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Place: Golden Sands, Country Club Dalas
Rate of play - Open 9 rounds 
System - FIDE Swiss 
Time control - 90 min. with an increment of 30 seconds per 
move, starting from move one. 
Valid for ELO FIDE and GM/IM Norms 
Accomodation:
The organizers offers the following packages in a 
four star **** hotel:

8 nights with half board - breakfast and dinner for one bed in 
double room: 290 EUR
8 nights with half board - breakfast and dinner in 
single room: 350 EUR

The given rates are preferential, included entry fee for the 
tournament, community tax, VAT and transfer from the 
Varna airport.

Entry fee: All players who have paid for accommodation 
packages can take part in the tournament with no entry fee. 
Those who do not wish to use the accommodation packages 
shall pay entry fee 120 EUR. 
Main prizes 

Special Prizes: 
ELO FIDE 2400 – 2499 - 2800 EUR (1st 1000)
ELO FIDE 2300 – 2399 - 2400 EUR (1st 800)
ELO FIDE 2200 – 2299 -2100 EUR (1st 700)
ELO FIDE 2050 – 2199 - 2100 EUR (1st 700)
ELO FIDE 1900 – 2049 -1800 EUR (1st 600)
ELO FIDE 0 – 1899 -1650 EUR (1st 500)
Women -2250 EUR (1st 800), Veterans -1600 EUR, (1st 500) 
Boys: U16 -1050 EUR (1st 400), U12 -750 EUR (1st 300)
Girls: U16 -750 EUR (1st 300), U12 - 750 EUR (1st 300)
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1st Grand Europe Open

Golden Sands, Bulgaria: 04 – 12 June 2012

1.) 6 000 EUR 
2.) 5 000 EUR 
3.) 4 000 EUR 
4.) 3 000 EUR 
5.) 2 000 EUR 
6.) 1500 EUR 
7.) 1 200 EUR 
8.) 1 000 EUR 
9.) 900 EUR 
10.)700 EUR 

11.)600 EUR 
12.)500 EUR 
13.)300 EUR 
14.)300 EUR 
15.)300 EUR 
16)300 EUR
17).300 EUR
18.)300 EUR
19.)300 EUR
20.)300 EUR

21.)200 EUR
22.)200 EUR
23.)200 EUR
24.) 200 EUR
25.)200 EUR
26.)100 EUR
27.)100 EUR
28.)100 EUR
29.)100 EUR
30.)100 EUR

Hristo Velchev 
+359 887 986383
E-mail: opengoldensands@yahoo.com

For contacts:

Prize fund: 50 000 EUR (95 prizes)
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Шампионатите за деца, юноши и 
 девойки от 8 до 18 години - Пловдив 2012

мм Ружка Генова

Äържавни първенства

От 6 април до 14 април 2012 г. в Плов-
див се проведоха Държавните индивидуал-
ни първенства за момчета и момичета – 8, 
10 и 12 години, и юноши и девойки – 14, 16 и 
18 години,  по класически шахмат, ускорен 
шахмат и блиц. 

Състезателите се бориха за разпре-
делението на медалите и шампионските 
титла и за оценка на шахматните клубове, 
които представляват.

Шампионите и сребърните медалисти 
получават квота за световно и европейско 
индивидуално първенство за възрастта си, 
като победителят избира в кой турнир да 
участва. Световното първенство ще се 
проведе през ноември в Словения, а евро-
пейското - през август в Прага.

Домакините от ШК „Локомотив“ – 
Пловдив, и Харалампи Ванев -  президент 
на клуба, бяха осигурили прекрасни условия 
за игра на състезателите и за почивка на 
техните родители и придружители.  

Главният съдия Живко Жеков даде 
старт на първенството и пусна шахматни-
те часовници в залите „Москва“ и „Париж“ 
на „Новотел, Пловдив”, за 280 участници 
от 37 шахматни клуба от цялата страна 
– 188 момчета и юноши и 92 момичета и 
девойки за дванадесетте категории.

Най-многобройни бяха състезателите, 
представящи Столичен център по шах, и 
ШК „Енергия 21“, Добрич – по 26. Следваха 
ги ШК „Шах 21“, София, и ШК - „Пловдив“ – 
по 24, „Локомотив“ - София – 20 и т. н.

 Поради съвпадение на датите на Дър-
жавното индивидуално първенство с олим-
пиадата по математика на 8 април редица 
претенденти за шампионските титли не 
пристигнаха в Пловдив. За другите органи-

заторите осигуриха възможност за учас-
тие в определено пловдивско училище. 

Добро впечатление направи фактът, че 
всички отбори бяха направили коректни за-
явки за участниците си.

В турнира важеше правилото за „нулева 
толератност“. Малкото загубени партии 
поради закъсняване бяха само по обективни 
причини и при най-малките.

Всички треньори и родители спазваха 
коректно правилото за напускане на залата 
минути преди пускането на часовниците. 
Емоциите, които възрастните изпитваха 
в коридорите на „Новотел Пловдив“ , не 
се отразяваха на играта на състезатели-
те.

Контролата за игра беше по 1 и 30 ми-
нути за цялата партия за всеки състезател 
с 30 секунди добавено време след всеки изи-
гран ход, считано от първия.

Неприятно впечатление оставяше 
само фактът, че все повече треньори учат 
състезателите си да пишат на латиница с 
мотива, че би трябвало да им се разбира, 
като играят в чужбина.

Практиката обаче показва, че всяка на-
ция уважава родния си език, а ние, българи-
те, с достойнство можем да се гордеем 
от наличието на собствена азбука. Дори 
великият Веселин Топалов със самочувст-
вие записва ходовете си, обозначавайки ги 
с български букви, и този факт по никакъв 
начин не му попречи да стане световен 
шампион при мъжете.

Шампионатите по класически шахмат 
официално се закриха в четвъртък, 12 
април 2012 г., в 13, 30 часа. Медалите на 
призьорите и купите за шампионите бяха 
връчени от заместник-кмета на община 

Шампионатите по класически шахмат за деца до 8, 10 и 12 
години, и юноши и девойки до 14, 16 и 18 години
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Пловдив Георги Титюков и директора на 
шампионатите Харалампи Ванев.

Специалните предметни награди от 
район „Централен“ на община Пловдив за 
шампионите, сребърните и бронзовите 
медалисти в категориите – 8, 10, 12 годи-
ни бяха връчени с благопожелания лично от 
кмета на района г-жа Райна Петрова.

Шампионите при 16-годишните – Дени-
ца Драгиева и Димитър Дюлгеров, с радост 
приеха специалните награди (велосипеди),  
осигурени от спонсорите производители 
и гордо позираха за снимки върху велоси-
педите си.

Ще разгледаме турнирите поотделно.

8 години:
До 8 години участниците при момчета 

бяха 28. Турнирът се проведе в 9 кръга по 
швейцарска система. Момичетата бяха 14 
и играха в 7 кръга.

Най-малки бяха родените през 2006 
година Ния Златева от ШК „Михаил Бот-
виник“, София, и Валентин Генов от ШК 
„Левски“, София. 

Удоволствие беше да се наблюдават 
малките участници, превърнали древната 
игра във форма на забавление. И тази го-
дина те „порастваха“ с всеки изигран кръг. 
В първите два-три кръга състезателите и 
техните придружители се лутаха, трудно 
намираха местата си за игра. По-голяма 
част от децата не знаеха как да натискат 
часовниците си, а записването на шахмат-
ните ходове беше едно трудно и „страш-
но“ занимание. Ясно се отличаваха децата, 
които бяха участвали вече в състезания.

В края на турнира момичетата и мом-
четата вече изглеждаха като малки състе-
затели.

Неправилните ходове бяха по-малко в 
сравнение с други години и бяха епизодич-
но явление. В хода на състезанието с всеки 
изигран кръг броят на неправилните ходо-
ве намаляваше.

В шахматно отношение Цветан 
Стоянов от ШК “Бургас 64“ и Магда-

лина Генова от ШК „Левски“, София, 
ярко се отличаваха от съперниците 
си.

Миналогодишният шампион и 7-ми от 
Европейското първенство в Албена Цве-
тан Стоянов беше без конкуренция в пър-
венството. Шахматното му израстване 
е забележително. Загубата му в 8 кръг от 
Ивайло Генов беше в резултат на отпуска-
не вследствие наделяване на детското над 
шахматното. 

 Младата надежда на домакините от ШК 
„Локомотив Пловдив“ Георги Колев показа 
изключителен напредък в шахматното си 
развитие. Седемгодишното момче, на кое-
то предходният шампионат беше прощъ-
палник, не само набра 4,5 точки, но показа 
добро шахматно поведение. 

При момичетата играта на дъщеря-
та на гм Петър Генов и мм Любка Генова 
– Магдалина Генова, също се отличаваше с 
шахматни елементи. И тя, и братчето и 
– Валентин Генов, спокойно седяха над шах-
матната дъска и се опитваха да покажат 
всички научено, а то определено не беше 
малко.

Крайно класиране:
Момчета:

1. Цветан Стоянов, ШК „Бургас 64“ - 
8 т.
2. Йордан Портокалски - ШК „Виктори“ - 
7 т.
3. Марко Добриков - ШК „Спартак Плов-
див“- 7 т.



6 ШАХ в училище

Момичета 
1. Магдалина Генова - ШК „Левски“, 
София - 7 т.
2. Надя Вачева - ШК „Михаил Тал“ Ч. бряг - 
6 т.
3. Белослава Кръстева - ШК „Рицар“, Со-
фия - 5

Цветан Стоянов – Йордан Пор-
токалски [B56]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 
e5 6.¤b3 ¥e7 7.¥e3 ¥e6 8.f3 ¤c6 9.£d2 
0-0 10.0-0-0 £d7 11.g4 h6 12.h4 ¤e8 
13.¥e2 f6 14.¦dg1 g5 15.hg5 hg5 16.¦h2 
¤g7 17.¦gh1 ¢f7 18.¤d5 ¢e8 19.¥b5 
£d8 20.¦d1 ¦b8 21.¤e7 ¢e7 22.¦h7 
¦g8 23.£c3 ¦c8 24.¤c5 £c7 25.¤e6 
¢e6 26.¥c4 ¢e7 27.¥g8 ¦g8 28.£c4 ¢f8 
29.£d5 ¤b4 30.£d6 £d6 31.¦d6 ¤a2 
32.¢b1 ¤b4 33.¥c5 ¤c2 34.¢c2 ¢e8 
35.¦f6 b6 36.¥a3 ¢d8 37.¦g6 1-0

Любомира Францова – Магдалина 
Генова [C57]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5 d5 
5.ed5 ¤d5 6.¤e4 ¥b4 7.a3 ¥e7 8.¤bc3 
¤c3 9.¤c3 ¤d4 10.¤d5 0-0 11.¤e7 £e7 
12.0-0 ¥f5 13.c3 ¤c6 14.£f3 ¥c2 15.¥e2 
¦ad8 16.d3 a5 17.£h5 ¦d6 18.¥g5 £e6 
19.¥g4 £g6 20.£h3 £d3 21.¥f5 £h3 
22.gh3 ¦d5 23.b3 ¥b3 24.¦ae1 e4 25.¥e4 
¦g5 26.¢h1 ¦e8 27.¦b1 ¥a4 28.¦b7 ¦ge5 
29.¥c6 ¥c6 0-1

 
10 години:

До 10 години участниците при момче-
тата бяха 29. Турнирът се проведе в 9 кръ-

га по швейцарска система. Момичетата 
бяха 23 и играха в 7 кръга. 

 В тази възрастова група конкуренцията 
беше доста оспорвана и напрегната. Видно 
беше, че голяма част от състезателите 
вече имаха опит и самочувствие. Доста 
от момчетата и момичетата се познава-
ха от шахматното им съперничество при 
8-годишните.

 При момчетата играта на Матей Пе-
тков потръгна доста уверено. След сед-
мия кръг изглеждаше, като че ли първото 
и второто място са предопределени, а го-
лямата конкуренция ще бъде за третото 
място. Матей Петков, ШК „ЦСКА“ – Со-
фия, имаше 6,5 точки, а Мартин Василев, 
ШК „Локомотив“ - София - 6 точки.

Следващата ги група от 6 състезатели 
беше с по 5 точки.

За Матей Петков обаче последва реми 
с Владимир Върбанов и загуба в последния 
кръг от Илиян В. Иванов. 

Мартин Василев загуби в осмия кръг сре-
щу Радостин Нейков. Мобилизацията му и 
победата в последния кръг срещу Теодор 
Каракашев запазиха мястото му в челото 
и му отредиха второ място. 

При момичетата конкуренцията 
беше доста сериозна. Тук освен европей-
ските шампионки до 8 години Габриела Ан-
това и Нургюл Салимова ярко присъствие 
отбелязваше чаровницата Гергана Пейче-
ва. 

Определящ за крайното класиране беше 
резултатът в директния сблъсък между 
Габриела Антова и Нургюл Салимова. Побе-
дата на Антова й отреди и шампионската 
титла.

Гергана Пейчева имаше приятни пози-
ции срещу двете фаворитки, но в по-късен 
етап от шахматната игра загуби партии-
те си.

Срещу останалите си съпернички беше 
безкомпромисна.

Явен напредък имат и останалите мо-
мичета, но освен за интерес относно ре-
зултата в личните им срещи, шахматните 

Äържавни първенства
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сили не им бяха достатъчни за повече.

Крайно класиране:
Момчета: 

1. Матей Петков – ШК ЦСКА - 7 т.
2. Мартин Василев - ШК „Локомотив“, 
София - 7 т.
3. Радостин Нейков - ШК „Пристис“, Русе 
- 7 т.

Момичета:
1. Габриела Антова - ШК „Шах ХХI“, 
София - 6,5 т.
2. Нургюл Салимова - ШК „Локомотив“, 
София - 5,5 т.
3. Гергана Пейчева - ШК „Шах ХХI“, София 
- 5 т.

Матей Петков (1662) – Радостин 
Нейков [D30]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.cd5 ed5 5.¥g5 
¥e7 6.e3 ¤bd7 7.¥d3 0-0 8.¤ge2 h6 9.¥h4 
b6 10.0-0 ¥b7 11.¥g3 ¦c8 12.¦c1 a6 13.f3 
c5 14.¥b1 ¤h5 15.£d3 ¤hf6 16.¤f4 c4 
17.£c2 £e8 18.¤fd5 g6 19.¤e7 £e7 20.e4 
¤h5 21.¥f2 ¤f4 22.£d2 g5 23.¥e3 ¤g6 
24.¤e2 ¤f6 25.¤g3 ¤h4 26.d5 £d6 27.¥d4 
¤d7 28.£c3 ¦fe8 29.¤e2 ¤e5 30.¥e5 
¦e5 31.¤g3 b5 32.£d4 f6 33.f4 ¦e6 34.fg5 
hg5 35.¦cd1 ¦e5 36.¦d2 ¦f8 37.¦df2 ¢g7 
38.¤f5 ¤f5 39.¦f5 ¥c8 40.¦e5 fe5 41.£a7 
¥d7 42.¥c2 ¢g8 43.¦f8 ¢f8 44.¥d1 ¢e8 
45.¥h5 ¢e7 46.¥g4 ¢d8 47.£d7 £d7 
48.¥d7 ¢d7 49.¢f2 a5 50.¢e2 b4 51.g3 g4 
52.¢d2 ¢d6 53.¢c2 a4 54.a3 b3 55.¢c3 

¢c5 56.d6 ¢d6 57.¢c4 ¢c6 58.¢b4 ¢b6 
59.¢a4 ... 74 хода 1-0

Нургюл Салимова (1743)  - Габриела 
Антова (1660) [E12]
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.¤f3 e6 4.¥g5 ¥e7 5.e3 
0-0 6.¤c3 b6 7.¥d3 ¥b7 8.0-0 d5 9.£e2 
¤c6 10.¦ad1 ¤b4 11.¤e5 ¤d3 12.£d3 
¥a6 13.dc5 bc5 14.£c2 £c7 15.¥f4 ¥d6 
16.£a4 ¥e5 17.¥e5 ¤e5 18.£a6 ¤g4 
19.g3 £h5 20.h4 g5 21.cd5 gh4 22.£e2 
hg3 23.fg3 £h3 24.¦f3 ¢h8 25.£g2 £h6 
26.¦e1 ed5 27.¤d5 ¦ad8 28.¤f4 ¦d6 29.e4 
¦fd8 30.¤d5 ¦e8 31.¤f4 ¦d4 32.£c2 ¦ed8 
33.¤d5 ¦d2 34.£c3 f6 35.£d2 £d2 0-1

12 години:
До 12 години групата при момчетата 

беше най-масова и участниците бяха 56. 
Турнирът се проведе в 9 кръга по швейцар-
ска система.

Момичетата бяха 20 и играха 7 кръга по 
швейцарска система. 

Състезанието при момчетата беше 
много оспорвано, наситено с много драма-
тизъм и обрати. Шахматната „фортуна“ 
определено играеше роля в много от пар-
тиите.

 Многократният шампион Мартин 
Петров, ШК „Шах ХХI“, София, не можа да 
намери място в призовата тройка въпре-
ки добрата си игра. С 6 точки той раздели 
6-12-то място, но по допълнителни пока-
затели е шести.

Шампионът за 2012 г. Давид Цветанов 
започна турнира с пълен точков актив в 
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първите 6 кръга. Следващите го участни-
ци бяха с по 4,5 точки. С 6-те си точки 
той изглеждаше като сигурен победител. 
Но и тук като при 10-годишните момчета 
във финалната фаза на турнира се разигра 
драма.

Давид Цветанов събра в последните 3 
кръга само 1 точка. Така със 7 точки той 
раздели първо-второ място с Даниел-Ад-
риан Йорданов, ШК „Арбитрус“, Разград. 
Само по-добрите допълнителни показате-
ли му отредиха шампионската титла.

При момичетата вице светов-
ната шампионка Виктория Радева 
беше смазващо превъзхождаща про-
тивничките си. В някои от партиите 
си излизаше от дебюта в не дотам добра 
позиция, но после при отиграването шах-
матните познания на талантливата плов-
дивчанка бяха решаващи за изхода в нейна 
полза. Отлична игра и голям напредък по-
каза Маргарита Балимезова. Напълно заслу-
жено асеновградчанката спечели сребърния 
медал. Добрите думи в шахматно отноше-
ние за тази група обаче са силно ограничени 
и има много какво да се желае. 

Крайно класиране:
Момчета:

1. Давид Цветанов, ШК „Плевен 21“ 
- 7 т.
2. Даниел-Адриан Йорданов - ШК „Арби-
трус“, Разград – 7 т.
3. Лъчезар Йорданов - ШК „Варна“ - 6,5 т.

Момичета:
1. Виктория Радева - ШК „Пловдив“ - 
6,5 т.
2. Маргарита Балимезова - ШК „Асеновец 
2006“, Асеновград - 5 т.
3. Надежда Петкова - ШК „Арбитрус“, 
Разград - 5 т.

Лъчезар Йорданов (1707) – Давид 
Цветанов(1684) [A00]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¥g5 ¤e4 
5.¥h4 ¤c3 6.bc3 ¥g7 7.e3 c5 8.cd5 cd4 
9.ed4 £xd5 10.£f3 £f3 11.¤f3 0-0 12.¥d3 
¤c6 13.0-0 ¥g4 14.¤d2 ¦ad8 15.¦ab1 

¦d7 16.f3 ¥e6 17.¦b2 ¤xd4 18.¢h1 
¤c6 19.¥e4 ¥c3 20.¥c6 bc6 21.¦c2 ¥d2 
22.¦c6 ¥a5 23.h3 ¦e8 24.a3 ¦c7 25.¦c7 
¥c7 26.¦c1 ¥d6 27.a4 ¦b8 28.¥f2 ¦b7 
29.¥d4 f6 30.¢g1 a5 31.¦c6 ¦c7 32.¦a6 
¥g3 33.¥e3 ¦d7 0-1

Виктория Радева (1809) – Радилена 
Бурева (1407) [A08]
1.¤f3 d5 2.g3 c5 3.¥g2 ¤c6 4.0-0 e5 
5.d3 ¤f6 6.¤bd2 ¥e7 7.e4 d4 8.¤c4 £c7 
9.a4 0-0 10.¤fd2 ¤e8 11.f4 f5 12.¤f3 ¥f6 
13.¢h1 h6 14.fe5 ¤e5 15.¥f4 g5 16.¥e5 
¥e5 17.¤fe5 ¤g7 18.ef5 ¥f5 19.¥d5 ¢h8 
20.g4 ¥h7 21.¤f7 ¢g8 22.¤d8

1-0

14 години:
До 14 години участниците при юноши-

те бяха 28. Турнирът се проведе в 9 кръга 
по швейцарска система. Девойките бяха 17 
и играха в 7 кръга. 

Групата при юношите беше изключи-
телно силна. Интересно е, че повече от 
претендентите за медал са родени през 
1999-а, т.е. година по-малки. Сред конку-
рентите личаха имената на многократния 
шампион на страната Явор Тодоров и на 
Владимир Петров, заел 6-о място до 12 
г. на последното европейско първенство 
през септември в „Албена”. Борбата за 
титлата продължи до последния момент 
на последния 9-и кръг. 

Победителят Емил Стефанов стар-

Äържавни първенства
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тира под номер 7, но още от началото на 
турнира игра уверено и поведе в класиране-
то. След победите си срещу Йоан Илиев и 
Желязко Пилатов в третия кръг се срещна 
с един от основните си конкуренти - Вла-
димир Сергеев Петров.  

Представителят на Велико Търново 
надигра постепенно по-именития си съпер-
ник, но когато трябваше да си вземе точ-
ката, допусна противникът му да реклами-
ра трикратно повторение на позицията 
и партията завърши с реми. В четвъртия 
кръг Емил Стефанов спечели срещу другия 
си основен съперник Явор Тодоров. Меж-
дувременно Владимир Петков следваше 
„плътно по петите“ Стефанов в битката 
за шампионската титла. В предпоследния 
кръг и двамата завършиха с реми срещу 
съперниците си. В последния кръг ситуа-
цията беше напрегната до краен предел в 
съревнованието помежду им. И двамата 
състезатели спечелиха, но по-добрите до-
пълнителни показатели определиха за шам-
пион състезателят на ШК „Етър“.

При девойките интрига за шампионска-
та титла нямаше. Мария Васова прегази 
всичките си противнички с голяма увере-
ност и се отличаваше с класа над тях. 

Интригата в турнира беше за разпре-
делението на останалите места. Битката 
тук беше безкомпромисна. Миналогодиш-
ната шампионка с по-добри допълнителни 
показатели успя да извоюва сребърния ме-
дал.

Крайно класиране:
Юноши:

1. Емил Стефанов, ШК „Етър“ Вели-
ко Търново – 7,5 т.  
2. Владимир Сергеев Петров, ШК „Шах 
ХХI“ София – 7,5 т.  
3. Явор Тодоров, ШК „Локомотив“ София 
- 6,5 т. 

Девойки:
1. Мария Васова - ШК „Виктори“ Бла-
гоевград - 6,5 т.
2. Гергана Димитрова - СШК „ Спартак 

Плевен 21“ - 4,5 т.
3. Доника Шивачева - ШК „Тунджа 2009“, 
Ямбол - 4,5 т.

Емил Стефанов (1808) – Явор То-
доров (2029) [A45]
1.d4 ¤f6 2.¥g5 ¤e4 3.¥f4 c5 4.f3 ¤f6 5.c3 
d5 6.e3 ¤c6 7.¥d3 g6 8.¤d2 cd4 9.ed4 
¥g7 10.¤e2 0-0 11.0-0 ¦e8 12.¤b3 b6 
13.£d2 ¥b7 14.¦ae1 £d7 15.¥e5 ¦ad8 
16.f4 e6 17.¢h1 a5 18.¤g1 £c8 19.£e2 
¤d7 20.¥g7 ¢g7 21.¤f3 f6 22.¥b5 ¤c7 
23.£d2 ¤f8 24.h3 ¦e7 25.¦f2 £d6 26.¢g1 
¤d7 27.¦fe2 ¦de8 28.a3 ¤db8 29.¤c1 ¥a6 
30.¥xa6 ¤xa6 31.¤d3 ¤c7 32.£e3 £d7 
33.£f2 ¤b5 34.g4 ¤d6 35.¤d2 ¦f8 36.£g3 
¦fe8 37.h4 ¢h8 38.¢h2 ¦g8 39.¦g2 £e8 
40.g5 f5 41.¤e5 ¤e5 42.de5 ¤e4 43.£e3 
¤d2 44.¦d2 £c6 45.¦d4 ¦c8 46.¢g3 ¤b5 
47.£f2 ¦ec7 48.h5 ¢g7 49.hg6 hg6 50.¦h1 
£e8 51.¦h6 £c6 52.£h2 ¦g8 53.¦h7 ¢f8 
54.£h6 ¦cg7 55.¦g7 ¦g7 56.£h8 ¢f7 
57.£d8 ¦g8 58.£f6 ¢e8 59.¦d2 b5 60.¦h2 
£d7 61.¦h8 £f7 62.£f7 ¢f7 63.¦g8 ¢g8 
64.¢f3 ¢f7 65.¢e3 b4 66.¢d4 ... 75 хода 
1-0 

Мария Васова (1788) – Гергана Ди-
митрова (1615) [A00]
1.g3 ¤f6 2.¥g2 d5 3.d3 ¥f5 4.¤f3 e6 5.0-0 
¥e7 6.c4 c6 7.¤bd2 0-0 8.b3 ¤bd7 9.¥b2 
¦e8 10.¤h4 ¥g6 11.¤g6 hg6 12.£c2 
¦c8 13.¤f3 £c7 14.¦ad1 ¥d6 15.e4 ¤e5 
16.¤e5 ¥e5 17.d4 dc4 18.bc4 ¥d6 19.e5 
¤d7 20.ed6 £d6 21.£b3 ¦ed8 22.d5 
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£c7 23.de6 fe6 24.£e3 ¦e8 25.£g5 ¤f8 
26.¥e4 £f7 27.¥a3 c5 28.¥b2 ¦e7 29.¦d6 
¦ce8 30.¦fd1 b6 31.¦1d3 ¤h7 32.£g6 £g6 
33.¥g6 ¦f8 34.¦d8 ¤f6 35.¦f8 ¢f8 36.¦d8 
¤e8 37.¥e5 1-0

16 години:
До 16 години участниците при юноши-

те бяха 30. Турнирът се проведе в 9 кръга 
по швейцарска система. 

Девойките бяха 10 и играха 9 кръга по 
кръгова система. 

На фона на шахматното ниво и впечат-
лението, което оставиха 15- 16-годишни-
те участници в Европейското първенство 
за мъже в Пловдив - Иля Нижник,  Кирил 
Алексеенко, Авитал Боручовски,  Ричард 
Раппорт и др., нивото на нашето първен-
ство определено бледнееше. Повечето от 
участниците от най-малките възрастови 
групи бяха минали през оценката „талан-
ти“ и толкова. Наблюдаваха се доста ин-
тересни битки и напрегнати двубои, но на 
едно по-ниско шахматно ниво, в сравнение 
на високо вдигнатата летва на съвремен-
ния шахмат.

Заслужена победа на представи-
теля на младия шахматен клуб от 
Велико Търново – Димитър Дюлгеров. 
Той водеше през цялото време на турнира, 
като в определен момент имаше и точка 
аванс пред следващите го. Интересно е, че 
играе шахмат от 3 години и за него това е 
първо  държавно първенство.

При девойките резултатите от целе-
насочената и непрекъсната шахматна ра-
бота бяха очевадни. Деница Драгиева не 
само побеждаваше противничките си, тя 
ги „газеше“.

Преминалата през тази година в по-
висока възрастова категория Симонета 
Иванова показа стабилна игра и шахматен 
напредък и заслужено завоюва второто 
място. В този камерен състав добри думи 
могат да се кажат още за Ива Пенчева и 
Цветелина Спасова и... толкова. 

Крайно класиране:

Юноши:
1. Димитър Дюлгеров - ШК „Етър“ 
Велико Търново – 7 т.
2. Дарио Дерешки - СШК „Плевен XXI“ - 
6,5 т.
3. Димитър Даскалов - ШК „ЦСКА“, Со-
фия - 6,5 т.

Девойки:
1. Деница Драгиева - ШК „Локомо-
тив“, София - 8,5 т.
2. Симонета Иванова - ШК „Михаил Тал“, 
Червен бряг - 7,5 т.
3. Ива Пенчева - ШК „Етър“, Велико Тър-
ново - 6,5 т.

Георги Цеков (1621) – Димитър 
Дюлгеров (1983) [C00]
1.¤f3 ¤f6 2.g3 c5 3.¥g2 e6 4.0-0 ¥e7 
5.d3 d5 6.¤bd2 ¤c6 7.e4 0-0 8.c3 £c7 
9.a4 ¦d8 10.£c2 b6 11.¦e1 ¥a6 12.e5 ¤d7 
13.d4 cd4 14.cd4 ¤b7 15.¤b1 ¤b4 16.£d2 
¦ac8 17.¤c3 ¤d3 18.¦e3 ¤c1 19.¦c1 
¥b4 20.¥f1 ¦c7 21.¥a6 £a6 22.£d3 £b7 
23.¦e2 ¥c3 24.¦c3 ¦c3 25.bc3 ¦c8 26.¦a2 
£c7 27.¦a3 ¢h8 28.¤g5 ¤f8 29.£a6 ¢g8 
30.f4 h6 31.¤f3 ¤g6 32.¤d2 ¤e7 33.£d3 
¤c6 34.¢f2 ¤a5 35.h3 £e7 36.¦a2 g5 
37.fg5 £g5 38.¦a3 ¤h5 39.g4 £h4 40.£g3 
£g5 41.£e3 £g6 42.¦a2 ¢f8 43.¢e2 ¢e7 
44.£d3 £g5 45.¦a3 h5 46.£e3 £g6 47.gh5 
£h5 48.£f3 £g6 49.¦a1 ¦f8 50.¦f1 £c2 
51.£d3 £xa4 52.h4 ¤e8 53.h5 ¦h8 54.£f3 
¦h6 55.£g4 £h8 56.£g5 ¢e8 57.¦h1 ¤c6 
58.£g4 ¤e7 59.¦a1 a5 60.¦b1 ¤c8 61.¦h1 

Äържавни първенства
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¢d7 62.£f3 £h7 63.£g4 ¤e7 64.£f3 ¤f5 
65.£d3 ¦h5 66.£b5 ¢c7 67.¦h5 £h5 
68.¢d3 £h7 69.¢e2 £g8 70.¢d1 £c8 
71.¢c2 ¢b7 ... 108 хода 0-1

Деница Драгиева (2005) – Симоне-
та Иванова (1963) [D02]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.¥f4 e6 4.e3 ¥d6 5.¤e5 
0-0 6.¤d2 b6 7.¥d3 ¥b7 8.£f3 ¤bd7 
9.£h3 g6 10.¤df3 ¤e4 11.¥e4 de4 12.¤g5 
¤f6 13.£h6 £e7 14.¤g4 ¦fd8 15.¤f6 
£f6 16.£h7 ¢f8 17.£h6 £g7 18.£g7 
¢g7 19.¥d6 ¦d6 20.0-0-0 f6 21.¤h3 g5 
22.¤g1 ¥a6 23.¦e1 ¦c8 24.¤e2 c5 25.dc5 
¦c5 26.¤c3 ¦dc6 27.¦d1 ¦c7 28.¦d2 f5 
29.¦hd1 ¥c8 30.h4 gh4 31.¦h1 b5 32.¦h4 
b4 33.¤e2 e5 34.g4 fg4 35.¤g3 a5 36.¤e4 
¦5c6 37.¤d6 ¥e6 38.¤e8 ¢g6 39.¤c7 
¦c7 40.¦d6 ¢g5 41.¦h8 ¥a2 42.¦a8 ¦c5 
43.¢d2 ¥d5 44.¦ad8 ¥e4 45.¦g8 ¢f5 
46.¦f8 ¢g5 47.¦g8 ¢f5 ½

18 години:
До 18 години юношите бяха 16. Тур-

нирът се проведе в 7 кръга по швейцар-
ска система. Броят на участничките при 
девойките беше символичен – 8 състеза-
телки, които играха 7 кръга по кръговата 
система. 

При юношите Велизар Софранов пое 
лидерството от началото на турнира и 
нито за момент не го изпусна. Той завърши 
без загуба и заслужено спечели шампионска-
та титла. Без загуба завърши и поставени-
ят под №1 в стартовия лист Сашо Андре-

ев. Изглежда, че апетитът за шахматната 
игра отново се връща към Сашо Андреев и 
това автоматично се отрази положител-
но върху играта му.

Всички участнички при девойките иг-
раят шахмат години наред и в тях е вло-
жен много треньорски труд и надежди. На 
практика обаче имаше две шахматистки 
– Ани Крумова и Цвета Галунова. Те се пре-
следваха през цялото време и това беше 
единственото, което задържаше внимани-
ето на незаинтересованите наблюдатели

Крайно класиране:
Юноши:

1. Велизар Софранов - ШК „Локомо-
тив“, София – 5,5 т.
2. Сашо Андреев-  ШК „Арбитрус“, Раз-
град – 5,5 т.
3. Ивайло Стоянов - ШК „Ивис +“, Со-
фия- 5 т.

Девойки:
1. Ани Крумова - ШК „Георги Даска-
лов, Варна - 6 т 
2. Цвета Галунова - ШК „ЦСКА“, София - 
5,5 т.
3. Яна Цакова - ШК „Михаил Тал“, Червен 
бряг - 3,5 т.

Любомир Данов (2087) – Велизар 
Софранов (2198) [A45]
1.d4 ¤f6 2.¥g5 ¤e4 3.¥f4 c5 4.f3 ¤f6 5.d5 
d6 6.e4 e6 7.c4 exd5 8.cxd5 ¥e7 9.¤c3 
0-0 10.¥d3 a6 11.a4 ¤h5 12.¥e3 ¥g5 
13.¥f2 ¤f4 14.¥f1 f5 15.g3 ¤g6 16.¥g2 
fe4 17.¤e4 £a5 18.¢f1 ¥e7 19.¤e2 ¤d7 
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20.£b3 ¤de5 21.¤c5 dc5 22.f4 c4 23.£c2 
¥c5 0-1

Ани Крумова – Цвета Галунова 
[C25]
1.e4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 h5 4.h3 ¤f6 
5.¥g2 ¥c5 6.¤ge2 d6 7.¤a4 ¥e6 8.c3 
£e7 9.b3 0-0-0 10.d4 ed4 11.cd4 
¥b4 12.¢f1 d5 13.a3 ¥a5 14.e5 ¤d7 
15.b4 ¥b6 16.¤c5 h4 17.g4 g5 18.£d2 
¦hg8 19.a4 a5 20.b5 ¤c5 21.¥a3 
¤e5 22.de5 f6 23.¦c1 d4 24.¥c5 ¥c5 
25.£a5 d3 26.£a8 ¢d7 27.£b7 de2 
28.¢e2 ¥g4 29.hg4 £e5 30.¢f1 ¥b4 
31.¦h3 ¥a5 32.¥c6 ¢d6 33.¦d3 ¢e7 
34.¦e3 £e3 35.fe3 h3 36.¥d5 ¦h8 
37.£c6 ¦d6 38.£c4 h2 39.¢g2 ¦h4 
40.£e4 ¢f8 41.£f5 ¥b6 42.¦h1 ¢e7 
43.¦h2 1-0

Ускорен шахмат и блиц

След приключване на битките от 
ДИП по класически шахмат надпре-
варата за младите български надежди 
продължи с Държавните индивидуални 
първенства по шахмат за момчета и 
момичета по ускорен шахмат и блиц, 
които се проведоха на 12, 13 и 14 април 
в залите „Париж” и „Москва” на „Ново-
тел Пловдив”. И в този формат борба-
та беше оспорвана и в повечето групи 
до последните минути не се знаеха фа-
воритите. Първенствата се проведо-
ха в 7 кръга по швейцарска система за 
всички възрастови групи. Контролата 
за игра беше по 20 минути на състеза-
тел за ускорения шахмат и по 5 минути 
на състезател в „Блица“.

 Шампионите и техните подгласници в 
отделните категории бяха, както следва:

УСКОРЕН ШАХМАТ

До 8 години:
Момчета:

1. Цветан Стоянов - ШК „Бургас 
64“ - 7 т.

2. Марко Добриков -  ШК „Спартак Плов-
див“ - 5 т.
3. Ивайло Генов - ШК „Каиса“, Варна - 5 т.

Момичета:
1. Мария Мутафчийска - ШК „Марек 
Юнион Ивкони“, Дупница - 5 т.
2. Елизабет Ангелова – ШК „ЦСКА“, Со-
фия - 5 т.
3. Елиф Мехмед - ШК „ЦСКА“, София - 5 т.

10 години:
Момчета:

1. Матей Петков - ШК „ЦСКА“, Со-
фия - 6,5 т.
2. Стилиян Нановски - СШК „Плевен ХХI“ 
- 5,5 т.
3. Владимир Върбанов - СШК „Плевен ХХI“ 
- 5,5 т.

Момичета:
1. Габриела Антова - ШК „Шах ХХI“, 
София - 6 т.
2. Нургюл Салимова - ШК „Локомотив“, 
София - 6 т.
3. Гергана Пейчева - ШК „Шах ХХI“, София 
- 5 т.

12 години:
Момчета:

1. Мартин Петров - ШК „Шах ХХI“ - 
6,5 т.
2. Лъчезар Йорданов - ШК „Варна“ - 6 т.
3. Петър-Делян Шентов - ШК „Локомо-
тив“, София - 5,5 т.

Момичета:
1. Маргарита Балимезова - ШК „Асе-
новец 2006“ - 6,5 т.
2. Виктория Радева - ШК „Пловдив“ - 6 т.
3. Стеляна Брезалиева - ШК „Асеновец 
2006“ - 5,5 т.

14 години:
ЮНОШИ:

1. Явор Тодоров, ШК „Локомотив”, 
София - 6,5 т.
2. Веселин Методиев, ШК „Виктори“, Бла-
гоевград – 6 т.
3. Волен Дюлгеров, ШК „Етър“, Велико 

Äържавни първенства
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Търново – 6 т.
ДЕВОЙКИ:

1. Мария Васова - ШК „Виктори“, 
Благоевград - 7 т.
2. Боряна Петрова - ШК „Шумен“ - 5 т.
3. Доника Шивачева - ШК „Тунджа“, Ямбол 
- 5 т.
     
16 години:

ЮНОШИ:
1. Ради Данов - ШК „Бендерев – 1912”, 
Перник, – 6,5 т.
2. Цветелин Пантев - ШК „Виктори“, Бла-
гоевград – 5 т.
3. Румен Николов - ШК „Ивис +“, София – 
5 т.

ДЕВОЙКИ:
1. Симонета Иванова - ШК „Михаил 
Тал“, Червен бряг - 6 т.
2. Деница Драгиева - ШК „Локомотив“, 
София - 5,5 т.
3. Ива Пенчева - ШК „Етър“, Велико Тър-
ново - 5 т.

18 години:
ЮНОШИ: 

1. Любомир Данов - ШК „Бендерев – 
1912“, Перник - 5, 5 т.
2. Ивайло Стоянов - ШК „Ивис +“, София 
- 5 т.
3. Христо Вригазов - ШК „ Спартак Пле-
вен ХХI“ - 5 т.

ДЕВОЙКИ: 
1. Ани Крумова - ШК „Георги Даска-
лов, Варна - 6 т.
2. Цвета Галунова - ШК „ЦСКА“, София - 
5,5 т.
3. Яна Цакова - ШК „Михаил Тал“, Ч. бряг - 
3,5 т.

ЕТО И ШАМПИОНИТЕ В ПЪРВЕН-
СТВАТА ПО БЛИЦ

До 8 години:
Момчета:

1. Цветан Стоянов - ШК „Бургас 64“ - 
7 т.
Момичета:
1. Елиф Мехмед - ШК „ЦСКА“ - 6 т.

10 години:

Момчета:
1. Мартин Василев - ШК „Локомотив“, 
София - 6,5 т.
Момичета:
1. Габриела Антова - ШК „Шах ХХI“, 
София - 6,5 т.

12 години:
Момчета:
1. Мартин Петров - ШК „Шах ХХI“, 
София - 6 т.
Момичета:
1. Габриела Илиева - СШК „Плевен  ХХI“ 
- 6 т.

14 години:
Юноши:
1. Николай Валериев Христов – ШК 
„Асеновец 2006“ - 6 т.
Девойки:
1. Боряна Петрова - ШК „Шумен“ - 6 
т.

16 години:
Юноши:
1. Ради Данов - ШК „Бендерев – 1912“, 
Перник – 5, 5 т.
Девойки:
1. Ива Пенчева - ШК „Етър“, Велико 
Търново - 7 т.

18 години:
Юноши:
1. Любомир Данов - ШК „Бендерев – 
1912“, Перник - 5, 5 т.
Девойки:
1. Ани Крумова - ШК „Георги Даскалов, 
Варна - 6 т.
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Шахматните клубове „Левски” и 
ЦСКА изиграха трети за последните 3 
години мегамач на 100 дъски на 11 март 
в зала „Универсиада”, София. Проявата 
се организира с финансовата подкрепа на 
Комисията за децата, младежта спорта 
и туризма при Столичния общински съ-
вет. С участието си в мача привърже-
ниците на двата клуба изразиха своята 
воля за толерантност по спортните 
терени за превръщане на спортните 
дербита в истински празници за участни-
ци и зрители.

По традиция преди началото на мача 
участниците изслушаха прави в знак на 
уважение химните на двата клуба: „Сър-
ца червени” на ЦСКА и „Сини шампиони” 
на „Левски”. Сред 200-те състезатели 
отново имаше много публични личности, 
бизнесмени и изявени шахматисти. 

В състава на ЦСКА се състезаваха 
Кристиян Вигенин (депутат в Европей-
ския парламент, капитан на “червени-
те”), Петър Курумбашев (депутат в 
Народното събрание), телевизионният 
и радиоводещ Ники Кънчев, актьорът 
и бивш депутат Павел Чернев, Йордан 

Йорданов (управи-
тел на фирма "Кон-
тракс" и почетен 
консул на Унга-
рия в България), 
Тодор Дончев 
(собственик на 
"Торосстрой"), 
психологът д-р 
Владимир Бостанджиев, 
международните майстори Геор-
ги Филев, Емилия Златанова, олимпийска-
та вицешампионка Румяна Гочева, Сашо 
Николов и Петър Орев.

В отбора на Левски играха общин-
ските съветници Христо Ангеличин и 
Орлин Ваташки, Петър Ангелов (предсе-
дател на Партия за хората от народа), 
Илиян Андонов (собственик на веригата 
"Книгомания"), д-р Михаил Илиев (лекар 
на националния отбор по футбол), Ни-
колай Велчев (изп. директор на БФШах-
мат), Георги Павлов (собственик на Ре-
кламна агенция "Пепеляшка А7"), Начко 
Пехливанов (президент на Лайънс клуб, 
София), Стефан Давидов (собственик 
на "Давидов пропърти"), покорителят 

Левски победи ЦСКА в третия мегамач
Николай Тодоров
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на Еверест Дойчин Василев, гросмайсто-
рите Мария Велчева (капитан на “сини-
те”) и Валентин Луков, международни-
те майстори Христо Велчев, Светлин 
Стоянов, Любка Генова и Емилия Георги-
ева, както и младите надежди на родния 
шахмат Габриела Антова (двукратна ев-
ропейска шампионка) и Виктория Радева 
(световна вицешампионка).

С приветствия към участниците в 
Мача на толерантността се обърнаха 
две представителки на международните 
гости на мача: Бригита Кервинен (Фин-
ландия), председател на Европейската 
спортна асоциация на Финландия, и г-жа 
Сара Бейкър (Великобритания), член на 
Комитета по подготовката на Лондон 
за домакин на Олимпиада-2012. Двете 
дами дадоха много висока оценка на ор-
ганизацията и споделиха, че с подобни 
прояви България може да бъде пример за 
подражание за робота с феновете на во-
дещите клубове в Европа.

Още от самото начало на мача шахма-
тистите на "Левски" поведоха в резулта-
та и до края не изпуснаха водачеството. 
На полувремето преднината беше 58:42 

за сините. Втората част не донесе обрат 
и "Левски" за първи път победи ЦСКА в 
този мач с краен резултат 112:88.

Приятно впечатление направи порас-
налото майсторство на младите шахма-
тисти от двата клуба, което е залог, че 
пред българския шахмат има  позитивно 
бъдеще.

И тази година в паузата между полу-
времената на мача се изтегли традици-
онната томбола с над 50 награди, сред 
които шахматни комплекти, електрон-
ни часовници, книги, сувенири и други 
интересни награди, връчени лично от 
гросмайстор Кирил Георгиев, световен 
рекордьор в шахматния сеанс, вписан в 
Книгата на рекордите „Гинес”.

Както и в предишните издания, за 
всички участници бе предвидена почерп-
ка - уникална торта от веригата слад-
карници "Неделя"!

Входът за публика беше свободен, ко-
ето позволи на много любители да на-
блюдават интересните и увлекателни 
битки на черно-белите квадрати! 

Уникалната шахматна торта
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Шахматни прояви в Плевен
мс Христинка Илиева

Купа „Евроинс”- 2012

Турнири за деца "Проходната пешка" 

На 17 и 18 март 2012 г. се проведе пър-
вият за тази година турнир от веригата 
„Купа Евроинс”, която СКШ „Плевен ХХI” 
традиционно организира вече четвърта го-
дина.

За участие се записаха общо 39 шахма-
тисти, разделени в група А – за напреднали, 
и група Б – за начинаещи деца. 

Освен за обявените в регламента пет 
награди, участниците в група А се бореха за 
челните места в класацията, което би им 
донесло повече натрупани точки в генерал-
ното класиране в края на годината.

Без загубена партия, турнирът спечели мс 
Емил Шукин с актив от 6 точки. Второто 
място се определи по Медиана Бухолц и се зае 
от Анатоли Атанасов, а трети остана Ми-
хаил Гигов, и двамата с по 5,5 точки.

Женската награда спечели Вероника Ва-

силева с 4 точки, а най-добре от 12-годиш-
ните се представи Давид Цветанов с 3,5 
точки.

Класирането се определи след изиграва-
нето на 7 кръга по швейцарска система при 
едночасова контрола.

В група Б се включиха 14 деца, които оп-
ределиха победителите, след като изиграха 
цели 13 партии по кръговата система с кон-
трола 35 минути.

Отлична игра демонстрира 7-годишни-
ят Валентин Митев, който спечели първо-
то място с 12 точки и придоби правото да 
се състезава занапред в група А. Вальо беше 
награден с купа под формата на шахматен 
топ, предметна награда и грамота. Втора-
та и третата награда извоюваха Емил Най-
денов с 11,5 и Радослав Русев с 10 точки.

На дългия шахматен маратон докрай из-
държаха и най-малките участници – шест-
годишните Калоян Бировски и Кристина 
Апулчева.

Турнирът се проведе със съдействието 
на Застрахователно дружество „Евроинс” 
АД, а предметните награди бяха изработе-
ни в АРТ студио „Миллиел”.

Вторият турнир от веригата ще се 
проведе през октомври.

Февруарското издание на втория тур-
нир за деца до 8 години "Проходната пешка" 
2012 се проведе на 17 и 18 февруари в клуба 
на СКШ „Плевен ХХI” с участието на десет 
деца от клуба. Този път купата спечели Ва-
лентин Митев с 8 т. от 9. Втори със същия 
актив, но със загуба от победителя се кла-
сира Кристиан Григоров. Третото място 
зае Радослав Русев, 7-годишен, от НУ "Па-
триарх Евтимий", също с 8 т.

Турнирът се проведе със съдействието 
на фирма "Сторко", подсигурила наградния 
фонд и подаръци за всички.

Третият турнир "Проходната пешка" за 
2012 се състоя на 31 март и 1 април 2012 
г. Отново се събраха най-малките шахма-
тисти от школата. В турнира взеха учас-
тие 10 деца на възраст от 6 до 8 години, 
които играха 9 кръга всеки срещу всеки при 
контрола 35 минути, за да излъчат мартен-
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"Млади надежди" - вътрешни турнири на СКШ "Плевен XXI"

В края на януари в залата на СКШ "Пле-
вен 21" стартираха верига турнири "Млади 
надежди" за картотекирани състезатели на 
клуба на възраст от 9 до 14 години. Над-
преварата е ежемесечна и наподобява тази 
за 8-годишните "Проходната пешка". По 
регламент се играят 6 кръга по швейцарска 
система при контрола 60 мин на състеза-
тел. Победителят се награждава с преходна 
купа, която се защитава следващия месец. В 
края на годината призът ще остане за този, 
който го е печелил най-много пъти. Побе-
дителите в отделните турнири получават 
плакет, парична награда и грамота. Предви-
дени са награди и за заелите второ място и 
най-добре представилия се участник до 10 г. 
Родителите на децата се ангажират за под-
сигуряването на фирми, спонсори на прояви-
те. В някои от турнирите ще се включват 
и по-големите състезатели на клуба, както 
и персонално поканен гост, изявен състеза-
тел от друг клуб.

Януарското издание на " Млади надежди" 
спечели Давид Цветанов със стопроцентов 

резултат. Той стана и първият носител на 
преходната купа, плакет "Шахматист на 
януари", получи парична награда и грамота. 
Турнирът се проведе с участието на 13 
деца, всички от школата на "Плевен 21". 
Поради лошите метеорологични условия 
в Плевен не успя да пристигне персонално 
поканеният гост, състезател на ЦСКА, Ма-
тей Петков.

През февруари участие взеха и по-го-
лемите състезатели на "Плевен 21", като 
турнира спечели Дарио Дерешки с 5,5 от 6 

ския победител от веригата „Проходната 
пешка”. 

Още в първия кръг на надпреварата се 
срещнаха първенците в предишните две из-
дания – Кристиан Григоров и Валентин Ми-
тев. Партията завърши наравно и това беше 
единственото реми на Кристиан. Момчето 
спечели всички останали партии и си върна 
преходната купа, която беше получило като 

победител за януари. Криси бе награден с па-
рична награда, плакет „Шахматист на месец 
март” и грамота. Неговият достоен конку-
рент Валентин загуби точка срещу Захари 
Иванов и остана втори с 7,5 т., а Зари спече-
ли третата награда с актив от 7 т. 

Децата играха, силно амбицирани да спе-
челят всяка партия, още повече че им пред-
стоеше участие в Държавното индивидуал-
но първенство в Пловдив от 6 до 14 април. 
Четирима малчугани от тази възрастова 
група бяха дебютанти на състезание от 
такъв ранг и това са: Кристиан Григоров, 
Захари Иванов, Радослав Русев и Валентин 
Митев, а София Вълчева се състезаваше 
при момичетата до 8 години. 

Турнирът се осъществи с финансовата 
подкрепа на „Нармаг” – Плевен, а предмет-
ните награди изработиха дизайнери в АРТ 
студио „Миллиел”. 
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т. Преходната купа отиде при Никола Нен-
ков, представил се най-добре от "младите 
надежди".

На 31 март зад шахматните дъски сед-
наха 18 участници, сред тях и специалната 
гостенка Симонета Иванова. След оспор-
вани дербита почти във всеки кръг се оф-
орми следното класиране:

1. Кристиян Янков - 5,5 от 6 възможни 
точки, 2. Дарио Дерешки - 4,5 т., 3. Анато-
ли Атанасов-4,5 т.

Победител в "Млади надежди" и "Шахма-
тист на месец март" на СКШ" Плевен 21" 
стана Давид Цветанов, който си върна пре-
ходната купа.

Проведените 3 турнира бяха част от 
подготовката на младите плевенски шах-
матисти за държавните първенства в 
Пловдив от 6 април и се осъществиха с 
подкрепата на Завода за хартия "Белана", 
верига магазини "Фантазия" и г-жа Татяна 
Кирилова.

Конкурс за решаване на шахматни задачи  „Цар на ендшпила”

На 30 март в СКШ ”Плевен ХХI” се 
проведе конкурс за решаване на шахмат-
ни задачи с участието на 14 състезате-
ли от възрастови групи до 8, до 10 и  до 
12 години. Децата разполагаха с 2 часа за 
решаване на 12 ендшпилни позиции. Вся-
ка от тях им носеше по 1 точка. Има-
ше и допълнителни задания с повишена 
трудност, които определиха победите-
лите. Малките шахматисти трябваше 

да покажат знанията си за основни те-
оретични позиции и правила – опозиция, 
квадрат на пешката, построяване на 
мост и други.

Най-добре с поставените задания се 
справи 9-годишният Стилиян Нановски, 
който убедително спечели конкурса с 
натрупаните 26 точки.

Първи при 12-годишните най-добре 
се справи Цветомир Борисов с актив 16 
точки.

Победител при 10-годишните стана 
Никола Ненков с 15 точки.

От най-малките най-добре се справи 
7-годишният Валентин Митев с 9 реше-
ни задачи.

Победителят в конкурса спечели купа 
с формата на  шахматен цар, а първен-
ците в отделните възрастови групи - с 
грамоти. 

СКШ „Плевен ХХI” ще проведе още 
един конкурс за решаване на задачи в 
края на юли. 

Решения на комбинациите от стр. 25
(1) Pospisil – Keller Fernpartie, 1983 
1.¤e7 £e7 [1...¦e7 2.¦d8 ¦e8 3.¦e8+ £e8 
4.£h7 ¢f8 5.¥c5] 2.¦e6 1–0
(2) Richter – Casper Benshausen, 1975 
1.¤f6 gf6 2.¦c7 ¢g6 3.£d1 1–0
(3) S. Pereira - R. Pereira Portugal, 1978 
1...¦g3 2.fg3 £h2 3.¢h2 ¦h6 0–1
(4) Sahovic – Diaz Franjska Banja, 1976 
1.¤f6 ¢g7 2.¦h5 £c7 3.¦f1 gh5 4.£g5 1–0

(5) Sandler - Kops Riga, 1983 
1.¥e5 fe5 2.¦f7 ¢f7 3.¥d5 ¢f6 4.¥a2 1–0
(6) Schtschelotschilin – Tschernikow Lenin-
grad, 1950 1.¥h6 £g8 2.¥e6 1–0
(7) Smagin – Dobosz Naestved, 1988 
1.¥g6 hg6 2.¥g7 1–0
(8) Smirnow – Schubin Petropawlowsk, 
1977 1...¦h2+ 2.¢h2 £h5 3.¢g3 ¥h4 4.¢f4 
£f5# 0–1
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Îткрити турнири

Тазгодишното шестo издание на от-
критите шахматни турнири на Училища 
„Дружба” определено ще има с какво да се 
запомни.  Отделни надпревари в три въз-
растовите групи: предучилищна, I-IV клас 
и V-VII клас. Рекордни награди и брой учас-
тници. Паричните премии бяха плътни и 
в размер на 2000 лева. I – 300, II – 250, III 
- 200, IV – 150, V - 100 лева за ученически-
те групи. Много хубави предметни награ-
ди до десето място - подбрана качест-
вена шахматна литература и пособия за 
спорт. Безплатна закуска и обяд, сувенири 
- шапки, ключодържатели, чаши, химикал-
ки – във фирмени пликове на училището 
- за всички! И това отново срещу симво-
личната такса от 8 лева, а за най-малки-
те дори без такса. Гостите на турнира 
бяха почерпени и с кафе, чай, минерална 
вода – по избор. Традиционната томбола 
с атрактивни спортни артикули и детски 
игри се провеждаше (отделно) преди наг-
раждаването във всяка възрастова група.

Ето и подробностите за трите групи 
поотделно:

При най-малките в предучилищна 
възраст взеха участие близо 50 деца. 
Подкрепа тук оказа Столична община и 
проведените семинар и обучение през зим-
ните месеци. Турнирът беше безплатен за 
децата, но това не попречи на всички да 

получат медали за участие, подаръци от до-
макините, емоционално участие в томбола. 
Разбира се, призьорите бяха най-щастливи 
– освен заслужените награди, имаха възмож-
ност да се видят и чуят в спортните но-
винарски емисии на Българската национална 
телевизия.

Шампион с 6 точки от 6 партии 
стана Владимир Тодоров - възпитаник 
на младата треньорка Диана Владимирова. 
Втори е Кристиян Павлов, който напредва с 
дни. Добри думи заслужават за работата си 
и педагожките от 12 ОДЗ „Лилия” и 79 ОДЗ 
„Слънчице”, които в кратък срок организира-
ха своите групи, а децата им се представиха 
респектиращо.

Ето и крайното класиране в Преду-
чилищна група след изиграните 6 кръга по 
швейцарска система:

1. Владимир Тодоров - 6 т.
2. Кристиан Павлов - 5 т.
3. Николай Костадинов - 5 т.
4. Димитър Димитров - 5 т.
5. Валентин Генов - 4,5 т.
6. Калоян Караколев - 4,5 т.
Общо 47  участници

В същата зала се игра и турнирът за V-VII 
клас. Очаквано, според рейтинга и послед-
ните резултати, се оформи крайното кла-
сиране. В решителната и най-оспорвана пар-
тия - предпоследния кръг, Мартин Петров 
показа по-ясна идея и спечели с черните в 
Закрития вариант на Сицилианска защита 
срещу Робърт Сисоев. Робърт отказа реми 
в началото на партията. Хубави думи за-
служават Денис Иванов и Георги Йорданов, 
които по бухолц-медиана заеха третото 
и четвъртото място - с по 5 точки. Шес-
тицата бе оформена по същия показател, 
като Маргарита Балимезова изпревари Иван 
Иванов със съвсем малко.

Опен Дружба
 Драматизъм и рекорди

кмс Симеон Стоичков
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Îт живота на клубовете
И в тази група се играха 6 кръга по швей-

царска система
Крайно класиране V-VII КЛАС
1. Мартин Петров - 5,5 т.
2. Робърт Сисоев - 5 т.
3. Денис Иванов - 5 т.
4. Георги Йорданов - 5 т.
5. Маргарита Балимезова - 4,5 т.
6. Иван Иванов 4,5 т.
Общо 36 участници

Драматично се развиха нещата в 
най-многобройната група: I-IV клас.

Като главен съдия си позволих да направя 
няколко компромиса, които обещавам да не 
се повтарят. Приемахме заявки и в деня на 
състезанието, при положение че крайният 
срок беше - сряда. Някои от треньорите, 
които решиха да си оттеглят децата от 
турнира в критичния момент (след I кръг и 
наложителната промяна в регламента), мо-
гат да си признаят кога си изпратиха списъ-
ците. И дали им бяха верни, пълни и точни. 
Числото на участниците тук варираше от 
100 до 150…

Но главно проблемите дойдоха от за-
къснението (с около 90 минути) на Георги 
Николов, който се беше ангажирал със се-
кторната отговорност в тази група. След 
едночасово забавяне и изиграването на пър-
вия кръг последва обедната пауза. За съжа-
ление през нея г-н Николов така и не успя да 
дооформи стартовия лист и резултатите 
от кръга на компютъра си.

Единственият начин справедливо да бъ-
дат излъчени най-добрите в този ден бе да 
преминем на елиминаторна система – на 
пълен жребий. Имаше против, но болшин-

ството прие този вариант. И не сгреши. 
По-късно в личен разговор топарбитърът 
Здравко Недев (главен съдия на всичките 
пет Европейски първенства, проведени в 
България през последните десет години) 
ми каза, че приема такова решение. Турни-
рът беше спасен. Тази промяна даде шанс на 
децата да почувстват тръпката на нока-
ут-системата. Система, по която се про-
веждат турнирите за Световната купа на 
ФИДЕ. Няма да коментирам мотивите и 
действията на напусналите – те ги знаят 
по-добре, както и отговорността, която 
имат към поверените им деца. Защото ос-
новното послание от наша страна бе да 
дадем равен шанс на всички, а добронамере-
ността на домакини и организатори, мисля, 
че не подлежи на коментар. Останаха око-
ло стотина участници. 

Регламентът бе следният: две партии с 
разменен цвят на десет минути, при равен-
ство – „армагедон” – белите имат пет ми-
нути срещу четири, но при реми се класира 
игралият с черни фигури. И въпреки пълния 
жребий, фаворитите завършиха в челото! 
Поради неосемкратния брой на участниците 
призовете се разиграха на петминутен блиц 
в четири финални групи на принципа „всеки 
срещу всеки”. Оказа се, че първите дванаде-
сет деца в турнира са изиграли минимум по 
14 партии!

Елиминациите свършиха към 18 часа. Пос-
ледваха двубоите в групите. Също така ос-
порвани, безкомпромисни и спортсменски.

Шампион тук стана Стефан Райков, 
който имаше по-висок допълнителен 
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показател – обявен преди групите (победа с 
черни фигури) – от Лъчезар Йорданов (Варна). 
Двамата завършиха реми помежду си. Трети 
остана Веселин Георгиев. Призовата петица 
допълниха Матей Петков и Антон Петров, а 
след тях се нареди най-добре представилото 
се момиче – Габриела Велкова.

Крайно класиране I-IV КЛАС:
1. Стефан Райков
2. Лъчезар Йорданов
3. Веселин Георгиев
4. Матей Петков
5. Антон Петров
6. Габриела Велкова
Общо 106 участници

Всички от дванайсетицата заслужават 
похвала за борбеността и издръжливостта!

В заключение бих искал да допълня, че ди-
намиката, в която живеем, изисква своите 
промени. Първият опен „Дружба” през 2007 
година се проведе с малко над двадесет деца, а 
на този имаше над двеста. Цифрите говорят 
сами по себе си. Вероятно още от догодина 
възрастовите групи на този емблематичен 
турнир ще се увеличат, за да не бъдат още-
тявани по-малките участници в битката за 
награди.

Посланието, целта на събитието: издига-

не престижа на шахмата в обществото е в 
интерес на всички, ангажирани в този сектор. 
Нека бъдем по-толерантни към непредвиде-
ни, случващи се технически и (неумишлени) 
човешки грешки.

Благодаря на треньорите и семействата, 
дошли в София специално за турнира, както и 
на издателката на списание „Шах в училище” 
- гросмайстор Мария Велчева, че се отзова 
на поканата ни и че оценява положително 
турнира.

Искрено пожелавам на колегите да се 
срещаме по-често на подобни събития и да 
има повече радост в настоящето ежедне-
вие чрез шахматната игра!

Михаил Тал
фм Христо Велчев

Михаил Тал е осмият световен шам-
пион по шахмат. Тал е роден на 9 ноември 
1936 година в Рига. Той е второ дете в се-
мейството на известен лекар от столицата 
на Латвия. Още на най-ранна детска възраст 
Михаил впечатлява със забележителните 
си способности да чете, да пресмята три-
цифрени числа и преди всичко с паметта си. 
Тези и други дарования му дават възможност 
да започне училище директно от трети клас. 
С шахмата се запознава благодарение на баща 
си, който, макар да не бил добър шахматист, 

изпитвал голямо уважение към древната игра. 
Шахматът бързо завладява живота на Тал. 
Едва постъпвайки в местния шахматен клуб, 
Тал бързо привлича вниманието на местната 
шахматна общественост с таланта си, сме-
лостта по време на игра и точния разчет. За 
образа на Тал като изключително способна 
личност говори и фактът, че още на 15-го-
дишна възраст е приет в историко-филоло-
гическия факултет на Латвийския универси-
тет. Първият му особено значим успех идва, 
когато е на 18 години, на шампионата на Лат-
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Ñветовни шампиони
вия. Тал разделя 2-3-то място. Две години по-
късно, през 1956-а, печели полуфинала на СССР 
в Ленинград и разделя 5-7-мо място на финала 
от 18 участници. В тези години зрелищната 
остро комбинационна игра на Тал го превръща 
в един от най-интересните шахматисти. В 
следващите години той печели множество 
престижни турнири и мачове, удостоен е и с 
титлата гросмайстор.  

Нов голям момент на признание за Тал е 
попадането в отбора на СССР за олимпиада-
та през 1958 г. С резултат 13,5 точки от 15 
партии печели златен медал на своята дъска.

На следващата година последователно в 
Блед, Загреб и Белград се състои турнирът 
на 8-те претенденти. Тал е дебютант и не 
е причислен от шахматните специалисти 
като фаворит. Турнирът започва неубеди-
телно за него, но след впечатляваща игра в 
„мителшпила” на турнира повежда и успява 
да задържи лидерската си позиция до края и с 
това правото да се изправи срещу наречения 
от Каспаров Човек епоха Михаил Ботвиник.

Московският театър „Пушкин” е дома-
кин на „войната на антиподите” между Тал и 
Ботвиник. Секундант на Тал е Кобленц, кой-
то е неизменно до него през всички тежки 
турнири до този момент. Двадесет и три 
годишният претендент започва с победа в 
първата среща. След това следват четири 
поредни ремита след тежки и драматични 
партии. Преломна за мача се оказва шестата 
партия, в която надмощие с черните фигури 
има Тал и след образцова реализация взема се-
риозен аванс в резултата. Нова тежка загуба 
претърпява Ботвиник в единадесетата пар-
тия, като Тал успява да надиграе шампиона в 
майсторски позиционен двубой, след който 
Ботвиник бил напълно съкрушен. Михаил Тал 
се възкачва на шахматния трон на 5 
май 1960 година след 6 победи, 2 загуби 
и 13 ремита.

През същата година Тал предвожда нацио-
налния отбор на СССР на олимпиадата в Лай-
бицг. „Сборная” печели олимпийските медали 
и така 1960 година се затвърждава като най-
паметна в живота на Тал.

През 1961 г. Ботвиник се възползва от 
правото си на мач-реванш и предизвиква Тал. В 
годината, в която Тал е шампион, а Ботвиник 
претендент, латвиецът води нецеленасочена 
подготовка, не поддържа добра физическа под-
готовка и подценява възможността да загуби 
мача. За огромно негово съжаление претърпя-
ва и сериозно заболяване преди мача, което 
допълнително отнема от силите му. Поло-
жението при Ботвиник е точно обратното. 
Сериозна подготовка, съсредоточена срещу 
бъдещия му стар противник, добро здраве и 
отлична физическа подготовка накланят вез-
ните на стария шампион. Партиите премина-
ват при сериозен натиск от страна на Бот-
виник, като само отличните качества на Тал 
не позволяват на шестия световен шампион 
да поведе решаващо още след първите шест 
партии. В седмата партия Ботвиник нанася 
тежка дебютна катастрофа на Тал и повеж-
да с две точки разлика. Двадесетата партия 
е решаваща за короната. След 121-ходов три-
лър Ботвиник удържа особено неприятен енд-
шпил. След тази партия Тал е деморализиран 
и губи увереност. Следващата, 21-ва, партия 
се оказва последна в мача. Ботвиник печели и 
с резултат 13:8 връща титлата си.

Макар и загубил световната корона, Тал 
печели блестящо турнира в Блед. Следва не-
успех в Кюрасао, където причина за науспеха 
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са здравословните проблеми на Тал. В следва-
щите години осмият световен шампион иг-
рае добре и през 1965-та играе мач със Спаски, 
целта на който е да определи претендента 
на Петросян за световната титла. Победа с 
резултат 7:4 позволява на Спаски да погледне 
към финалния мач.

Губейки втори важен мач, Тал продължава 
да бъде играч от най-висока класа и поддържа 
това ниво до края на живота си. Последния 
му турнир е през май 1992 г. в Барселона, къде-
то разделя 8-10-о място с Корчной и Гуревич. 
Месец по-късно, на 28 юни 1992-ра, осмият 
носител на шахматната корона умира в мос-
ковска болница. 

Принос:
Стрeмителният път на Михаил Тал към 

шахматния Олимп ознаменува цяла рволю-
ция в позиционата игра. Неговото твор-
чество бе импулс в утвърждаването на нов 
остродинамичен стил на игра. Мителшпи-
лът и свързаните с него остри и разноо-
бразни концепции са истинската стихия на 
Тал. Устрем, фантазия, натиск бликат от 
неговите партии. Независимо че Тал даде 
отлични образци на чисто позиционна игра 
и висока техника на реализация, в история-
та на съвременния шахмат Тал влиза главно 
като ярко изразен романтик, шахматист с 
рядка фантазия и комбинационно дарование. 
Значението на Тал в съвременния шахмат е 
огромно.  Невижданата фантазия, дързост 
и риск обогатиха средствата за водене на 
играта, разшириха диапазона от методите 
на борба.

Тал – Хехт
15-та олимпиада Варна 1962 
Тази година се навършват 50 години от 

едно от най-вълнуващите шахматни събития 
провеждани в България. Една от най-паметни-
те партии играни във Варна е тази между Тал 
и Хехт в мача между СССР и Германия.

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.¤c3 ¥b4 
5.¥g5 ¥b7 6.e3 h6. Разигран е доста актуа-

лен и днес вариант на Новоиндийска защита. 
7.¥h4 ¥c3 8.bc3. Черните се разделят с чер-
нополия си офицер с цел да разхлабят пешеч-
ната структура на белите и за да овладеят 
белите полета 8...d6 9.¤d2 e5 10.f3 £e7 
11.e4 ¤bd7 12.¥d3 ¤f8 13.c5. Този ход е 
новинка, типична жертва на пешка от страна 
на Тал водеща към сериозни усложнения 13...
dc5 14.de5 £e5 15.£a4 c6. Този ход Тал ко-
ментира като съмнителен защото отслабва 
важното поле d6. 16.0–0 ¤g6 17.¤c4 £e6 
18.e5. Белите се стремят да задържат царя 
на черните в центъра 18...b5 

XIIIIIIIIY
9r+-+k+-tr0
9zpl+-+pzp-0
9-+p+qsnnzp0
9+pzp-zP-+-0
9Q+N+-+-vL0
9+-zPL+P+-0
9P+-+-+PzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

19.ef6!! След като Тал играе този, с кой-
то жертва дамата си, темпераментният 
Найдорф прескоча въжета и целунал Тал. 
19...ba4 20.fg7 ¦g8 21.¥f5!! Кулминация-
та в замисъла на комбинацията. Макар да са 
без дама белите поставят три фигури на 
бито поле. 21...¤h4 (Ако 21...£c4 22.¦fe1 
£e6 23.¦e6 fe6 24.¥g6 ¤d7 25.¦d1 ¤c7 
26.¥f6) 22.¥e6 ¥a6 23.¤d6 ¢e7 24.¥c4! 
Бурята премина, материалното равновесие 
е възстановено, но стратегически позици-
ята на черните е много тежка 24...¦g7 
25.g3 ¢d6?! в подобни позиции офицерът 
е по-силен от коня, по-добре за черните е да 
разменят офицерите 26.¥a6 ¤f5 27. ¦ab1 
Следва елегантна реализация на по-добрия 
ендшпил. 27...f6 28.¦fd1 ¤e7 29.¦e1 ¢d6 
30.¢f2 c4 31.g4 ¤e7 32.¦b7 ¦ag8 33.¥c4 
¤d5 34.¥d5 cd5 35.¦b4 ¦c8 36.¦a4 ¦c3 
37.¦a6 ¢c5 38.¦f6 h5 39.h3 hg4 40.hg4 
¦h7 41.g5 ¦h5 42.¦f5 ¦c2 43.¢g3 ¢c4 
44.¦ee5 d4 45.g6 ¦h1 46.¦c5 ¢d3 47. ¦c2 
¢c2 48.¢f4 ¦g1 49.¦g5 1–0
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Øахматна лекция

Печелившият цар
мс Христинка Илиева

Известно е, че в ендшпила царят се пре-
връща в активна фигура. Той взима непо-
средствено участие в борбата, в осъщест-
вяване на планове за атака и защита и от 
неговото положение често зависи резулта-
тът в партията.

Ако в началото на двубоя царят е най-
слабата фигура, която защитаваме в про-
дължение на много ходове, то в края силата 
на тази най-важна фигура нараства и се оце-
нява на 4-5 единици.

Активният цар може успешно да отесня-
ва своя колега, а също и други фигури на про-
тивника от решаващия участък на дъската.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9zp-+-+-+p0
9-+-+-mKpzP0
9+pmk-+-+-0
9-+-+-+-+0
9zP-+-+-+-0
9-+-+-+P+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Шансовете за печалба на черните се 
оказват проблемни. След естественото 
1… a5 2.¢g7 b4 3.ab4 ab4 4.¢h7 b3 5.¢g7 
b2 6.h7 b1£ 7.h8£ £b2  ремито е очевид-
но. Черните обаче разполагат с поучителна 
маневра, при която техният цар буквално 
“патира” царя на белите 1...¢d6! 2.g4 a5 
3.¢g7 ¢e7 4.¢h7 ¢f7  5.g5 a4! 6.¢h8 b4 
7.h7 ¢f8!  с пълен цунгцванг.

XIIIIIIIIY
9K+-+-+-+0
9+-zP-+-tR-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9k+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+r+-+p+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Нека разгледаме известния етюд на Еману-
ил Ласкер. На пръв поглед позицията изглежда 

реми. Но белият цар успява последователно 
да отесни своя колега до втория хоризонтал 
и да завърши борбата с отвличащия тактиче-
ски удар ¦g2. Етюдът се решава така: 

1.¢b7 ¦b2 2.¢a6 ¦c2 3.¦g4 ¢a3. Лошо 
е 3… ¢b3 заради 4.¢b7 с идея c8£. 4..¢b6 
със заплаха 5. ¦g2. 4...¦b2 5.¢a5 ¦c2 6.¦g3 
¢a2 7.¦g2  Белите печелят.

От останалите фигури най-успешно 
активният цар ограничава противниковия 
кон.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-mK-+0
9+-+-+-+-0
9-+ksn-+-zP0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

След 1.h5 черните губят, защото белият 
цар отнема всички полета на коня, от които 
той може да спре пешката. Ако бяха черните 
на ход, спасява само 1...¢d5 2.h5 ¤e6 3.h6 
¤f8 4.¢f7 ¤e6.

Подвижността на офицера може да 
се ограничи в редки случаи. Един от тях 
е показан в знаменития етюд на Х. Оте-
на:

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-vl-0
9-+-+-mk-+0
9+-+-+-+-0
9P+-+K+P+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят заради изключително 
неудачното положение на черния цар, който 
има “принос” в ограничаването на собстве-
ния офицер. 1.a5 ¥f8 2.¢d5 ¥h6 3.g5! ¥g5 
4.¢e4 ¥h4 5.¢f3.
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Ðешете комбинациите
(1) Pospisil – Keller 

XIIIIIIIIY
9rsn-+r+k+0
9+-+-+q+p0
9pvL-tRl+pwQ0
9+-+-zpN+-0
9-+p+-+P+0
9+-zP-+-+R0
9P+P+-+-zP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Richter – Casper 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+p+-+-zpk0
9-+-+-+-zp0
9+-+qzp-+-0
9rsn-zpN+-+0
9+-+P+-+-0
9P+RwQ-zPPzP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(3) S. Pereira - R. Pereira 
XIIIIIIIIY
9KtR-+-+-+0
9zPPzP-+-zPP0
9-+Q+NzP-+0
9wq-zp-+-+-0
9-trpvlR+p+0
9+r+-zp-+p0
9p+-+-+-+0
9mk-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(4) Sahovic – Diaz 
XIIIIIIIIY
9-+-tr-trk+0
9zp-+-wqp+p0
9-zp-+-+p+0
9+-zpPzpR+-0
9-snP+N+-+0
9+-+-+-zP-0
9PzP-wQ-+KzP0
9+-+-tR-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) Sandler - Kops 
XIIIIIIIIY
9-+-+k+-+0
9+-+-+l+R0
9-+-+-zpp+0
9zp-+-sn-+-0
9-zp-+LvL-zP0
9+-+-+PmK-0
9r+-+-+P+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Schtschelotschilin – Tschernikow 
XIIIIIIIIY
9n+-+-mk-+0
9+-+-vl-zpQ0
9-+p+-zpP+0
9+p+qzp-+-0
9-zPn+-+L+0
9+-zP-+-+P0
9-+-+-zPP+0
9+-vL-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(7) Smagin – Dobosz 
XIIIIIIIIY
9r+-+q+-mk0
9zp-+n+r+p0
9-+lzP-zp-vL0
9vl-+-zpL+Q0
9-+PzpN+-+0
9zP-+-+-tR-0
9-+-+-zPPzP0
9tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(8) Smirnow – Schubin 
XIIIIIIIIY
9KtR-+-+-+0
9zPRzP-+-+P0
9-+qwQ-+P+0
9tr-sn-+-zpN0
9-+-+-+-+0
9mkpvl-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят
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Çа най-малките

Уроци за начинаещи
Деян Димитров

Дамата е най-силната фигура в шаха, а 
пешката най-слабата. Въпреки огромната 
разлика в материалната ценност обаче, има 
случаи, когато пешката успешно се бори 
срещу дамата. Точно такива примери ще 
разгледаме в този брой – точни теоретич-
ни ендшпилни позиции, които всички малки 
шахматисти трябва задължително да зна-
ят, за да си спестят време и усилия в края 
на партията. 

Говорим за ситуации, в които пешката 
е на 2-ра или 7-ма линия, подкрепена от своя 
цар, а противниковият цар е отдалечен.

XIIIIIIIIY
9Q+-+-+-+0
9mK-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+pmk-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черната пешка заплашва да се превърне 
в дама, а царят е до нея и контролира поле-
то на произвеждането. Белият цар е дос-
та далеч и не може да помогне. Като че ли 
партията ще завърши реми...? Белите обаче 
имат начин да стигнат до победата. Нека 
да го проследим, а след това да го обсъдим.

1.£f8 ¢g2 2.£e7 ¢f1 3.£f6 ¢g2 4.£e5 
¢f1 5.£f4 ¢g2 6.£e3 ¢f1 7.£f3 ¢e1 
8.¢b6 ¢d2 9.£f2 ¢d1 10.£d4 ¢c2 11.£e3 
¢d1 12.£d3 ¢e1 13.¢c5 и т.н.

Бялата дама се движи на зигзаг, можем 
дори да кажем, че се приплъзва като змия по 
определен начин, докато принуди против-
никовия цар да застане пред пешката си. В 
този момент печелим ход, за да доближим 
нашия цар. Действието се повтаря някол-
ко пъти, докато вече царят е достатъчно 
близо, за да помогне на дамата. По същия 
начин се печелят позиции, в които пешката 
е на линиите „d”, „b” и „g”. Когато обаче 
пешката е на линиите „f” и „h”, ситуацията 
е по-различна. Да видим защо.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-mK0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9Q+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9p+-+-+-+0
9+k+-+-+-0
xiiiiiiiiy

1. £b3 ¢a1 Сега белите не могат да 
придвижат царя си, защото черният цар е 
пат. Тази позиция е теоретично реми, как-
то и следващата.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-mK0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+Q+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+p+-+-+0
9+k+-+-+-0
xiiiiiiiiy

1.£b3 ¢a1! Черният цар не застава 
пред пешката си, а в ъгъла. Сега, ако пешка-
та бъде взета, получаваме патова позиция. 

Има случаи обаче, в които печалбата е въз-
можна срещу „офицерска” и „топовна” пешка, 
ако царят на силната страна е близо.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+Q0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+K0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-zp0
9+-+-+-mk-0
xiiiiiiiiy

1.£b1 ¢g2 2.£c2 ¢g1 3.¢g4! h1£ 
4.¢g3 Черните стигнаха до заветната си 
цел – произведоха дама, но се оказва, че ня-
мат полезен ход и матът е неизбежен.
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