 2.Д:b2#, 1…Цa1 2.Дa2#, 
1…Цc1 2.Дd1#

LOV:  1.Kd7! (2.Kb6#) 1…Tg6 2.Ke5#, 
1…K:d2 2.Tc6#

КА:  1.Кge3? (2.Д:c2#), но 1…c:b3!, ре-
шава 1.Кe1! (2.Д:c2#)  1…c:b3 2.Кd3#, 1…
Кb2 2.Д:b2#

МS:   1.Оf3! (2.Д:e2#)  1…Оf3 2.К:f3#, 
1…Оg2 2.К:g2#, 1...Кc3 2.О:c3#, 1…Т:g3+ 
2.Д:g3#

KY:   1.Тh5? (2.Тc5#), но 1…О:b3!, ре-
шава 1.f5! (цц)   1…О~ 2.Дc2#, 1…О:b3 
2.Кe2#

След като вече разясних-
ме какво представлява “двухо-
довката”, ще завършим с една 
задача, която читателите мо-
гат да се опитат да решат 
сами. В нея ще откриете игра 
с маскирани свързвания на черни 
фигури, а освен “ключа” има и 2 
тематични опита. Решението 
на задачата ще бъде публикувано 
в следващия брой на списание-
то, в който ще продължим със 
статия, представяща задачи от 
раздел “триходовки”. 

Диян Костадинов, Probleemblad 2003

#2 (8+10)



26 ШАХ в училище

(1) Lutskovski - Gridnev, 1976
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-+pzpp0
9pvL-+-+-+0
9+-+ltr-+-0
9Pzp-+-+-+0
9+-+-+QzPq0
9-zP-+-zP-zP0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Casper - Grottke, 1977
XIIIIIIIIY
9r+-wq-sn-mk0
9zpp+l+QsNp0
9-+-+-+-vL0
9+-zp-zp-vl-0
9-+-zpP+-+0
9+P+P+-zP-0
9-zPP+-+-zP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(3) Suta, M - Suteu, 1953
XIIIIIIIIY
9r+-+-+rmk0
9+p+-+p+p0
9p+-sN-zPq+0
9+-+-+R+-0
9-+-+Q+-+0
9+-+-+-+P0
9-zP-+-+-mK0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(4) Wade - Boxall, 1953
XIIIIIIIIY
9-+-+-tr-mk0
9+-+rvlpzpp0
9p+-zp-sn-+0
9+p+-wq-+-0
9-+-wQPsN-+0
9+L+-+-+R0
9PzPP+-+PzP0
9+-+-+R+K0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) Tolush - Mititelu, 1961
XIIIIIIIIY
9r+-+rsnk+0
9zp-vlq+pzp-0
9-+-+-sn-+0
9+p+p+-sN-0
9-+pzP-+-+0
9+-sN-zPQ+P0
9PzP-vL-zP-+0
9+-mK-+-tRR0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Mechkarov - Kaikamdzozov, 1969
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+p+-+pmk-0
9-+p+lwqp+0
9+-+-zp-+-0
9-+P+P+-+0
9+P+N+-zPp0
9rtR-+-zP-zP0
9+-+Q+-mK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(7) Johansson, I - Messing, 1973
XIIIIIIIIY
9-tr-+k+-tr0
9zpl+pzpp+p0
9-+-+-+p+0
9+-+-+-+-0
9-+Q+-vL-+0
9sN-+-+-+-0
9PwqP+-zPPzP0
9+R+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(8) Panno - Sedamanos, 1976
XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9zpp+-+r+p0
9-+-zp-+p+0
9+-+NzP-+q0
9-+Psn-+-+0
9+P+-+-wQ-0
9P+-tR-+PzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

Ðешете комбинациите
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