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Äържавни първенства

Шампионатите за момчета и
 момичета в Пловдив

Деян Димитров

От 27 март до 4 април „Новотел”, Плов-
див, бе гостоприемен домакин на 9-дневния 
маратон от държавни първенства за мом-
чета и момичета във възрастите 8 - 18 го-
дини. В някой групи масов, в други камерен, 
турнирът събра над 300 участници в различ-
ните дисциплини класически, блиц и ускорен 
шах. 

На обяд (27 март) фоайето на хотела 
беше като кошер с пчели от пристигащи 
и чакащи да бъдат настанени деца, родите-
ли и треньори. Тези, които бяха решили да 
пристигнат предния ден, със сигурност не 
съжаляваха при вида на създалата се мал-
ка лудница. Служителите на „Новотел”-а 
обаче очевидно имаха опит в подобни „екс-
тремни” ситуации и се справиха учудващо 
бързо. Чисто шахматната организация се 
сблъска с традиционните проблеми – прис-
тигащи в последния момент състезатели, 
неподадени заявки, дописване на списъци и 
т. н. Стартът бе даден с малко закъснение 
и след някои неуредици, но след това пър-
венствата минаха на принципа „пуснеш ли 
веднъж първия кръг, турнирът на половина е 
свършил откъм организация и съдийство”.

Ще спра на кратко върху развитието на 
турнирите във всяка възрастова група.

Момчета, 8 години

В турнира по класически шах участва-
ха 23 деца, които в 9-кръгова швейцарска 
система трябваше да определят победи-
теля. Абсолютен и напълно заслужен 
шампион стана Матей Петков от 
„ЦСКА” със 100-процентов резул-
тат! Втори се класира Антон Петров от 
СЦШ с 8 точки, а трети - Николай Иванов 

от „Каиса”, Варна. 
Ускореният шах отново завърши с по-

беда на Матей. Втори е подгласникът му 
от класическия Антон Петров, а трети 
се класира Радостин Нейков. И тримата 
събраха по 6 точки. На блица малкият 
състезател на „ЦСКА” спечели третия 
си златен медал, втори остана Цветан 
Стоянов от Казанлък, а трети - Николай 
Иванов от „Каиса”.

Момчета 10 години

Най-масовата възраст – 61 участници 
в турнира по класически шах. Шампион 
с 8.5 от 9 стана Мартин Петров 
от СЦШ. Той завърши наравно само с 
третия Давид Цветанов и победи основ-
ните си конкуренти Петър-Делян Шен-
тов, Красен Димитров и Тамер Исмаил. 
Среброто спечели Петър-Делян Шентов 
от „ЦСКА”. В последния кръг той загуби 
от Тамер Исмаил, но поради силния си до-
пълнителен показател се класира втори. 

Почти без изненади, познати лица отиват на европейско и световно

Матей Петков с три златни медала
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Трети, също със 7 точки, остана Давид 
Цветанов от „Плевен 21”. 

Шампион по ускорен шах стана Николай 
Бошнаков (едно талантливо по моите на-
блюдения дете) от „Локомотив”, София, 
с 6.5 от 7. Втори с 6 е Мартин Петров, а 
трети - Спасиан Тодоров от „Ивис” с 5.5 
точки. Златото в блица спечели Стефан 
Райков от „ЦСКА”, втори е Тамер Исмаил, 
а трети - Иван Николов. 

Нямам почти никакви впечатления от 
играта на победителите в класическия шах, 
но по това, което знам за други деца, ос-
танали без медал в тази възраст, си правя 
изводите, че играят приличен шах. Със си-
гурност са талантливи и дано родители и 
треньори да не направят грешката рано- 
рано, грубо казано, да ги „звездосат” (нещо, 
което според мен вече се случва с някои от 
тях).

Момчета, 12 години

В турнира по класически шах участ-
ваха 37 състезатели. Тук конкуренцията 
бе жестока, а борбата - много оспорвана. 
Шампион със 7.5 от 9 и според мен за-
служено стана Явор Тодоров от „Ло-
комотив”, София. Втори, със същия брой 
точки, но по-лош показател се класира Ни-
колай Христов от “Асеновец”, а бронза със 
7 от 9 спечели Валентин Вълев от Бургас. 
Победителят Явор Тодоров победи Вълев 

и завърши реми с Ники Христов. Не успя да 
бие Ивелин Илиев от Варна, но Вальо Въ-
лев победи Ники Христов и това помогна 
на състезателя от „Локомотив”, София, да 
грабне златото с реми в последния кръг.

За шампиона Явор Тодоров мога да кажа 
почти само хубави неща. Обича шаха, скро-
мен е, трудолюбив, има интелигентни ро-
дители, които го подкрепят. В чисто шах-
матен аспект мисля, че му липсва школата 
на откритите дебюти. От много малък за-
почна да играе „на закрито”, което на тези 
години в повечето случаи значи „на тъмно”. 
Явор обаче демонстрира завидно разбиране 
на схемите, които практикува. Понякога 
ненужно изпада в цайтноти, но като цяло 
е доста талантлив и му желая успех от все 
сърце. 

На ускорения шах Явор спечели втори 
златен медал. Със среброто остана Влади-
мир Петров от СЦШ, а трети - Николай 
Христов. В блиц турнира победи Валентин 
Вълев със 100-процентов резултат, Явор 
Тодоров остана втори, бронзът отиде при 
Ники Христов.

Момчета, 14 години

Класическият шах събра състав от 42-
ма участници. Шампион стана Алек-
сандър Монев от „Локомотив”, Со-
фия, с 8 от 9 точки. Той победи втория 
и третия Дарио Дерешки от „Плевен 21” 
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и Димитър Даскалов от ,,ЦСКА”, което в 
крайна сметка се оказа решаващо. Не загуби 
партия, но направи ремита с противници, 
които значително му отстъпват по класа. 
Дарио Дерешки грабна среброто с 7.5 точ-
ки, а бронза остана за Димитър Даскалов с 
6.5. Даскалов загуби от Дерешки, но показа 
видимо израстване и медалът е сериозен ус-
пех за него. 

Турнирът по ускорен шах спечели Симо-
нета Иванова – нещо, което лично за нея е 
успех, но не говори никак добре за момче-
тата. На блиц първи е Михаил Николов пред 
Борис Стефанов и Кристиян Янков.

Момчета, 16 години

Тук в турнира по класически шах участ-
ваха 25-има състезатели. Сашо Андре-
ев не срещна трудности и с 9 от 9 
убедително стана шампион! 100-про-
центовите резултати вече му станаха 
навик и не са никак изненадващи. Липсата 
на сериозна конкуренция за първото мяс-
то обаче не е от полза за шаха ни. Втори 
със 7 от 9 се класира Анатоли Атанасов 
от „Плевен 21”, а трети с половин точ-
ка по-малко - Иван Гарнизов от „Спартак 
Плевен 21”. Сашо Андреев се качи да играе 
ускорен шах до 18 години и това позволи 
на Тито Титов от „Енергия” – Добрич, с 
5.5 от 7 точки да спечели златото. Втори 
остана Ивайло Стоянов със същия актив, 

а трети - Даниел Карадалиев от „Енергия” 
с 5 т. В турнира по блиц шампион ста-
на Любомир Данов от Перник със 7 от 
7, втори е Анатоли Атанасов, а трети 
Ивайло Стоянов. 

Момчета, 18 години

И тук интрига в класическия шах 
почти липсваше. Фаворитът в гру-
пата Стоян Иванов стартира с 5 
от 5 т. и на практика реши злато-
то два кръга преди края. Бъдещият 
шампион спечели две важни партии в 
3-ия кръг срещу Боян Ангелов и в 5-ия 
кръг с Павел Янев. Две ремита на финала 
му гарантираха титлата. Втори остана 
Павел Янев. Той спечели в 4-ия кръг сре-
щу Боян Ангелов позиция, в която беше 
загубен. В 7-ия пък победи друг конку-
рент – Даян Нинов. До трето място се 
докопа Джулиан Георгиев с 4.5 точки и 
по-добър показател от останалите със-
тезатели със същия актив. Шампион по 
ускорен шах стана Павел Янев с 5.5 от 7 
т. Среброто спечели Сашо Андреев с 5, 
а бронза Даян Нинов - също с 5 точки.

Момичета, 8 години

Участничките в тази група бяха 14. 
Очаквано победителка стана Нур-

Äържавни първенства



7ШАХ в училище

гюл Салимова от „Георги Даскалов”, 
Варна, със 7 т. от 7 възможни! Втора 
е Габриела Антова от „Шах 21” с 6, а тре-
та Гергана Пейчева от СЦШ - с 5. Шампи-
онката Нургюл е талантлива и за нея вече 
се говори от 2 години. Дано само и нея не 
я „звездосат” прекалено рано. В турнира 
по ускорен шах златото спечели Габриела 
Антова с 6 от 7 т., Нургюл остана втора 
със същия актив, а трета се нареди Лора 
Симитчиева от „Локомотив”, София. На 
блица Салимова е първа, Габи втора, Лора 
Цекова от ЦСКА - трета. 

Момичета, 10 години

Като цяло доста слаба като качество 
на игра възраст. В битката за призовите 
места се заформи голяма въртележка. 
Трите медалистки бяха с по 5.5 и допълни-
телните показатели определиха крайното 
класиране. Шампионката Виктория Радева 
завърши реми с Ана Вълева, а в последния 
кръг загуби от Надежда Петкова. Вълева 
падна от Златина Любомирова, а Надежда 
Петкова тръгна с реми и загуба, но до края 
записа само победи. Така 1-ва е Викто-
рия Радева от Пловдив, втора - Ана 
Вълева от „Георги Даскалов”, а тре-
та - Надежда Петкова от СК, Варна. 
Шампионка по ускорен шах стана Ана Въ-
лева, Виктория Радева е втора, а Габриела 
Илиева спечели бронза. Златото при блица 
грабна Виктория Радева пред Габи Илиева 
и Ана Вълева. 

Момичета, 12 години

Една от най-оспорваните и интерес-
ни групи. Тази година се видя, че беза-
пелационната шампионка Мария Васова 
вече няма да печели толкова лесно. Има-
ше 4-5 равностойни момичета, които 
си спретнаха здрава битка за медалите. 
В 3-ия кръг Мария Васова спечели първа-
та си сериозна партия срещу Джулиана 
Колева. В 5-ия завърши реми с Доника 

Шивачева, а в 7-ия й остана последното 
стъпало към златото – Боряна Петро-
ва. В интересна и оспорвана партия Ва-
сова загуби и Боряна излезе еднолично на 
чело с 6 от 7 т. Елементът на драма се 
появи в последния кръг, когато Петрова 
загуби от Юлина Ганчева и подари тит-
лата на Васова. В крайното класиране 
Мария е първа с 7.5, Боряна втора 
със 7, а трета - съотборничката й 
от „Шумен 2005” с 6.5 т. По тради-
ция Мария Васова не остана за ускорения 
шах и блица. Лично на мен ще ми бъде 
любопитно някой път да се включи, за да 
видим дали ще спечели. Моето мнение е, 
че ще й бъде трудно.

Боряна Петрова си изля яда за изпус-
натата титла и на ускорения шах взе 
златото със 7 от 7. Втора е Доника Ши-
вачева, а трета - Джулиана Колева. Голе-
мите изненади дойдоха на блица, където 
победи София Цветанова, а Василена 
Трайкова се класира втора (и двете от 
Оряхово). Това потвърждава тезата, че 
на тази възраст при бързите контроли 
елементът на случайност рязко скача 
нагоре. Трета е Джулиана Колева. За нея 
държавното като цяло е провал. Спече-
ли три бронзови медала, но не можа да 
си осигури участие на европейско или 
световно. Предните две години бе шам-
пионка на блиц и ускорен, и то убедител-
но. Сериозна крачка назад.
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Момичета, 14 години

Единственият кръгов турнир при мо-
мичетата. Участваха 10 състезателки, а 
битката за титлата беше между Симо-
нета Иванова и Деница Драгиева. Симоне-
та вървеше със 100% актив, а Деница на-
прави две ремита с Цветелина Спасова и 
Ива Пенчева. В 8-ия кръг обаче Драгие-
ва спечели решаващата за златото 
партия срещу Симонета Иванова и 
грабна титлата, като й остави сре-
брото. Трета е Ива Пенчева. В отсъстви-
ето на Симонета Деница стана шампион 
и по ускорен шах, втора е Ива Пенчева, а 
трета - Цветелина Спасова. Титлата на 
блиц отиде при Ива, следвана от Симоне-
та и Деница.

Момичета, 16 години

Изключително интересна, оспорвана и 
равностойна група. Участваха 11 момиче-
та, 4-5 от които реални претендентки за 
титлата. Малка неуредица в началото по-
влия на борбата за медалите. Две участ-
нички по погрешка бяха записани в стар-
товия списък до 8 и до 16 години. След 
като пропускът бе коригиран, се наложи 
промяна в жребия. Една срещу друга седна-
ха Мария Миланова и Дарена Сиркова – две 
от фаворитките за златото. Със сигур-
ност както от психологическа, така и от 
чисто шахматна гледна точка, възникна-

лата ситуация не бе приятна и за двете. 
След дълга цайтнотна борба Дарена спе-
чели. Важният резултат във 2-ия кръг бе 
победата на Ани Крумова над Цвета Галу-
нова. В 3-ия Ани и Дарена завършиха реми. 
След това Сиркова не успя да победи По-
лина Венкова, а Крумова спечели. Цвета 
Галунова пък би Мария Миланова. В 5-ия 
кръг Венкова направи реми и на Ани Кру-
мова, а Цвета и Дарена също завършиха 
наравно. Крумова победи Мария Миланова 
в 6-ия, а на финала направи реми с Марина 
Георгиева. Въпреки това Ани изпревари 
Дарена по допълнителен показател 
и спечели златния медал, Дарена сре-
бърния, а Цвета бронза. 

Две години подред изразявам мнение, че 
въпреки титлите си, Ани Крумова не е най-
силна в тази група. След третия й пореден 
златен медал обаче няма какво да кажа. В 
решителните моменти показва здрави нер-
ви и това помага много. Успехът  е напълно 
заслужен, а постоянството й завидно. Чес-
тито!

Някои от тези момичета все още имат 
сериозен шанс да се развият като силни 
състезатели. Всички са характери, строги 
индивидуалности, боли ги, като загубят и 
често има сълзи. 

Ани Крумова спечели златото и на ус-
корения шах. Втора и трета останаха Да-
рена Сиркова и Полина Венкова. В турнира 
по блиц Ани грабна третата си титла пред 
Дарена и Цвета Галунова.

Äържавни първенства
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Момичета, 18 години

На класическия шах участваха 11 със-
тезателки, почти всички с шансове за ме-
дали. Доста изненадващо, но напълно 
заслужено шампионка с 5.5 от 7 ста-
на Гергана Иванова. Тя победи Сандра 
Трифонова и Виктория Василева, съот-
ветно в 1-вия и последния кръг. Не загуби 
нито една партия. Втора се класира Сан-
дра Трифонова, а трета - Йоана Костур-
ска, и двете с по 5 точки. В турнира по 
ускорен шах първа е Костурска, втора 
- Асения Димитрова, а трета е Алексан-
дра Иванова. Сандра Трифонова взе тит-
лата на блица, среброто остана за Йоана 
Костурска, а бронза отиде при Вероника 
Василева.

Няколко думи в заключение: Този път, 
за разлика от предишни години, залата за 
игра бе голяма и комфортна. За кой ли път 
ще изкажа мнение, че трите дисциплини 
не трябва да се събират на едно място, 
въпреки че така излиза по-евтино на ро-
дители и клубове. Проблем, и то много 
сериозен според мен, е, че треньорите 
не са допускани в залата да наблюдават. 
Това не е добра реклама за шаха. Мисля, че 
присъствието на зрители в залата няма 
особено да затрудни съдиите, които са в 
пълното си право да изгонят на секундата 
всеки, който пречи, опитва се да подсказ-
ва и т. н. За следващи подобни турнири ще 
направя официално предложение аз като 
представител на медиите да бъда допус-
нат в залата като страничен наблюдател. 
Доста ми е трудно да си върша работата, 
когато не съм бил пряк свидетел. А об-
винения от рода, че съм треньор някъде 
и може да помагам с присъствието си, са 
повече от смешни.

Друго нещо, което ми направи мно-
го лошо впечатление, бе поведението 
на повечето деца в хотела. Още първия 
ден така бяха омацали асансьора с някаква 
яхния, че 5 различни препарата се оказаха 
безсилни. Критиката ми е и към повечето 

треньори и ръководители, които буквал-
но бяха оставили малките на произвола 
на съдбата, без да им правят забележки 
за това, че вдигат шум, правят поразии и 
нарушават реда и спокойствието. Имаше 
хвърлени бирени бутилки от прозорците, 
възглавници, счупени стъкла. В съседство 
до мен всеки ден деца играеха футбол в 
стаята. В хотела се видяха в чудо. По-
срещали са много шахматисти, но не и 
толкова много безпризорни деца. Затова 
трябва специално да благодарим за госто-
приемството на 5-звездния „Новотел”, 
Пловдив и да се надяваме, че и в бъдеще 
ще ни предоставят отлични условия.
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Äържавни първенства

От 8 до 15 март в София се проведоха 
държавните първенства по класически, ус-
корен шахмат и блиц за младежи и девойки 
до 20 г. Тази година по инициатива на УС 
на БФШахмат първенствата се проведоха 
по нова формула – кръгова система, а цел-
та - излъчване на шампиони и определяне на 
представителите ни на световното пър-
венство по класически шахмат за 2010 г. 
Световното ще се проведе в град Chotowa 
Czarna - Полша, от 2 до 17 август.

Първенствата се проведоха в базата 
на НСА, където БФШахмат бе осигурила 
безплатен пълен пансион за всички учас-
тници. Гостоприемният домакин мс Ра-
дислав Атанасов осигуряваше приятни 
изненади всеки ден: награди за призьорите 
софтуер от “Kaspersky Antivirus” и нова 
руска шахматна литература от “Книгома-
ния”, а студенти от НСА – специалност 
“шахмат” разказваха за предимствата да 
си студент в НСА.

При младежите медалите заминаха за 
Велико Търново и Варна, като в директна 
партия за 1-вото място в последния кръг 
17-годишният Радослав Димитров победи 
мс Тихомир Янев. 

Радослав Димитров (2386) – Тихо-
мир Янев (2325) [A29]
1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.g3 d5 4.cd5 ¤d5 
5.¥g2 ¤e7 6.¤f3 ¤bc6 7.d3 g6 [7...¤f5 
8.¥g5 f6 9.¥d2 ¥e6 10.0–0 ¥e7 11.¤e4 
£d7 12.¥c3 0–0 13.£d2 a5 14.¦fd1 
¦fd8 15.b3 £e8 16.£b2 b5 17.¥e1 ¦a6 
18.¦dc1 £f8 19.£c2 ¤cd4 20.£d1 ¤f3 
21.¥f3 c5 22.¥g4 Meier,W (2199)-
Bondick,K (2167)/Dresden 2010/0–1 (54)] 
8.¥g5 ¥g7 9.¤e4N [9.£c1 h6 10.¥d2 ¥e6 
11.¤e4 b6 12.h4 f5 13.¤c3 £d7 14.£d1 
a6 15.¦c1 0–0 16.£c2 ¦ac8 17.£a4 £d6 
18.¤d1 ¤b8 19.b4 b5 20.£a3 ¤d7 21.0–0 
c6 22.¦c2 ¢h7 23.£c1 ¤d5 Dimitrov,I-
Kolarov,A/Sofia 1959/1/2 (72); 9.0–0 0–0] 
9...h6 10.¥f6 0–0 11.0–0 ¥f6 12.¤f6 ¢g7 
13.¤e4 f5 14.¤c5 £d6 15.¦c1 b6 16.¤b3 
¥e6 17.£c2 ¦ac8 18.£c3 ¦fd8 

XIIIIIIIIY
9-+rtr-+-+0
9zp-zp-sn-mk-0
9-zpnwql+pzp0
9+-+-zpp+-0
9-+-+-+-+0
9+NwQP+NzP-0
9PzP-+PzPLzP0
9+-tR-+RmK-0
xiiiiiiiiy

 [18...¥d5!?½] 19.¤e5  £e5 20.¥c6 
¤c6 21.£c6 ¢f7 22.£c3 ¦d5 23.e3 [23.
d4 £f6±] 23...c5 24.£e5 ¦e5 25.¦c3 g5 
[25...c4 26.dc4 ¦c4 27.¦fc1 ¦c3 28.¦c3±] 
26.¦fc1± ¥b3 27.d4 ¦e7 28.ab3 ¦ec7 
29.b4! c4 30.b3 b5 31.¢f1 ¢e6 32.bc4 
bc4 33.¢e2 ¢d5 34.¦a1 ¦b8 35.¦a5 ¢e6 
[35...¢d6 36.¦f5 ¦b4 37.¦c2+-] 36.¦e5 
¢f6 [36...¢d7 37.¦f5 ¦b4 38.¦f6+-] 
37.¦c5 ¦c5 38.bc5 [38.dc5?! ¦b4 39.¦a3 
¢e5½] 38...¦b4 39.¦a3  39...¦b2 40.¢d1 
¢e6 41.f3 ¢d5 [41...¦h2 42.¦a6 ¢d7 
43.¦a7 ¢d8 44.¦f7+-] 42.¦a7 c3? 

Девойки и младежи до 20 г.
мс Димитър Илиев
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[42...¦h2 43.¦d7 ¢c6 44.¦d6 ¢b5 45.¦b6 
¢a5+-] 43.¦a3 ¢c4 [43...¦h2 44.¦c3 ¢c6 
45.e4+-] 44.c6 ¦b1 [44...¢d3 45.¦c3! 
¢c3 46.c7+-] 45.¢c2 ¦b2 46.¢c1 ¢b4 
[46...¦b8 47.c7 ¦c8+-] 47.c7 ¢a3 48.c8£ 
¢b3 49.£b7 [49.£e6 ¢b4 50.£h6 
g4 51.£b6 ¢a4 52.£c6 ¢b3 53.£b5 
¢a3+-] 49...¢a2 [49...¢c4 50.£a6 ¢b4 
51.£h6+-] 50.£d5 ¢a3 51.£f5 ¦h2 
52.£a5 ¢b3 53.£b5 ¢a3 54.d5 [54.d5 h5 
55.d6 ¦f2 56.d7 ¦b2 57.£a5 ¢b3 58.£d5 

¢a3 59.d8£ ¦b1 60.¢b1 c2 61.¢c2 ¢b4 
62.£8a5#]  1–0

Тихомир Янев (2325) – Сашо Андре-
ев (2187) [A05]
1.¤f3 ¤f6 2.g3 b5 3.¥g2 ¥b7 4.0–0 d6N [4...e6 
5.a4 (5.¤a3 a6 6.b3 c5 7.c4 £b6 8.¥b2 d5 9.¤c2 
¥e7 10.cd5 ¥d5 11.¤e3 ¥b7 12.d4 ¤bd7 13.d5 
¥d5 14.¤d5 ed5 15.¤h4 £e6 16.£c2 0–0 17.¤f5 
¦fe8 18.¥h3 £c6 19.¦ad1 ¥f8 Markos,J (2571)-
Bartel,M (2601)/Prievidza  2009/0–1) 5...b4 6.b3 
(6.c4 ¥e7 7.b3 0–0 8.¥b2 d6 9.d4 ¤bd7 10.¤bd2 
¦e8 11.£c2 ¥f8 12.e4 e5 13.d5 ¤c5 14.¤e1 g6 
15.¤d3 ¤d3 16.£d3 ¥g7 17.a5 ¤d7 18.f4 ef4 
19.¥g7 ¢g7 20.¦f4 £e7 Sabol,M (2345)-Vovk,I 
(2235)/Pardubice 2008/0–1 (33)) 6...¥e7 7.¥b2 
0–0 8.c3 c5 9.cb4 cb4 10.d3 ¤a6 11.¤bd2 ¦c8 
12.¦c1 ¤d5 13.¤c4 ¤c3 14.£d2 d5 15.¤e3 d4 
16.¤c4 ¤c5 17.£c2 ¥f6 18.¦fe1 ¦e8 19.¥h3 
Mamedov,A (2094)-Romcovici,V (2222)/Odessa 
2008/0–1 (43); 4...¤c6 5.a3±] 5.d4 ¤bd7 6.a4 a6 
7.¤a3 c5 8.c3 b4 [8...£b6 9.¥g5±] 9.¤c4 [9.cb4 
cb4 10.¤c2 a5 ] 9...¦c8 10.£b3 ¦b8 [10...cd4 
11.cd4 (‹11.¤d4 ¥g2 12.¢g2 bc3½) 11...¥d5 
12.¤fd2 ¥g2 13.¢g2 ] 11.cb4± cb4 [11...¥f3!? 
12.¥f3 ¦b4±] 12.¥f4 h6 [12...¤b6+-] 13.£e3 e5 Стоян Иванов - Стелян Георгиев
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14.de5 ¤g4 15.£d4 de5 16.¤fe5 ¤de5 17.¥e5 
[17.¥e5 £d4 18.¥d4 ¥g2 19.¢g2+-]  1–0

Тихомир Янев (2325) - Стелян Геор-
гиев (2134) [B23]
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¥b5 ¤d4 4.¥c4 a6 
5.¤f3 ¤f3 6.£f3 e6 7.d3 ¤e7 8.¥g5 £b6 
9.0–0–0 ¤c6 10.¦he1 ¥d6 11.¥f4 £c7 
12.¥d6 £d6 13.£g4 g6 14.f4 b5 15.¥b3 h5 
16.£g5 £e7 17.£g3 ¥b7 18.¤d5 £d6 19.e5 
£b8 20.¤f6 ¢d8 21.¤e4 £a7 22.c3 ¤a5 
23.¤d6 ¦f8 24.¥c2 ¢c7 25.d4 c4 26.£g5 
£b8 27.¥e4 £d8 28.£g3 ¥e4 29.¤e4 ¢b8 

XIIIIIIIIY
9rmk-wq-tr-+0
9+-+p+p+-0
9p+-+p+p+0
9snp+-zP-+p0
9-+pzPNzP-+0
9+-zP-+-wQ-0
9PzP-+-+PzP0
9+-mKRtR-+-0
xiiiiiiiiy

30.d5 £c7 31.£h4 ¤b7 32.£e7 £d8 
33.£b4 ¢a7 34.de6 fe6 35.g3 ¦f7 36.¤g5 
¦e7 37.a4 ¢b6 38.¤e4 ¦g7 39.¤d6 1–0

Радослав Димитров (2386) – Сте-
лян Георгиев (2134) [A24]
1.c4 ¤f6 2.¤c3 d6 3.g3 e5 4.¥g2 g6 
5.e3 ¥g7 6.¤ge2 0–0 7.0–0 ¤bd7 8.d3 h5 
9.h3 a5 10.e4 ¤c5 11.¥e3 h4 12.g4 ¤h7 
13.£d2 g5 14.d4 ¤e6 15.¦fd1 f6 16.d5 ¤f4 
17.c5 ¦f7 18.cd6 cd6 19.¤b5 ¤f8 20.¥f1 
¥g4 21.hg4 £d7 22.f3 ¤8g6 23.¤f4 gf4 
24.¥f2 

XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9+p+q+rvl-0
9-+-zp-zpn+0
9zpN+Pzp-+-0
9-+-+PzpPzp0
9+-+-+P+-0
9PzP-wQ-vL-+0
9tR-+R+LmK-0
xiiiiiiiiy

24...f5 25.ef5 ¦f5 26.gf5 £f5 27.¥d3 1–0
Крайното класиране доби следния вид:

№ Име, клуб Ело Т.

1. Радослав Димитров (Булмекс, В. 
Търново)

2373 7.5

2. Стоян Л. Иванов (Г. Даскалов, Ва-
рна)

2277 6.5

3. Тихомир Янев (Каиса, Варна) 2374 6.5

4. Стелян Георгиев (Абритус, Раз-
град)

2144 5

5. Павел Янев (Каиса, Варна) 2121 4

6. Павел Димитров (Булмекс, В. Тър-
ново)

2422 4

7. Сашо Андреев (Свиленград 2004) 2232 3.5

8. Александър Куртенков (ЦСКА) 2027 3.5

9. Даян Нинов (Локомотив, Мездра) 2173 2.5

10. Венимир Димов( (Енергия 21, До-
брич)

2022 2

При девойките 16-годишната Ани Кру-
мова започна с 6 т. от 7 партии и преслед-
вачките й не успяха да наваксат нейното 
ускорение. Тя спечели титлата, а втора с 
равен брой точки остана Мария Владимиро-
ва, която започна много неуверено, но пос-
ледваха 6 поредни победи.

Мария Владимирова (2038) – Ани 
Крумова (1905) [B00]
1.e4 ¤c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.a3 e6 5.h3N 
[5.h4 ¥e7 6.h5 h6 7.¤f3 £d7 8.¥d3 ¥g4 
9.¥e2 0–0–0 10.¥f4 f6 11.£d2 £e8 12.ef6 gf6 
13.¤g1 ¥e2 14.¤e2 e5 15.¥e3 ¥d6 16.¤bc3 
¤ge7 17.0–0–0 ¤f5 18.g4 ¤fe7 19.¤b5 ¢b8 
Peshkov,N-Akishina,T/Novokuznetsk RUS 
2008/1–0 (37); 5.¤f3 ¤ge7 (5...f6 6.¥d3 
¥g4 7.ef6 ¤f6 8.¥e3 ¥d6 9.¤bd2 £e7 
10.c4 e5 11.c5 ed4 12.cd6 cd6 13.0–0 de3 
14.¦e1 0–0 15.¦e3 £d7 16.£c2 ¦ac8 17.£b1 
¦ce8 18.¦e8 ¦e8 19.£c2 ¤e5 20.¤d4 
Chojnacka,M (1876)-Szymanski,G/Rewal 
2008/ ½  (50)) 6.¥e2 h6 7.0–0 g5 8.¤e1 £d7 
9.f4 gf4 10.¥f4 0–0–0 11.¤f3 ¤g6 12.¥g3 ¥e7 
13.¥d3 ¥g4 14.¥g6 fg6 15.¤c3 ¦df8 16.£d3 
g5 17.¤e2 h5 18.h3 ¥f5 19.£d2 h4 Tsomaia,I-
Bokuchava,M (2120)/Tbilisi 2009/0–1 (52)] 5...
f6 6.¤f3 fe5 7.de5 ¥c5 8.¥d3 [8.b4 ¥b6½] 
8...¤ge7  9.¥g5 0–0 10.¤bd2 £e8 11.¤b3 
¥b6 12.0–0 ¤g6 13.£e2 ¥d3 [13...£f7 14.a4 

Äържавни първенства
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a5 15.¥e3 ] 14.cd3  ¦f5 e5 [14...h6 15.¥d2 ] 
15.d4½ ¤f4 16.¥f4 ¦f4 17.¦fd1 £h5 18.¦ac1 
¦af8 19.¦d3 £h6 20.¦cc3 ¤e7 21.¤c5 ¥c5 
22.¦c5 c6 23.¦a5 a6 24.¦c5 ¦e4 25.£d1 
¤g6 26.¤d2 [26.g3 £h5½] 26...¦ef4  27.¤f3 
¦4f7 [ 27...¦4f5 28.¦b3 ¤f4½] 28.¦d2? 

XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+p+-+rzpp0
9p+p+p+nwq0
9+-tRpzP-+-0
9-+-zP-+-+0
9zP-+-+N+P0
9-zP-tR-zPP+0
9+-+Q+-mK-0
xiiiiiiiiy

[ 28.g3½] 28...¦f3!–+ 29.gf3 [29.£f3 £d2; 29.gf3 
£g5 30.¢f1 (30.¢h1 ¤h4; 30.¢h2 ¤h4 Com-
bination) 30...¤f4] 29...£h3 30.£f1 £h6 31.f4 
¤f4 32.¦c3 ¦f5 33.f3 ¤h3 34.¢h2 £f4 [34...£d2 
35.£g2 ¤f2 36.f4 ¦h5 37.¢g1 £e1 38.£f1 
¦h1 39.¢g2 £f1 40.¢g3 ¦h3#] 35.¢h1 £d2 
36.£h3 £e1 37.¢h2 £f2 38.¢h1 £b2 [ 38...g6 
39.£f5 gf5 40.¦b3–+] 39.f4 £b1 [39...g6 40.¢g1 
¦f4 41.£e6 ¢g7 42.£d7 ¦f7 43.e6 £f2 44.¢h1 
¦d7 45.ed7 £h4 46.¢g2 £g4 47.¢h1 £d7 
48.¦e3–+] 40.¢h2 [40.¢g2 £a2 41.¢h1 £f2–+] 
40...£d1 [ 40...g6!? 41.£g2 ¦f4 42.£e2–+] 
41.¦d3 £e2 42.¢g1 £e1 [ 42...£e4 43.£f3–+] 
43.¢h2 [43.¢g2 h6 44.¦f3 £d2 45.¢f1 £d4 
46.£g3–+] 43...g6 44.¦g3 £f2 45.¢h1 £f4 
46.¦g4 £c1 47.¢h2 £d2 48.¦g2 £d4 49.£h6 
£e5 [49...£e5 50.¢g1 ¦h5–+]  0–1

Цвета Галунова (1984) - Мария Вла-
димирова (2038) [A07]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 ed4 4.¤d4 ¥b4 5.c3 ¥c5 
6.¥e3 ¥b6 7.¥c4 ¤f6 8.0–0 0–0 9.¤d2 d5 10.ed5 
¤d5 11.¤e4 ¤e5 12.¥e2 f5 13.¤g5 ¤e3 14.£b3 
¢h8 15.¤ge6 ¥e6 16.¤e6 £d2 17.fe3 ¦f6 18.¤d4 
c5 19.¥f3 £e3 20.¢h1 cd4 21.¦ae1 £d3 22.¥b7 
¦af8 23.¥f3 £c4 24.£d1 ¤f3 25.¦f3 £a2 26.b3 
dc3 27.¦c3 £a5 28.¦d3 f4 29.¦e7 £g5 30.£f3 £c5 
31.¦e1 h6 32.¦f1 ¦e6 33.¦d7 ¦d6 34.¦b7 £d5 0–1

Милена Стефанова (1991) - Цвета 
Галунова (1984) [C45]
1.¤f3 ¤f6 2.g3 d5 3.¥g2 c6 4.0–0 ¥g4 5.d3 
¤bd7 6.¤bd2 e6 7.e4 ¥e7 8.h3 ¥f3 9.¥f3 0–0 

10.¦e1 £c7 11.£e2 ¥c5 12.e5 ¤e8 13.¤f1 ¥d4 
14.¥f4 ¥b2 15.¦ab1 ¥c3 16.¤d2 b5 17.h4 £a5 
18.h5 £a2 19.g4 £a4 20.£e3 ¥d4 21.£e2 ¥f2 
22.¢f2 £f4 23.g5 £g5 24.¦g1 £e5 0–1

 

№ Име, клуб Ело Т.

1. Ани Крумова (Г. Даскалов Варна) 2005 6.5

2. Мария Владимирова (Шах 21, София) 2036 6.5

3. Цвета Галунова (Виктори, Блгр) 2079 6

4. Милена Стефанова (Враца) 2068 5.5

5. Калина Тодорова (Г. Даскалов, Варна) 1881 5

6. Дарена Сиркова (Локомотив 2000, 
Пловдив)

2115 5

7. Йорданка Найденова (Хадзопулос, София) 1893 4.5

8. Виктория Цекова (Н. Войнов, Видин) 1881 3

9. Симонета Иванова (М. Тал. Ч. бряг) 1991 2

10. Полина Венкова (Плевен 21) 1955 1

На провелите се първенства по ускорен 
шахмат крайните победители са:

Младежи:
1.  Тихомир Янев – 7 т.
2. Павел Димитров – 7 т.
3. Радослав Димитров – 5,5 т.
Девойки:
1. Милена Стефанова – 5 т.
2. Цвета Галунова – 5 т.
3. Ани Крумова – 4 т.
Щампиони по блиц станаха Павел Дими-

тров и Дарена Сиркова.

Медалистите при юношите и девойките
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Ìега шахматно шоу

Фенове на „Левски“ и „ЦСКА” играха 
 уникален шахматен мач на 100 дъски

Николай Тодоров

На 21 март в столичната зала „Уни-
версиада” над 220 състезатели имаха 
възможността да изиграят уникален за 
България шахматен мач „Левски“ срещу 
„ЦСКА”. Организацията на това съби-
тие стана възможна благодарение на 
инициативен комитет, начело на кой-
то бяха шефовете на двата шахмат-
ни клуба - Петър Курумбашев (ЦСКА) 
и Николай Тодоров (Левски). Идеята 
за провеждането на подобен мач беше 
да се покаже, че българският шахмат 
е водещ спорт в света, защото шах-
матните фенове са толерантни, въз-
питани и решават споровете си върху 
64-те квадрата. Финансовата подкре-
па на Постоянната комисия за децата, 
младежта, спорта и туризма на Сто-
личния общински съвет и на различни 
спонсори доведе до успешната реали-
зация.

В съставите на двата отбора наме-
риха място много публични личности, 
които с присъствието си демонстри-

раха съпричастност към българския 
шахмат. В състава на „Левски“ играха 
премиерът Бойко Борисов, футболна-
та легенда Георги Иванов – Гонзо, об-
щинските съветници Стефан Иванов 
и Атанас Черешаров, лекарят на фут-
болните национали д-р Михаил Илиев, 
актьорът Владимир Карамфилов-Вър-
гала, футболистът Христо Йовов, 

Вътрешният министър Цветан 
Цветанов записа победа над Георги 
Иванов-Гонзо и помогна за общия 

успех на „ЦСКА”.
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международните майстори Калин Ка-
ракехайов и Светлин Стоянов, Хрис-
то Велчев, Атанас Станоев, Пламен 
Младенов. 

За отбора на „ЦСКА” се изявиха 
министърът на вътрешните работи 
Цветан Цветанов, общинският съвет-
ник Кирил Арсов, шефът на фенклуба 
Димитър Ангелов-Дучето, шоуменът 
Тончо Токмакчиев, олимпийската вице-
шампионка Румяна Гочева, международ-
ните майстори Кирил Бадев, Младен 
Гочев, Георги Филев, Илия Цветков и 
др. В съставите на двата отбора бяха 
включени и много от обучаващите се 
млади таланти от детските школи на 
„Левски“ и „ЦСКА”. Да са част от от-
борите на толкова известни личности 
за тях бе изключително преживяване.

Самият мач се проведе в 2 полувре-
мена от по 45 минути, в които се изи-
граха 2 партии с разменени цветове. В 
централните двубои Бойко Борисов 
(Левски) завърши наравно с Димитър Ан-
гелов-Дучето (ЦСКА), а Цветан Цвета-
нов (ЦСКА) победи Георги Иванов-Гонзо 
(Левски). Краен резултат 108:92 за ЦСКА, 
на полувремето 57:43 за „ЦСКА”. Любо-
питно бе, че в началото шахматистите 

За 6-годишната Антония Маркина 
(Левски) това бе първа изява.

Премиерът Бойко Борисов демонстрира 
добри шахматни познания срещу шефа 

на фенклуба на ”ЦСКА” Димитър 
Ангелов-Дучето.

В паузата между двете полувреме-
на на мача се тегли специална томбола, 
с много награди от спонсорите и ре-
кламодателите – шахове, шахматни 
часовници, шахматна литература, пре-
дметни награди и пр. Наградите бяха 
връчени лично от световната шампи-
онка Антоанета Стефанова и светов-
ния рекордьор в шахматния сеанс на 
“Гинес” гросмайстор Кирил Георгиев. 
Мегамачът беше отразен подобаващо 
от рекорден брой медии за шахматно 
събитие от вътрешен мащаб.

на „Левски” поведоха и на светлинното 
табло в зала „Универсиада” светна 7:2 за 
„Левски”, резултат, познат от спортна-
та история.
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Трети „Каиса Чес – джуниър” 
 в Белоградчик

кмс Евтим Стефанов

Îткрити турнири

Георги Цеков от Берковица ще играе 
на финала на „Каиса Чес-джуниър” през 
май в София, след като спечели турнира 
в Белоградчик с 6 точки от 7 възможни и 
получи лаптоп и огромна купа. 

Турнирът бе открит от директо-
ра на БФШ - Николай Велчев, и кмета на 
Белоградчик Емил Цанков, който направи 
първия ход и даде начало на най-престиж-
ното състезание за деца до 14 години в 
България.

Веригата детски турнири “М-Тел-джуни-
ър” вече се нарича “Каиса Чес-джуниър”. Тази 
естествена рокада е справедлива, защото 
това е името на мениджърската фирма на 
създателя на идеята за тези детски турни-
ри Силвио Данаилов. Той освен мениджър на 
супер грос майстор Веселин Топалов, вече 
втора година подпомага и развитието на 
детския шах в България. 

Георги Цеков спечели 6 партии, най-ва-
жната от които в седмия последен кръг 
срещу 11-годишния Владимир Петров, 
като така се отдели от групичката от 
4-има състезатели с по 5 точки и едно-
лично спечели турнира. Георги е от Бер-
ковица – балканско градче от Западна 

Стара планина, разположено на едва 80 км 
от Белоградчик, и това го направи почти 
местен състезател. Единствената му за-
губа в турнира е от Михаил Николов от 
„Плевен XXI”, който също игра изключи-
телно силно и беше достоен претендент 
за първото място.

Общо 47 състезатели мериха сили в 
изисканата конферентна зала на хотел 
"Скалите" на метри от едни от най-ве-
личествените скални образувания в све-
та. Плътно зад победителя с 5,5 точки 
се наредиха: Стефана Милутинович от 
Зайчар, Дарио Дерешки – „Плевен XXI”, 
Румен Николов от „ЦСКА” и Михаил Ни-
колов от „Плевен XXI”. 

Награди за победители във възрасто-
вите групи получиха: Николай Христов, 
до 12 години, Иван Николов, до 10 години, 
и Матей Петков, до 8 години. Първа при 
момичетата от България се класира 
Симонета Иванова, която получи елек-
тронен часовник DGT XL, а най-добре 
представилият се състезател от Видин 
бе 10-годишният Радостин Бушев, който 
завърши 10-и.

Всички деца получиха награди и подаръци, 
осигурени от БФШ и ШК “Найден Войнов”.

Кметът Емил Цанков прави първия 
ход на турнира
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В турнира за първи път участва състе-
зателка от съседна Сърбия - Стефана Ми-
лутинович, на 13 години. Тя дойде от град 
Зайчар – разположен само на 10 км от бъл-
гарската граница, и направи силно предста-
вяне, заемайки второто място, след като в 
последния кръг завърши реми с победителя 
от предишните два турнира - Румен Нико-
лов. Стефана и Румен участваха в турнира 
без право на лаптоп или електронен ча-
совник при класиране на първо място, тъй 
като тя не е българка, а Румен вече беше 
спечелил два от предишните турнири. 

Участниците останаха приятно изнена-
дани от перфектните условия, предложени 
от хотел “Скалите” в Белоградчик. Имен-
но поради тази причина на същото място 
на 26 юни, дни преди местния празник на 
това „докоснато от Бога” място, ще се 
проведе откритият еднодневен турнир на 
Белоградчик по ускорен шах, а в началото 
на октомври Белоградчик ще бъде домакин 
на най-голямото състезание по шахмат за 
любители с големи награди за състезатели 
с Ело до 2250, 2000 и без Ело.

Крайно класиране:

№ Име, клуб Ело Група Т.

1. Георги Цеков (Берковица) 1798 до14г. 6,0

2. Стефана Милутинович 
(Зайчар)

1806 до 14 г. 5,5

3.  Дарио Дерешки (Плевен 
21)

1997 до 14 г. 5,5

4.  Румен Николов, 
(ЦСКА)

1760 до 14 г. 5,5

5. Михаил Николов (Плевен 
21)

1832 до 14 г. 5,5

6. Николай Христов (ШК 
„Асеновец”.)

1877 до 12 г. 5,0

7. Владимир Петров (СЦШ) 1926 до 12 г. 5,0

8. Симонета Иванова (М. 
Тал)

1803 до 14 г. 5,0

9. Георги Бърдаров (Локо-
мотив, София)

1781 до 14 г. 5,0

10. Радостин Бушев (Н. Вой-
нов, Видин)

0 до 12 г. 4,5

11. Иван Николов (ЦСКА) 1687 до 10 г. 4,5

12. Петър-Делян Шентов 
(ЦСКА)

1718 до 10 г. 4,5

13. Стефан Райков (ЦСКА) 1679 до 10 г. 4,5

14. Мартин Петров (СЦШ) 1743 до 10 г. 4,0

15. Роберт Сисоев (Рицар) 1777 до 12 г. 4,0

16. Костадин Вачев. (М. Тал) 1978 до 12 г. 4,0

17. Кристиан Василев, (Шах 21) 0 до 10 г. 4,0

18. Николай Бошнаков (Локо-
мотив, София)

1686 до 10 г. 4,0

19. Иво Димитров (Локомо-
тив, София)

1746 до 14 г. 4,0

20. Деница Драгиева (Локо-
мотив, София)

1739 до 14 г. 4,0

21. Матей Петков (ЦСКА) 1469 до 8 г. 4,0

22. Волен Дулгеров (Ловеч) 0 до 12 г. 4,0

Общо 47 участници

Стефана Милутинович срещу 
Румен Николов
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Четвърти „Каиса Чес - джуниър” 
 във Варна

мс Димитър Илиев

Сашко Монев си направи хубав подарък 
на рождения си ден, 10 април, в петзвездния 
грандхотел „Димят” във Варна. Обичайни-
ят съботен ден неочаквано се превърна в 
голям шахматен празник.

При предварителните очаквания, че в 
турнира ще участват 30-35 състезатели, 
в списъка за първия кръг те се оказаха 67, 
от София, Балчик, Аксаксово, Плевен, Си-
листра, Добрич, Генерал Тошево, Шабла и 
Варна. Съгласно предварителните условия, 
всички играеха в общ турнир, като победи-
телят при момчетата получава персонален 
компютър, а при девойките - електронен 
шахматен часовник. За победителите в раз-
личните възрастови групи бяха предвидени 
красиви купи, а за всички участници – най-
новите шахматни книги и списания. По въз-
расти участниците имаха и отделни класи-
рания в 4 групи: до 8, 10, 12 и 14 години.

Турнирът беше изпълнен с големи изне-
нади. След оспорвана борба, в която неви-
наги победител бе по-големият състеза-
тел, се получи следното крайно класиране: 
Александър Монев - първи в главния 
турнир и при момчетата до 14 годи-

ни. Той стана 
п р и т е -
жател на 
п р е -
носи-
м и я 
компютър,  
както и купа 
от кмета на 
Варна Кирил Йор-
данов. Победителка при девойките до 
14 години е Деница Драгиева, като в 
общото класиране тя зае пето място и 
получи електронен шахматен часовник и 
купа от Българска федерация по шахмат. 
При 12-годишните първото място завою-
ва Ивелин Илиев от ШК ”Варна”, като в 
общия турнир той зае 11-о място. Сред 
12-годишните момичета победителката е 
също от варненски клуб - Николета Госпо-
динова от ШК „Георги Даскалов”. Тя полу-
чи купа от ШК ”Веселин Топалов”. В общия 
турнир тя е на 10-о място. Победител във 
възрастта до 10 години стана Иван Нико-
лов - от ШК ”ЦСКА”, София, като в общия 
турнир той зае 14-о място. Безспорно най-
неочакваните резултати, които бяха съ-
проводени от вълнуващи преживявания, се 
получиха в групата на 8-годишните момче-
та и момичета. При момчетата победи-
тел стана Николай Иванов от ШК ”Каи-
са”, Варна, който най-изненадващо зае 15-о 
място в общия турнир. При момичетата 
красивата купа от Дирекция „Младежки 
дейности и спорт” към община Варна по-
лучи Виктория Петрова от ШК ”Георги 
Даскалов”. В общия турнир тя се класира на 
46-о място. Купите за най-малки участни-
ци в турнира получиха Виктория Петрова 
и Христо Ганчев, родени през 2003 година. 

Александър Монев спечели лаптопа

мс Димиттттттър Илиев

стана 
е -
на

тър, 
и купа

Îткрити турнири

Шампионът Александър Монев 
с купата и лаптопа
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Заслужава да се отбележат няколко неща 
около този турнир. Най-напред трябва да 
се подчертае, че идеята да се провежда 
такъв турнир се оказа много добра - неза-
висимо от възрастта се срещат малки и 
големи деца, като това е гаранция за подо-
бряване на тяхната шахматна квалифика-
ция. Всички участници определиха турнира 
като прекрасна репетиция за предстоящи-
те големи международни състезания: Пе-
тия открит европейски шампионат на 
общински шахматни отбори и Седмия от-
крит международен турнир „Надеждите 
на света” – за училищни шампиони, които 
ще се проведат през юни тази година в 
Грандхотел „Варна”.

Крайно класиране:

№ Име Ело Т.

1. Александър Монев 2135 6,5

2. Димитър Даскалов 2059 6,5

3. Дарио Дерешки 2014 6,0

4. Георги Пеев 1765 6,0

5. Деница Драгиева 1951 5,0

6. Румен Николов 1954 5,0

7. Калоян Костов 1738 5,0

8. Мартин Петров 1709 5,0

9. Димитър Дюлгеров 0 5,0

10. Николета Господинова 0 5,0

11. Ивелин Илиев 1632 5,0

12. Димитър Христов 1676 5,0

13. Георги Андонов 1597 5,0

14. Иван Николов 1683 5,0

15. Николай Иванов 0 4,5

16. Марин Захирев 0 4,5

17. Кирил Герджиков 1676 4,5

18. Йоан Илиев 0 4,0

19. Никол Младенова 0 4,0

20. Волен Дюлгеров 0 4,0

21. Калоян Пеев 0 4,0

22. Драгомир Дичев 1684 4,0

23. Ана Вълева 0 4,0

24. Антон Петров 0 4,0

25. Гордан Иванов 0 4,0

26. Иван Георгиев 0 4,0

27. Светослав Конаков 0 4,0

28. Ивелин Веселинов 0 4,0

29. Стефан Петков 0 4,0

30. Мартин Владимиров 0 4,0

31. Калоян Дичев 1604 4,0

32. Емил Яков 0 4,0

33. Люба Колева 0 4,0

Общо 67 участници

Деница Драгиева първа 
при момичетата
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Îт живота на клубовете

Александър Тихомиров Димитров спечели 
втория за 2010 година турнир от традицион-
ната детска верига „Барона” в Шумен. Той съ-
бра 5.5 точки от 7 възможни и изпревари по 
допълнителен показател Йоана Йорданова, ко-
ято завърши със същия актив. Трети, с 5 точ-
ки, се класира победителят от първия турнир 
Радостин Рафаилов. Следват Мария Миланова, 
Борис Иванов и Джулиана Колева с 4.5 от 7 
точки. В състезанието участваха 17 шахмати-
сти от школата на клуба. Те изиграха 7 кръга 
при контрола 20 минути на човек до края на 
партията. Турнирът бе съпроводен от доста 
обрати и интересни резултати. Във втория 
кръг бъдещият победител Александър Дими-
тров загуби от Борис Иванов, но в третия по-
беди Йоана Йорданова. Много добре стартира 
Мария Миланова – с 3 от 3. В четвъртия кръг 
обаче и тя падна от Радостин Рафаилов. В пе-
тия Сашо и Мария завършиха реми, а Радостин 
имаше по-лек съперник и два кръга преди края 

поведе еднолично с 5 от 5, на 1.5 точки пред 
останалите и вече се виждаше шампион. Най-
интересното обаче тепърва предстоеше. В 
шестия кръг Рафаилов загуби от Борис Иванов, 
а Йоана Йорданова спечели срещу Мария Мила-
нова. На финала Радостин Рафаилов се срещ-
на с прекия си конкурент за първото място 
– Александър Димитров, и реми му бе доста-
тъчно за победа в турнира. Партията протече 
много интересно, с традиционните за нивото 
на съперниците и контролата за игра пропус-
ки. Радостин избяга от реми в опитите си да 
играе шах, а не да търси удобен резултат, но в 
един момент изгуби реална преценка за позици-
ята, продължи да натиска, без да има основания 
и загуби. Двете поражения в 6-ия и 7-ия кръг 
му отредиха третото място и със сигурност 
му дадоха много поводи за размисъл. Като цяло 
Рафаилов игра добре и евентуална негова вто-
ра победа във веригата през 2010-а нямаше да 
бъде изненада. В играта му се забелязва видимо 
израстване, което си пролича и по време на 
държавното първенство в Пловдив, където 
той раздели 4-о - 6-о място в групата до 14 го-
дини. В друга важна партия от последния кръг 
Йоана победи Борис Иванов, но остана втора 
заради по-лошия си допълнителен показател.

Победителите получиха традиционните за 
купата награди – шахматна литература.

Втори турнир за Купа „Барона” в Шумен
Деян Димитров

Интересни обрати и драма на финала

Решения на комбинациите от стр. 25
(1) Jagstaidt, Patrick - Liepins, Oliver, Gen-
eve, 2008 1...¦f3! 2.£f3 £d2 3.¢e4 £d4# 0–1
(2) Nanov, Georgi - Stojanov, Ivailo, Sunny 
Beach, 2009 1...£h4!! 2.¢h4 ¦h8 3.£h5 ¦h5# 0–1
(3) Kuzmanov, Stojan - Kolev, Vasil, Sofia, 
2004 1.£f7!! ¦f7 2.¦c8 £e8 3.¦e8# 1–0
(4) Atanasov, Viktor - Marinov, Velislav, Sunny 
Beach, 2009 1.¦f3!!+- ef3 2.£g6 ¢f8 3.£h6 
¢g8 4.£h8 ¢f7 5.£g7# 1–0

(5) Ganev, Daniel - Metodiev, Veselin, Sunny 
Beach, 2009 1.¦b8!! ¢b8 2.£c8 ¢a7 3.£a6 
¢b8 4.¦c8# 1–0
(6) Ghaem, Maghami - Karpov, Ana, IRI, 2009  
1...£c1 2.¥c1 ¦c1 3.¢g2 h3# 0–1
(7) Kasparov, Garry - Vilaisarn, A., FRA, 2008 
1.¤h6 gh6 [1...¢h8 2.£h7#] 2.£h7# 1–0
(8) Kramnik, V. - Ponomariov, R., RUS, 2008 
1.£f7 ¢h8 2.¤f5 ¥h4 3.£g7# 1–0
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На 20 и 21 март в клуба на СКШ “Плевен 
ХХI” се проведе първият за тази година тур-
нир за наградите и купата на “Евроинс”. И през 
2010 г. участниците ще се състезават в 2 гру-
пи – група „А” и група „Б” , като в група „А” 
ще се трупат точки за генералното класиране 
в края на годината. По регламент кръговете 
ще са седем по швейцарската система при ед-
ночасова контрола. Обявени са награди за въз-
растови групи 10, 14 и 18 години, ветеранска 
награда и награда за победител в турнира. За-
елият първо място в група „Б” също получава 
награда, а класиралите се до трето място – 
грамота.

В това издание се включиха общо 39 шах-
матисти на възраст от 6 до 75 години. За кар-
тотекираните състезатели на “Плевен ХХI” 
това беше последна проверка преди предсто-
ящите Държавни индивидуални първенства по 
класически шах, ускорен шах и блиц в Пловдив. 

През последните турнири въпреки учас-
тието на 7-8 опитни кандидат-майстори от 
града прави приятно впечатление успешното 
представяне на младите надежди на клуба. Да 
припомним, че два от четирите проведени 
турнира през 2009 г. бяха спечелени от 13-го-
дишните Иван Гарнизов и Анатоли Атанасов. 
А на това състезание над всички с играта си бе 
12-годишният Михаил Николов. След три по-
редни победи в първия ден Мишо седна на пър-
ва дъска и до края не отстъпи. Важни победи 

постигна в четвърти и пети кръг, съответно 
срещу Анатоли Атанасов и победителя във 
веригата за 2009 г. Мартин Дяков. Спечелена-
та точка и в шестата партия направи Мишо 
недостижим за останалите. И ако не беше 
тази детинска загуба в последния кръг срещу 
кмс Цако Иванов, впечатлението от негово-
то представяне щеше да бъде отлично. Ос-
вен наградата за победител в турнира Мишо 
натрупа и 20 точки за генералното класиране. 
С по 5 точки след него се наредиха Мартин 
Дяков, Цако Иванов и Вергил Василев, с натру-
пани съответно по 19, 18 и 17 точки за край-
ното класиране.
Останалите победители:
Давид Цветанов - до 10 г., с актив от 3,5 т. 
Кристиян Янков - до 14 г., с актив от 4 т.
Анатоли Атанасов - до 18 г., с актив от 4,5 
т.
Николай Ненчев - ветерани, с актив от 3,5 т.

От дамите най-успешно игра Александра 
Иванова, финиширала с 4 т.

В група „Б” се записаха за участие 15 мал-
чугани на възраст от 6 до 10 г. Атрактивна-
та награда – купа под формата на шахматен 
цар, бе достатъчна мотивация за всички. След 
множество обрати в партиите, характерни 
за начинаещите шахматисти, се получи след-
ното класиране:
1. Волен Дюлгеров - 7 точки от 7 възможни
2. Стилиян Нановски - 5,5 т.
3. Никола Ненков - 4,5 т. 
4. Владимир Върбанов - 4 т.
5. Любомир Николов - 4 т., и др. 

Грамота за най-малък участник бе връчена 
на 6-годишния Теодор Илчев, матирал трима 
от противниците си. Единственото момиче 
- Цветелина Некова, записа 2,5 точки. Победи-
телят получи и шахматна литература, а също 
и правото на следващия турнир да играе в гру-
па „А”. На закриването бяха обявени и датите 
на следващия турнир за купа “Евроинс” – 22 и 
23 май.

Пролетен турнир от веригата 
 за купа “Eвроинс”

мс Христинка Илиева
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Първите две задачи са композирани по 
случай провеждането на първата Световна 
купа по шахматна композиция, организира-
на от Световната организация по шахмат 
FIDE през 2010г. и на диаграмите са изписани 
именно инициалите на FIDE. Решенията са 
следните:

Задача “FI”:
Опит:1.¤d5? (със заплаха 2.£b4#), но оп-

ровергава 1…¤:b5!
Решава:1.a8К! (със заплаха 2.£b4#) и 

варианти 1…¤c2 2.£c3#, 1…¦:b5 2.£:c7#
Задача “DE”:
Опит:1.¤e1? (заплаха 2.¤d3#), опровер-

гава 1…¥:c4!
Решава: 1.¤d4! и черните са в цу-

гцванг: 1…f6 2.e:f6#, 1…f:e6 2.¤:e6#, 
1…a:b3 2.¤d:b3#,

1…¥~ 2.¤:b7#, 1…b5(b6) 2.¦:c6#         

Диян Костадинов,
посветена на турнира в памет на
Александър Хаджипетров, 2010 г.

 Мат в 2 хода

Шахматна композиция
мс Диян Костадинов

 В тази статия ще разгледаме задачи, които са изобразителни, и фигурите на диагра-
мите са подредени под формата на букви. С подобни задачи може да се изписват имена 
на турнири, шахматисти и т. н. Те са много атрактивни и интересни за любителите на 
шахмата, защото са нестандартни и привличат внимание. Ето няколко примера:

 Мат в 2 хода Мат в 2 хода
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Мат в 2 хода Мат в 2 хода

Диян Костадинов,
посветени на Снежина

Следващата задача е посветена на тур-
нира в памет на „Александър Хаджипетров”, 
който вече стана традиционен и се провеж-
да в Бургас. На него вземат участие и много 
деца и юноши, като по този начин имат въз-
можност да премерят сили с някои от най-
силните български шахматисти. Тази година 
победител в турнира стана гм Милен Василев. 
Ето го и решението на задача А.Х.:

Опит:     1.¤f6? (заплаха 2.¤d7#), 1…bc4 
2.¦e5#, опровергава 1.¤b8!

Опит:     1.¤ge3? (заплаха 2.¦e5#), 1...¤b4 
2.¥b6#, опровергава 1.¤c7!

Решава:  1.¤f2! (заплаха 2.¤d3#), 
1...¤b4 2.¥b6#, 1…bc4 ¦e5# 

Тематичното съдържание на задачата 
е борба между бял и черен кон (¤g4/¤a6) в 
опитите и решението и самоблокиране на 
полета около черния цар във вариантите.

По същия начин както поетите посве-
щават стихотворения, а музикалните ком-
позитори – песни на своите любими, изобра-
зителните задачи могат да бъдат посветени 
не само на турнири и други събития, но и на 
любими хора. Следващите две задачи са при-
мер за това. Те са посветени на съпругата на 
автора и първата изобразява първата буква 

от нейното име (на латински), а символът 
при втората задача е с ясно послание.

Решението на задача „S” е следното:
Опит: 1.¥h2? (цугцванг), 1...¥е7 2.¤g7#, 

1...g6(g5) 2.¦f6#, 1…e4 2.de4#, но опровер-
гава 1... ¥d6!

Друг опит е: 1.¥h4? (цугцванг), 1... 
¥е7(¥d6) 2.¤g7#, 1…g6(g5) 2.¦f6#, опровер-
гава 1...е4!

Решава: 1.¦dg6! (със заплаха 2.¦4g5#), 
a на 1... ¥е7 следва 2.¤g7#

Последната задача в статията (изобра-
зяваща сърце) е за самостоятелно решаване 
от читателите, а решението ще бъде по-
казано в следващия брой на списанието.

Решение на задачата от бр. 6 / 2009:
Опит: 1. c8£? (заплаха 2.¤c7#), 1…¤f~ 2.£c4#, 
1…¤d5!? 2.ed5#, 1…¤e8!? 2.de8¤#, но1…£b6! 
Решава 1.£c8! (2.d8¤#), 1…¤e8 2.de8¤#, 
1…¤d8 2.cd8¤#, 1…¦f8 2.gf8¤#, 1…¤d7 
2.£d7#
В опита е реализирана тема – корекция на 
черния кон, при която той защитава пър-
во със свободен ход (¤f~), а после кориги-
ра играта си (¤d5!? и ¤e8!?), а в решение-
то има произвеждания на 4 бели коня.
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Øахматна лекция

Усъвършенствайте шахматното 
 си виждане

мс Христинка Илиева
Един от първите уроци в шахматното обуче-

ние е запознаване с шахматната дъска. И за знае-
щи, и за незнаещи тя се състои от 64 квадратче-
та – половината бели, половината черни. В очите 
на начинаещите малчугани обаче дъската има “го-
леми” размери. За тях е трудно да обхванат с по-
глед това пространство. Оттук идва и причина-
та за многото дебютни катастрофи в техните 
партии, за обидните недоглеждания в мителшпи-
ла и ендшпила.  Прави впечатление повишеният 
интерес у децата към уроците за фианкетирани-
те офицери и тяхната коварност. Те умело ги из-
ползват в своята атака, но за противника често 
остават незабелязани. Още по-страшна в очите 
на малките шахматисти изглежда чуждата дама, 
която почти безпрепятствено се движи по ця-
лата дъска. Колкото повече децата се занимават 
с изучаване на шахматната игра, толкова шах-
матното табло ще придобива нормални размери 
в техните очи. Умението “широко” да виждат 
дъската се явява един от необходимите признаци 
на майсторството. Обърнете внимание на дви-
жението на дамата в партиите на Боголюбов, 
Рубинщайн и Смислов!

XIIIIIIIIY
9r+-tr-+k+0
9zp-+l+-zpp0
9-+-+p+-wq0
9+p+pzPp+-0
9-+-+-zP-+0
9wQ-zP-zP-+-0
9P+-+-zPLzP0
9+-+R+-tRK0
xiiiiiiiiy

Боголюбов - Мизес, 1925 г.
1.£а6! Пример за “широка” игра. Заплашва 

2.¥d5! ed5 3.£h6  1...£h5 2.¥d5! ed5 3.¦g7! 
¢g7 4.£f6 ¢g8  5.¦g1 £g4 6.¦g4  fg4 Фор-
мално материалното преимущество е на 
страната на черните, но техните фигури са 
разположени неудачно. Решава настъплението 
на белите пешки в центъра. 7.f5 ¦dc8 8.e6 ¥c6 
9.£f7 ¢h8 10.f6 ¦g8 11.£c7 ¦ac8 12.£e5 d4 
13.¢g1 ¥d5 14.f7 ¦g7 15.£d5 1:0 

XIIIIIIIIY
9-mKR+-+-+0
9zP-+-+P+-0
9-zPPtR-+P+0
9+-+Q+P+-0
9-+rzpP+-+0
9zp-+-zp-+p0
9-zp-+qzpp+0
9mk-tr-+-+-0
xiiiiiiiiy

Яновски - Рубинщайн, 1907 г.
1…£d8!  В явно по-добра позиция, черните 

намират прекрасна маневра на дамата 2.£g4 
£b8! 3.¢g2 £a7! 4.¦fe1 £c5 5.£e4 £b4 
6.¦1e2 ¦5f6 7.£d3 ¢g8  8.£c3 a5 9.£b4 
ab4  10.c3 bc3  11.¦c3 ¦a8 0-1

XIIIIIIIIY
9-+-+-mk-+0
9+p+ntr-vlQ0
9p+r+pwqLzp0
9+-+p+-+P0
9-+-zP-zp-+0
9zP-+-+N+-0
9-zP-+RzPP+0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Смислов – Смагин, 1967 г.
1.¥b1! Бялата дама вече няма работа на 

царския фланг и тя неочаквано се прехвърля на 
противоположния участък на дъската 1...¥h8  
2.£d3! ¦g7 3.£b3! ¦b6 4.£c3 ¦g8  на 4…¦с6 пе-
чели  5.£b4  5.£c8   1:0

Задание:
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-tR0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zp-+-+0
9+-+-+-+-0
9q+-+-+-+0
9mk-mK-+-+Q0
xiiiiiiiiy

Белите дават мат в два хода.
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(1) Jagstaidt – Liepins
XIIIIIIIIY
9rsn-+-trk+0
9zp-zp-+-+p0
9-zp-zp-+pwq0
9+-+Pzp-+-0
9-+P+Q+-+0
9+-sNK+N+-0
9PzP-+-+-zP0
9tR-+-+n+R0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

 (2) Nanov – Stojanov
XIIIIIIIIY
9r+-+-+-wq0
9zp-zp-+ktr-0
9-zpPzp-sn-+0
9+-+Pzp-zP-0
9-zP-+Pvl-vL0
9+-sN-+-+K0
9P+-+-+-+0
9tR-+Q+-tR-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(3) Kuzmanov – Kolev
XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+-wQ-+pzpp0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zP-+n+0
9+L+-wq-+-0
9PzP-+-+PzP0
9+-tR-+-+K0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

 (4) Atanasov – Marinov
XIIIIIIIIY
9r+-+r+k+0
9zp-zpq+-+-0
9-+-zp-+pzp0
9+p+P+-+-0
9-+PvLp+-+0
9+-tR-+lzP-0
9PzPQ+-zP-zP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) Ganev – Metodiev
XIIIIIIIIY
9-snR+-vl-tr0
9+k+rwq-zp-0
9-zp-+pzp-+0
9zpP+pzPn+-0
9P+-zP-zP-zp0
9+-+-vLN+-0
9-+Q+-mKPzP0
9+-tR-+N+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Ghaem – Karpov
XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0
9+-+-+pzp-0
9pzp-+p+-tr0
9vl-wq-+-+-0
9-+-+-+-zp0
9zPR+-+QzP-0
9-vL-+-zP-zP0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

 (7) Kasparov – Vilaisarn
XIIIIIIIIY
9-+r+-trk+0
9+-wq-vlNzp-0
9psnn+l+-zp0
9+p+p+Q+-0
9-+-zP-zP-zP0
9zPP+LvL-+-0
9-+-+-mKP+0
9+-tR-+-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(8) Kramnik – Ponomariov
XIIIIIIIIY
9r+qtr-+-+0
9zp-+-zp-mk-0
9-zp-+-vl-sN0
9+-zpn+-+Q0
9-+-+-+-tR0
9+PzP-+-+P0
9-zP-+-zPP+0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

Ðешете комбинациите
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Çа най-малките

Уроци за начинаещи
Деян Димитров

След поредица от няколко кратки статии, 
изпълнени най-вече с практически съвети и 
приложени примери, е време да се насочим 
към силата на отделните фигури и техните 
„коварни номера” спрямо противника.

Да започнем с офицера: Той е далекобойна 
фигура и има „лошия навик” да дава открити 
шахове, да участва в двойни нападения и да 
си взаимодейства добре с тежките фигури. 
Материалната му стойност е три пешки. За 
относителната е още много рано да гово-
рим.

Следващите няколко примера са доказа-
телство колко „зъл” може да бъде офице-
рът.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-zp-+-0
9-+-+-+p+0
9zpn+-zp-zP-0
9-+-+P+-+0
9+K+-zP-+-0
9L+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

1.¢a4 ¢g7 2.¢b5
В хода на битката белият цар е скрил 

верния помощник офицера зад гърба си и го 
„хвърля” в боя в най-подходящия момент. 
Печалбата на противниковия кон води до 
победа в партията. Друго отстъпление с 
царя би довело само до открит шах.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+l+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+r+-0
9-wQ-+-zPK+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

1...¦b3+ 2.¢h2 ¦b2

Този път жертвата се оказа най-силната 
фигура – бялата дама. Трябва да забележим, 
че офицерът на в7 е под атака, но казано на 
футболен език - „мълниеносната контра” и 
доброто взаимодействие на състезатели-
те (офицера и топа) решава мача.
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Бялата дама е дала смъртоносен шах, но 
противниковият топ се изтегля със страш-
на сила, офицерът атакува царя, а против-
никовата кралица е обречена на гибел.

И един последен пример:
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Белият офицер е заел стрелкова пози-
ция, а смелата пешка открива пътя му за 
стрелба. Царят на черните успява да се спа-
си, но не и дамата. 
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