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Äържавни първенства

Държавни първенства за момчета и 
 момичета, юноши и девойки в Пловдив

 мм Ружка Генова
снимки Пламен Симонски, Ружка Генова

От 31 март до 8 април в залите „Париж” 
и „Москва” на „Новотел Пловдив“ се прове-
доха Държавните индивидуални първенства 
за момчета и момичета, юноши и девойки 
до 12, 14, 16 и 18 години. За първа година 
малките шахматисти до 8 и 10 години ще 
играят отделно – от 24-ти до 31-ви май в 
Слънчев бряг. 

В първите 7 турнирни дни се проведоха шам-
пионатите по класически шахмат, в които 184 
деца и младежи демонстрираха шахматните си 
умения. Най-многобройни бяха състезателите 
до 12 години при момчетата – 68. В групата на 
момчетата до 14 години участниците бяха 29, а 
момичетата до 12 години бяха 26. Трите кате-
гории играха в 9 кръга по Швейцарска система. 
Във втори и пети турнирен ден те играха по 
две партии и имаха изключително напрегната 
турнирна програма. В останалите групи шахма-
тистите играха по 7 кръга, тъй като участни-
ците бяха по-малко.

Юношите до 16 г. бяха 18, а тези до 18 
години – 17. Момичетата до 14 години бяха 
17, а до 16 –11. Осем бяха състезателките 
до 18 години и играха по кръгова система в 

7 кръга.
След класическия шахмат се играха шам-

пионатите по ускорен шахмат, с контро-
ла на игра по 20 минути на състезател за 
партията. В последните два дни темпото 
на игра беше най-бързото – по 5 минути за 
цялата партия. 

Шампионатите по класически шахмат за 
младите ни състезатели са едни от важни-
те и чакани надпревари за тях през кален-
дарната година. 

Това първенство остави впечатление, 
че титулуваните ни шахматисти са надгра-
дили шахматните си умения и са оставили 
далеч зад себе си конкурентите си.

Европейският шампион от 2012 година 
за момчета до 8 години Цветан Стоянов 
реши да премери шахматното си ниво при 
юношите до 18 години. Третото място и 
бронзовият медал от Световното първен-
ство за девойки на Габриела Антова й пре-
доставят квоти за тазгодишните първен-
ства и тя заедно с нейния личен треньор 
Стефан Стойнов предпочетоха да играе в 
класическия шахмат при девойките до 18 
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години, за да трупа по-ценен опит. И двама-
та ни шахматни таланти бяха напълно рав-
ностойни на по-големите си конкуренти. 
Ще разгледаме всички възрастови групи. 

В най-многобройния турнир, при 
момчетата до 12 години, шампион с 
8 точки от 9 възможни стана Матей 
Петков от „Локомотив”, София. След 
7-ми кръг той беше със 7 точки от 7 въз-
можни, но загуби в 8-ми от Мартин Василев. 
В 9-ти кръг показа шампионски характер, 
наложи се над Валентин Митев и заслужено 
вдигна купата на победителя. Втори със 7,5 
точки е съотборникът му Мартин Василев. 
Трети е Стоян Ор. Стоянов („Асеновец 
2006”, Асеновград).

При момчетата до 14 години Мартин 
Петров (СЦШ, София) вдигна шампион-
ската титла, след като постигна 7,5 точ-
ки от 9 възможни. Втори със 7 точки е Сте-
фан Райков („ЦСКА“, София). Трети с 6,5 точки е 

Антон Славейков („Ан Пасан“, София).
При юношите до 16 години Влади-

мир Сергеев Петров от СЦШ, София, 
заслужи шампионската титла с цяла 
точка преднина пред следващия го. Той 
завоюва победата с 6 точки от 7 възможни. 
Сребърния медал спечели Николай Валериев 
Христов („Асеновец 2006”, Асеновград) с 5 
точки. Бързата му победа в предпоследния 
кръг го постави в много изгодна позиция 
преди финала. Трети и четвърти останаха 
с по 4,5 точки съответно Емил Стефанов 
(„Етър“, Велико Търново) и Христо Митов 
Христов („Ивис+“, София). 

При юношите до 18 години шахмат-
ната борба за призовете продължи до по-
следния момент. Шампионската тит-
ла еднолично спечели Румен Николов 
(„Ивис +”, София) с 5,5 точки от 7 
възможни. Шампионът загуби партията 
си и временното лидерство в пети кръг 
срещу конкурента му Ради Данов. Победата 
в последния кръг срещу Димитър Даскалов 
му донесе така желаната от него и него-
вите треньори от „Ивис+“, София. Второ 
и трето място заеха с по 5 точки двама 
шахматисти. Квотата за Европейското 
първенство и съответно сребърния медал 
завоюва Ради Данов („Юри Бендерев 1912“, 
Перник). Бронзовият медал отиде при Сте-
фан Лазов („Марек Юнион Ивкони”, Дупни-
ца).

Във възрастовите категории при моми-
четата и девойките фаворитките убеди-
телно спечелиха шампионските си титли.
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При момичетата до 12 години пъл-
но надмощие на Нургюл Салимова, 
(„Бургас 64”, Бургас), която завърши 
с 9 точки от 9 възможни. Нургюл Са-
лимова беше без реална конкуренция и из-
глеждаше пред съперничките си като от 
друга планета. При липсата на играещата 
до 18 години Габриела Антова и неуспешния 
старт на Гергана Пейчева, съвсем очаквано 
тя стана шампионка с 9 точки. Втора с 6,5 
точки стана Гергана Пейчева („Ан Пасан“, 
София). Трето и четвърто място разде-
лиха две шахматистки с по 6 точки. Брон-
зовия медал по допълнителния показател 
спечели Лора Симидчиева („Локомотив”, 
София). Четвърта се класира Галя Читакова 
от „Пловдив“. 

При момичетата до 14 години, 
също със стопроцентов резултат – 
7 точки от 7 възможни, шампионка 
стана Виктория Радева („Спартак“, 
Пловдив). Впечатлението, което остана, 
е, че турнирът беше – Виктория Радева и 
останалите. Противничките й като че ли 
сядаха зад шахматното табло, за да загу-
бят партията си. Пълното надмощие на 
пловдивската състезателка дава надежди 
за нови нейни успехи. Втора до 14 години с 
5 точки е Стелияна Брезалиева („Асеновец 
2006”, Асеновград). Трета е съотборничка-
та й Маргарита Балимезова с 4,5 точки.

Шампионка при момичетата до 16 
години с 6,5 т. от 7 възможни е Мария 
Васова („Асеновец 2006”, Асеновград), 

която също не изпусна лидерството в нито 
един момент. Приятното впечатление, 
което направи играта на Мария Васова на 
полуфинала за Държавно индивидуално пър-
венство за жени, тук се затвърди. Шахмат-
ното израстване на шахматистката от 
Берковица е забележимо. След победата на 
Васова в четвъртия кръг срещу Доника Ши-
вачева, победата й в турнира изглеждаше 
неоспорима. Състезателният дух на побе-
дителката продължи до последния момент. 
Въпреки осигурената турнирна победа, Ва-
сова отказа предложение за реми по време 
на последната си партия, методично нади-
гра противничката си и спечели точката. 
Сребърния медал до 16 години с 5,5 точки 
заслужи Доника Шивачева („Тунджа – 2009”, 
Ямбол). Трета с 5 точки е Джулиана Колева 
от „Шумен 2005“.

При девойките до 18 години кон-
куренцията между Симонета Иванова, 
Деница Драгиева и Габриела Антова беше 
изключително оспорвана. Турнирът се 
игра в 7 кръга по кръгова система. Почти 
до края на турнира трите състезателки 
бяха безкомпромисни с останалите си съ-
пернички. В трети кръг Деница Драгиева 
завърши наравно с Габриела Антова, а в 
четвърти – наравно със Симонета Ива-
нова. Партията между Симонета Ивано-
ва и Габриела Антова по жребий беше в 

Äържавни първенства
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последния кръг. Първа половинка „загуби“ 
в 6-и кръг 12-годишната ни състезател-
ка срещу Цветелина Спасова. В последния 
кръг Деница Драгиева не можа да спече-
ли срещу Доротея Нанчева, а Симонета 
Иванова се наложи над Габриела Антова. 
И така Симонета Иванова („Бургас 
64”, Бургас) спечели шампионската 
титла с 6,5 точки от 7 възможни. 
Втора е Деница Драгиева („Локомотив”, 
София) с 5,5 точки. Трета с 5 точки е 
Габриела Антова („Шах ХХI“, София).

След закриването на първенствата в 
класическия шахмат и награждаването 
на победителите шахматните битки 
продължиха в състезанията по уско-
рен шахмат. Габриела Антова и Цветан 
Стоянов се завърнаха при връстниците 
си. Други родни надежди пък решиха да 
премерят сили при по-големите. Симо-
нета Иванова избра да се надиграва с 
момчетата до 18 години и го направи по 
убедителен начин.

Ускорен шахмат – с контрола на игра 20 
минути на състезател за цялата партия – 
класиране:
12 години – момчета 

Шампион - Матей Петков („Локомо-
тив”, София) – 6,5 точки от 7 възможни, 
2-ро място - Мартин Василев („Локомо-
тив”, София) – 6 точки;
3-то място – Иван Кочиев („Пловдив“, 
Пловдив) – 5,5 точки.
Също с 5,5 т., но четвърти е Валентин Ми-
тев („Плевен ХХI“, Плевен)
14 години – момчета 

Шампион – Антони Василиадис („Шах 
ХХ1”, София)  - 6 точки от 7 възможни.
2-ро място – Калоян Тодоров („Пристис“, 
Русе) – 5,5 точки.
3-то място –  Петър-Делян Шентов („Ло-
комотив”, София) – 5 точки.
Също с 5 точки делят 3-то – 6-о място 
съответно – 4. Виктор Боев („Пловдив“, 
Пловдив), 5. Лъчезар Йорданов - („Варна“, 
Варна), 6. Иван Николов Николаев („ЦСКА“, 
София).

16 години – юноши 
Шампион - Тодор Георгиев („Спартак“, 

Пловдив) – 5 точки от 7 възможни.
2-ро място – също с 5 точки за Христо Ми-
тов Христов („Ивис +“, София).
3-ти и бронзов медал – Делян Дочев („Локо-
мотив”, София),
Също с по 4,5 точки 4. Николай Валериев 
Христов („Асеновец 2006”, Асеновград), 5. 
Георги Йорданов („Локомотив”, София), 6. 
Борис Иванов („Шумен 2005“ ,Шумен).

18 години – юноши
Шампион - Ради Данов („Юри Бендерев 

1912“, Перник) – 5,5 точки от 7 възможни;
2-ро място – също с 5,5 точки  - Симонета 
Иванова („Бургас 64”).
3-то място и 4-то място с по 5 точки раз-
делиха:
Трети и бронзов медал – Дарио Дерешки 
(„Плевен ХХI“) и четвърти - Владимир Сер-
геев Петров (СЦШ, София).
12 години - момичета 

Шампионка - Габриела Антова („Шах 
ХХI”, София) – 7 точки от 7 възможни.
2-ро място – Наталия Грабчева (СЦШ, Со-
фия) – 5,5 т.
3-то място и 4-то място с по 5 точки раз-
делиха:
Бронзов медал за Белослава Кръстева („Шах 
ХХI”, София), 4-то място – за Гергана Пей-
чева („Ан Пасан“, София).

14 години – момичета
Шампионка – Виктория Радева 

(„Спартак“, Пловдив) със 6,5 точки от 7 
възможни; 
2-ро място – 5-то място разделиха шах-
матистките, завършили с по 4,5 точки.
Сребърния медал заслужи Маргарита Ба-
лимезова („Асеновец 2006”, Асеновград). 
Бронзовият медал отиде при Ралица 
Маркова („ЦСКА“, София.
Четвърта е Мариета Костадинова 
(„Асеновец 2006”, Асеновград), а пета 
– Габриела Илиева („Михаил Тал“, Червен 
бряг).
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16 години – девойки
Шампионка - Мария Васова („Асено-

вец 2006”, Асеновград) – със 6,5 точки от 
7 възможни;
2-ро място - Нургюл Салимова („Бургас 64”, 
Бургас) – 6 точки;
3-то място – Василена Трайкова („Дебют“, 
Оряхово).

18 години – девойки
Шампионка - Деница Драгиева („Ло-

комотив”, София) с 6,5 от 7 възможни;
2-ро място – Цветелина Спасова („Марек 
Юнион Ивкони“, Дупница) с 6 точки;
3-то място – Ива Пенчева („Етър“, Велико 
Търново).

На 7 и 8 април се изиграха и „БЛИЦ“ шампи-
онатите с контрола на игра по 5 минути. 
Шампионите са:

Момчета 
До 12 години - - Цветан Стоянов 

(„Бургас 64“, Бургас) със 7 точки от 7 въз-
можни;

До 14 години – Лъчезар Йорданов 
(„Варна“, Варна) - със 7 точки от 7 възмож-
ни;

До 16 години – Веселин Методиев 
(„Виктори“, Благоевград) – с 6 точки от 7 
възможни;

До 18 години– Ради Данов („Юри Бен-
дерев 1912“, Перник) с 5,5 точки от 7 въз-
можни

Момичета
До 12 години - Гергана Пейчева 

(„Ан Пасан“, София) – 7 точки от 7 въз-
можни;

До 14 години – Габриела Антова („Шах 
ХХI”, София) – 6 точки от 7 възможни

До 16 години – Доника Шивачева 
(„Тунджа – 2009”, Ямбол) - с 6,5 точки от 
7 възможни;

До 18 години – девойки – Симонета 
Иванова („Бургас 64”, Бургас) - 5 точки от 
6 възможни;

Първенствата протекоха в дух на до-
брожелате лство и феър плей. 

И така имената на шампионите и оста-
налите медалисти в Държавните индивиду-
ални първенства за момчета и момичета, 
юноши и девойки до 12, 14, 16 и 18 години за 
2014 година вече са в историята.

Избрани партии на призьорите:
Деница Петкова – Лора Симид-

чиева [C54] 
Момичета до 12 години

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 
¤f6 5.d4 ed4 6.e5 ¤e4 7.¥d5 f5 8.g4 
[8.cd4 ¥b4 9.¤bd2 ¥d2 10.¥d2 ¤e7] 
8...dc3 9.¥e4 fe4 10.£d5 ¥f2 11.¢f2 
ef3 12.£f3 ¦f8 0–1

Лора Симидчиева – Габриела Ве-
ликова [B23]

Момичета до 12 години
 1.e4 c5 2.¤c3 d6 3.f4 ¤c6 4.¤f3 e6 
5.¥b5 ¥d7 6.0–0 a6 7.¥c6 ¥c6 8.e5 d5 
9.d3 g6 10.£e1 ¤e7 11.¢h1 ¤f5 12.£f2 
b6 13.g4 ¤h6 14.£g3 ¦c8 15.¥d2 £d7 
16.£h3 b5 17.f5 ef5 18.¥h6 ¥h6 19.gf5 
¥g7 20.¤g5 d4 21.¤ce4 h6 22.f6 ¥e4 
23.de4 £h3 24.¤h3 ¥f8 25.¤f4 ¢d7 
26.¦ad1 ¢c6 27.b3 ¦e8 28.¤d3 a5 
29.c4 dc3 30.¦c1 b4 31.¢g2 h5 32.¢f3 
¥h6 33.¦c2 ¦d8 34.¢e2 ¦d4 35.¤f2 
¦e8 36.¦d1 ¦e5 37.¦d4 cd4 38.¢d3 

Äържавни първенства
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¢c5 39.¦e2 ¥f4 40.h3 ¥g5 41.¢c2 
¢b5 42.¤d3 ¦e8 43.e5 a4 44.ba4 ¢a4 
45.¦g2 ¥h4 46.¦g1 ¢b5 47.¦b1 ¢c6 
48.¦b4 ¢d5 49.a4 ¦a8 50.¢b3 ¥g3 
51.¦b5 ¢c6 52.¦c5 ¢b7 53.¦b5 ¢a6 
54.¤c5 ¢a7 55.¦b7# 1–0

Гергана Пейчева – Нургюл Сали-
мова [B13] 

Момичета до 12 години
 1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed5 cd5 4.¥d3 ¤c6 
5.c3 ¤f6 6.¥f4 g6 7.¤f3 ¥g7 8.¤bd2 
0–0 9.0–0 ¥f5 10.¥f5 gf5 11.h3 e6 
12.¥g5 £c7 13.¥f6 ¥f6 14.¤b3 ¢h8 
15.¤c5 ¦g8 16.¤d3 ¦g7 17.¢h1 ¦ag8 
18.g3 ¦b8 19.£d2 ¤e7 20.¤f4 ¦gg8 
21.¤h5 ¥g7 22.£f4 £f4 23.¤f4 ¤c8 
24.¤h5 ¤d6 25.¤g7 ¢g7 26.¤d2 
¦gc8 27.a4 b5 28.ab5 ¦b5 29.¦a2 a5 
30.¦b1 ¤e4 31.¤e4 fe4 32.¢g2 ¦c3 
33.bc3 ¦b1 34.¦a5 ¦c1 35.¦c5 ¦c2 
36.¢f1 ¢f6 37.¢e1 h6 38.¢f1 ¢f5 
39.¦c7 f6 40.¦c5 h5 41.h4 ¢g4 42.¦c6 
¢f3 43.¢e1 e3 44.fe3 ¦e2 45.¢d1 
¦e3 46.c4 dc4 47.¦c4 ¢g3 48.¢d2 
¦e4 49.¢d3 f5 50.¦c8 ¦h4 51.¦e8 ¦e4 
52.d5 ed5 53.¦d8 d4 54.¦f8 ¦f4 55.¦g8 
¢f3 56.¦h8 h4 57.¦h5 ¢g4 58.¦h8 h3 
59.¦g8 ¢f3 60.¦h8 ¢g2 0–1

Стелияна Брезалиева – Викто-
рия Радева [E90] 

Момичета до 14 години
 1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 
5.¤f3 0–0 6.h3 e5 7.d5 ¤bd7 8.¥g5 
£e7 9.¤d2 h6 10.¥e3 ¤e8 11.g4 ¤b6 
12.b4 ¢h8 13.¥e2 f5 14.gf5 gf5 15.ef5 

¥f5 16.¥g4 ¥h7 17.¦c1 ¤d7 18.¤b3 
¤df6 19.¤a5 b6 20.¤c6 £f7 21.£d2 h5 
22.¥e6 £g6 23.¤e2 ¤e4 24.£b2 £g2 
25.¦g1 £h2 26.f4 ef4 27.¥d4 ¤8f6 
28.¦c2 f3 29.¤g3 f2 30.¥f2 ¤f2 31.¦f2 
£g1 32.¤f1 ¤e4 0–1

Виктория Радева – Маргарита 
Балимезова [A07] 

Момичета до 14 години
 1.¤f3 d5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 ¥f5 4.d3 h6 
5.0–0 e6 6.¤bd2 ¥e7 7.£e1 0–0 8.e4 
¥h7 9.£e2 c5 10.¦e1 ¤c6 11.e5 ¤d7 
12.¤f1 b5 13.h4 c4 14.d4 ¦b8 15.c3 
b4 16.¤e3 bc3 17.bc3 ¤b6 18.¤d1 
¤a4 19.¥f4 ¦b5 20.¤h2 £a5 21.£e3 
h5 22.£f3 ¦fb8 23.£h5 ¦b1 24.¦b1 
¦b1 25.¥d2 ¤d4 26.¥h3 ¥g6 27.£g4 
¤c2 28.¦f1 ¥d3 29.¥h6 ¥f8 30.h5 ¢h8 
31.£f4 £d8 32.¥g5 £d7 33.£d2 £b7 
34.¤g4 ¥f1 35.¥f1 ¤a3 36.h6 £c8 
37.hg7 ¥g7 38.¥f6 £f8 39.£h6 ¢g8 
40.£g5 ¢h7 41.¥g7 1–0

Мария Васова – Доника Шиваче-
ва [D02] 

Момичета до 16 години
 1.¤f3 ¤c6 2.d4 d5 3.g3 ¥f5 4.¥g2 £d7 
5.c4 dc4 6.¤c3 ¤f6 7.0–0 0–0–0 8.£a4 
¢b8 9.£c4 e6 10.¦d1 ¥c2 11.¦d2 ¤a5 
12.£b5 £b5 13.¤b5 ¥g6 14.¦d1 a6 
15.¤c3 ¤c4 16.b3 ¥b4 17.¤a4 ¥c2 
18.¦f1 ¤b6 19.¤b6 ¥c3 20.¥f4 ¥a1 
21.¦a1 ¤h5 22.¤c4 ¤f4 23.gf4 ¦d5 
24.¤e3 ¥b3 25.¤d5 ¥d5 26.¤e5 ¥g2 
27.¢g2 f6 28.¤c4 ¦d8 29.e3 ¦d5 30.¢f3 
¦h5 31.¦g1 g6 32.¤d2 ¦a5 33.¦a1 b5 
34.¤e4 b4 35.¤f6 ¦a3 36.¦b1 1–0

Симонета Иванова – Габриела 
Антова [D03] 

Момичета до 18 години
 1.d4 ¤f6 2.¥g5 e6 3.¤d2 d5 4.e3 c5 
5.c3 ¤c6 6.¤gf3 ¥e7 7.¥d3 b6 8.¤e5 
¤e5 9.de5 ¤d7 10.¥f4 ¥b7 11.¥g3 
a6 12.£g4 0–0 13.¤f3 ¦e8 14.h4 f5 
15.£h3 b5 16.h5 b4 17.0–0 a5 18.¦fd1 
£c7 19.¥f4 ¥a6 20.¥f5 ef5 21.e6 
£b7 22.ed7 £d7 23.e4 ¥b7 24.ed5 
bc3 25.bc3 ¥f6 26.¦ac1 c4 27.d6 ¦e2 
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28.¤d4 ¥d4 29.¦d4 ¦a2 30.¦c4 ¥c6 
31.¦c5 ¦f8 32.¦e1 ¦f7 33.£d3 ¦a4 
34.c4 ¦a2 35.£b3 ¦a4 36.£b6 ¥e4 
37.¦c7 £d8 38.d7 ¦a3 39.£e6 ¢f8 
40.¦c8 1–0

Доротея Нанчева - Габриела Ан-
това [D37] 

Момичета до 18 години
 1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 e6 4.¤c3 ¥e7 
5.¥f4 0–0 6.e3 b6 7.¥e2 ¥b7 8.¦c1 c5 
9.0–0 ¤bd7 10.¤b5 dc4 11.¤d6 ¥d5 
12.¥c4 cd4 13.ed4 ¥c4 14.¦c4 ¤d5 
15.¥g3 ¤7f6 16.¤b5 a6 17.¤c7 ¦c8 
18.£c1 b5 19.¦c2 ¤b4 20.¦c3 ¤a2 
21.£c2 ¤c3 22.bc3 ¦c7 23.¥c7 £c7 
24.¦a1 ¤d5 0–1

Радостина Петкова – Деница 
Драгиева [A03] 

Момичета до 18 години
 1.b3 ¤f6 2.¥b2 e6 3.e3 d5 4.f4 c5 
5.¤f3 ¤c6 6.¥b5 ¥d7 7.0–0 ¥e7 8.¥c6 
¥c6 9.¤e5 £c7 10.¤c6 £c6 11.d3 
0–0 12.¦f3 c4 13.¦h3 ¦fc8 14.dc4 dc4 
15.b4 ¦d8 16.£e2 ¦d7 17.¥d4 a5 18.a3 
ab4 19.ab4 ¦a1 20.¥a1 £a4 21.¥f6 ¥f6 
22.¢f2 £b4 23.£e1 £b2 24.¢f3 £c2 
25.¤a3 £b3 26.£a5 ¦d3 27.¤b5 ¥d8 
0–1

Матей Петков- Радостин Ней-
ков [D35] 

Момчета до 12 години
 1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.cd5 
ed5 5.¥g5 ¥e7 6.e3 h6 7.¥h4 ¤bd7 
8.¥d3 0–0 9.¤ge2 c6 10.0–0 b6 11.f3 
¥b7 12.e4 ¤e4 13.fe4 ¥h4 14.ed5 cd5 
15.¤f4 ¤f6 16.£f3 ¥g5 17.¦ae1 £d6 

18.¤h3 ¥d2 19.¦e2 ¥c3 20.bc3 ¦ac8 
21.¤f2 ¦ce8 22.¦e8 ¦e8 23.¤g4 ¦e6 
24.£f5 ¢f8 25.¤e5 ¦e7 26.£f4 £c7 
27.£d2 ¢g8 28.¦f6 gf6 29.£h6 ¦e5 
30.de5 fe5 31.¥h7 ¢h8 32.h4 f6 33.¥f5 
¢g8 34.¥e6 1–0

Любомир Милчев - Матей Пе-
тков [D00] 

Момчета до 12 години
 1.d4 d5 2.e3 ¤f6 3.¥d3 c5 4.c3 e6 
5.¤d2 ¤c6 6.f4 ¥d6 7.¤gf3 cd4 8.cd4 
0–0 9.0–0 b6 10.¤e5 ¥b7 11.£f3 ¦c8 
12.g4 ¤b4 13.¥b1 ¤c2 14.¥c2 ¦c2 
15.g5 ¤e4 16.¤e4 de4 17.£g3 ¢h8 
18.¦f2 ¦f2 19.£f2 f6 20.gf6 gf6 21.¤c4 
e5 22.¤d6 £d6 23.£d2 ef4 24.ef4 e3 
25.£e3 £d5 26.¢f2 ¥c6 27.£d3 £g2 
28.¢e3 ¦e8 29.£e4 £e4 30.¢f2 0–1

Петър-Делян Шентов – Мартин 
Петров [B22] 

Момчета до 14 години
1.e4 c5 2.c3 ¤f6 3.e5 ¤d5 4.d4 cd4 
5.cd4 d6 6.¤f3 ¤c6 7.¤c3 de5 8.de5 
¤c3 9.£d8 ¢d8 10.bc3 ¥g4 11.¥f4 
¥f3 12.gf3 e6 13.¥b5 ¢c7 14.¢e2 
¥e7 15.¦hd1 ¦hd8 16.¦d3 a6 17.¥c4 
g6 18.¦ad1 b5 19.¦d8 ¦d8 20.¦d8 
¥d8 21.¥d3 ¢d7 22.¥e4 ¥c7 23.¥c6 
¢c6 24.¥g3 ¢d5 25.f4 ¢c4 26.¢d2 
¥a5 27.¥h4 ¥c3 28.¢c2 ¥d4 29.f3 a5 
30.¥e7 a4 31.a3 ¥e3 32.f5 gf5 33.¥d6 
¥f4 34.h3 f6 35.¥b4 fe5 0–1

Äържавни първенства
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Владимир Петров- Христо Ва-
силев [B85] 

Момчета до 16 години
 1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c3 e6 6.¥e2 ¥e7 7.0–0 0–0 8.¥e3 a6 
9.f4 ¤c6 10.¢h1 e5 11.¤b3 ef4 12.¥f4 
¤e5 13.£e1 ¤g6 14.¥e3 ¥g4 15.¦f6 
¥e2 16.¦g6 fg6 17.£e2 ¥f6 18.¥d4 ¥d4 
19.¤d4 £b6 20.¤b3 ¦f2 21.£c4 ¢h8 
22.£d4 £d4 23.¤d4 ¦af8 24.¢g1 ¦d2 
25.¦d1 ¦d1 26.¤d1 ¦e8 27.¤c3 ¢g8 
28.¢f2 ¢f7 29.¢e3 ¢e7 30.¤d5 ¢d7 
31.a4 ¦e5 32.b4 ¦g5 33.¤f4 ¦e5 34.a5 
¦e8 35.¤d5 ¦e5 36.c4 ¦g5 37.¤f4 ¦e5 
38.¤de6 ¦e6 39.¤e6 ¢e6 40.¢d4 h5 
41.c5 g5 42.b5 ab5 43.c6 bc6 44.a6 c5 
45.¢c3 d5 46.ed5 ¢d5 47.a7 b4 1–0

Румен Методиев – Веселин Хри-
стов [B78] 

Момчета до 16 години
 1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c3 g6 6.¥e3 ¥g7 7.f3 0–0 8.¥c4 
¤c6 9.£d2 ¥d7 10.0–0–0 ¦b8 11.h4 
¤a5 12.¥b3 b5 13.h5 ¤c4 14.¥c4 bc4 
15.hg6 fg6 16.¦de1 £a5 17.a3 ¦b7 
18.¤d1 £c7 19.g4 ¦fb8 20.£c3 e5 
21.¤e2 ¥g4 22.¥g5 ¥e6 23.¤g3 d5 
24.ed5 ¤d5 25.£d2 c3 26.£d3 cb2 
27.¢b1 ¤f4 0–1

Цветан Стоянов – Георги Це-
ков [C10] 

Момчета до 18 години
 1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 de4 4.¤e4 ¤d7 
5.¤f3 ¤gf6 6.¥d3 b6 7.0–0 ¥b7 8.£e2 
¥e7 9.c4 c5 10.¤e5 cd4 11.¤f7 ¢f7 
12.¤g5 ¢e8 13.¤e6 £c8 14.¤g7 ¢d8 
15.¦e1 ¤g8 16.¤e6 1–0

Ради Данов – Румен Николов 
[B30] 

Момчета до 18 години
 1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 e6 4.0–0 
¤ge7 5.c3 a6 6.¥a4 b5 7.¥c2 d5 
8.e5 d4 9.¥e4 ¥b7 10.cd4 cd4 11.d3 
¤g6 12.¥g6 hg6 13.¥f4 £d5 14.¦e1 
¥b4 15.¤bd2 ¤e7 16.a3 ¥d2 17.£d2 
¤f5 18.¦ac1 ¢d7 19.h3 ¦hc8 20.£b4 

¢e8 21.¥g5 a5 22.¦c8 ¥c8 23.£d2 
¥b7 24.¦c1 ¢d7 25.¦c2 ¦a6 26.b4 
ab4 27.£b4 ¦c6 28.¦c6 ¢c6 29.£f8 
£d7 30.¥d8 £d5 31.¥a5 £d7 32.¤d2 
£e7 33.£b8 ¢d5 34.¥b4 £d7 35.¤e4 
£c8 36.£a7 ¢e5 37.¤c5 ¤d6 38.f4 
¢d5 39.¤b3 e5 40.fe5 ¤f5 41.g4 ¢e5 
42.gf5 ¢f5 43.£d4 £c6 44.£g4 ¢f6 
45.£f4 1–0

Димитър Даскалов - Румен Ни-
колов [B23] 

Момчета до 18 години
 1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¥b5 e6 4.¥c6 bc6 
5.d3 d5 6.e5 ¤e7 7.¤f3 ¤g6 8.0–0 £c7 
9.¦e1 f6 10.d4 cd4 11.£d4 ¤e5 12.¤e5 
fe5 13.£e5 £e5 14.¦e5 ¥d6 15.¦e2 
0–0 16.¥g5 ¦b8 17.b3 e5 18.¤a4 ¥a6 
19.¦d2 ¥b5 20.c3 ¥a4 21.ba4 ¥c5 
22.¥e3 ¥e3 23.fe3 ¢f7 24.c4 ¢e6 
25.¦ad1 ¦fd8 26.¦c2 d4 27.ed4 ¦d4 
28.¦e1 e4 29.¦ce2 ¢e5 30.¦f2 ¦c4 
31.¦f7 ¦b2 32.¦e7 ¢d5 33.¦d1 ¢c5 
34.¦a7 g6 35.¦a5 ¢b6 36.¦g5 ¦a4 
37.h4 ¦aa2 38.¦d7 e3 39.¦e7 ¦b1 
40.¢h2 e2 41.¦ge5 e1£ 42.¦e1 ¦e1 
43.¦e1 c5 44.h5 gh5 45.¦e6 ¢b5 
46.¦e5 ¦a7 47.¦h5 ¢b4 48.¢g1 ¦f7 
49.¦h6 c4 50.¢h2 c3 51.¦c6 ¢b3 
52.¢h3 c2 53.¢h4 ¦b7 0–1
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Известни са 16-те финалисти от шахматната верига

Îткрити турнири

На 22 и 23 март в хотел "Балкан" се със-
тоя петият турнир от веригата "Млад 
гросмайстор", част от проекта "Надежди-
те на България". Състезанието трябваше 
да излъчи както призьорите в тази надпре-
вара - до 8, 10, 12 и 16 години, така и ком-
плексните победители, придобиващи право 
да продължат участието си на финалите в 
Трявна от 3 до 5 май.

В заключителния турнир от веригата 
за учебната 2013-2014 година взеха учас-
тие 42-ма шахматисти от Плевен, Червен 
бряг и Враца. Някои от състезателите вече 
бяха подсигурили класирането си за нацио-
налната надпревара в Трявна, за други това 
беше последна възможност да продължат 
напред.

Най-оспорвано протече играта 
при най-малките, до 8 години, с учас-
тието на 13 момчета и 2 момичета. Бързо 
прогресиращият Данислав Гърков от ОДЗ 9, 
Плевен, спечели еднолично турнира с актив 
от 6 точки от 7 възможни. Тази победа 
обаче не стигна на 6-годишното момче да 

се класира по право на финалите, но според 
регламента на веригата всеки участник, 
изиграл поне три турнира, може да играе 
в Трявна на собствени разноски. След него 
с по 5 точки се наредиха Виктор Тодоров, 
Кристиан Милев и Пламен Василев.

При 10-годишните най-успешно се 
представи Захари Иванов, третокла-
сник от СОУ "Иван Вазов", Плевен. Мал-
кият шахматист натрупа 4 точки от 6 
възможни и с това спечели правото да про-
дължи да се състезава в Трявна. След него 
се наредиха Стивън Василев от Враца със 
същия актив, Преслав Вельов и Карлос На-
сар, гости от Червен бряг, с по 3 точки. 
Водачите в комплексното класиране Вален-
тин Митев и Михаил Кирков вече си бяха 

"Млад гросмайстор" в Плевен 
мс Христинка Илиева

Златните медалисти от 4-ите 
възрастови групи

Кристиан Милев срещу 
Данислав Гърков

Призьорите до 8 години 



13ШАХ в училище

подсигурили място в призовата четворка и 
не взеха участие в турнира на тази възрас-
това група.

При 12-годишните състезанието 
спечели Георги Игнатов от Враца с 5 
точки, с което изпревари водача до момен-
та Стилиян Нановски и в комплексното 
класиране от веригата. С по 4 точки вто-
ри, трети и четвърти останаха Никола 
Ненков, Стилиян Нановски и Владимир Вър-
банов от Плевен.

Във възрастова група до 16 години 
се записаха 11 участници, сред които и 9-го-
дишният Валентин Митев. Въпреки голяма-
та разлика във възрастта, третокласникът 
от НУ "Христо Ботев", Плевен, демон-
стрира безкомпромисна игра, като спечели 
и петте си партии срещу състезателите 
на ШК "Михаил Тал", Червен бряг. Валентин 
беше надигран само от своя съотборник 
Давид Цветанов, който спечели турнира с 
5,5 точки. След тях се наредиха Костадин 
Вачев от Червен бряг и Румен Кънчев от 
Плевен с по 4 точки.

Освен традиционните грамоти от ве-
ригата, домакините от СКШ "Плевен 21" 
наградиха финалистите със специално изра-
ботени грамоти и 4 комплекта медали - по 
един златен, един сребърен и два бронзови 
на заелите от първо до четвърто място 
до 8, 10, 12 и 16 години. Те им бяха връчени 
от заместник-председателката на клуба Да-
ниела Нановска, която изказа благодарност 
към младите таланти за тяхната игра и им 
пожела ползотворна подготовка и успех 

на финалния турнир в Трявна, където ще 
се включат и победителите от веригата 
"Млад гросмайстор" на партньорите в про-
екта Благоевград, Пловдив, Шумен и Варна.

Победители от цялата верига са:
Пламен Василев - до 8 г.
Валентин Митев - до 10 г.
Георги Игнатов - до 12 г.
Давид Цветанов - до 16 г.
Ето и имената на медалистите:
До 8 години - 1. Пламен Василев с на-

трупани 57 от 60 възможни точки, 2. Крис-
тиан Милев с 57 т., 3. Виктор Тодоров с 53 
т. 4. Иван Червенков с 51 т.

До 10 години - 1. Валентин Митев с 58 
т., 2. Михаил Кирков с 58 т., 3. Захари Ива-
нов с 52 т. 4. Стивън Василев с 51 т.

До 12 години - 1. Георги Игнатов с 58 
т., 2. Стилиян Нановски с 56 т., Никола 
Ненков с 53 т., Владимир Върбанов с 51 т.

До 16 години - 1. Давид Цветанов с 57 
т., 2. Костадин Вачев с 56 т., 3. Гергана Ди-
митрова с 54 т. и Никол Илиева с 51 т.

Призьорите до 10 години Стилиян Нановски срещу 
Георги Игнатов

Всички финалисти
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Îткрити турнири

За първи път през новото десетилетие 
Народно читалище „Средец“ и Столичната 
община, с любезното домакинство на Об-
щински културен институт „Красно село“ 
прегърнаха идеята на СКШ „Локомотив“-
София, в лицето на гросмайсторското дуо 
- Маргарита Войска и Петър Великов и орга-
низираха турнир за деца от 8 до 16 години. 
За да могат младите шахматисти да про-
верят формата си преди най-важното със-
тезание за годината, а именно държавното 
първенство, организаторите избраха дати-
те 22 и 23 март - седмица преди началото 
на шампионатите в Пловдив. 

Турнирът се игра по швейцарска систе-
ма в 7 кръга с време за мислене 50 минути 
за цялата партия +10 секунди добавка след 
всеки ход. Децата бяха разделени в две 
групи - турнир „А“- от 12 до 16 години, 
и турнир “Б“ - за деца от 8 до 10 години. 
Независимо от наситения със събития ка-
лендар през месец март, за участие се съ-
браха 73 млади шахматисти, като между 
тях бяха и някои от най-добрите юноши 
и девойки на България - Владимир Петров 
(СШЦ), Габриела Антова (Шах ХХI), Явор 
Тодоров, Мартин Василев, Матей Петков, 
Петър-Делян Шентов, Делян Дочев (всич-
ки от СКШ „Локомотив“-София), Белос-
лава Кръстева (ШК „Шах ХХI”) и т. н. 

Победителка в „А“ турнира и в 
генералното класиране еднолично 
стана бронзовата медалистка от 
световното в Ал Аин (ОАЕ) Габриела 

Антова. Габи, освен пораснало шахмат-
но майсторство, демонстрира силна воля 
и спортен характер. След като загуби от 
един от основните си конкуренти - Влад-
ко Петров, тя не само че не се разколеба, 
но продължи с още по-голямо желание и ам-
биция, отбелязвайки две решаващи победи 
срещу двама от фаворитите - №1 Явор и 
№6 Мартин Василев. Габриела завърши с 6 
точки, а втори остана Владимир Петров с 
5,5 т. Трети е Явор Тодоров с равни точки, 
но по-добър допълнителен коефициент от 
Василена Трайкова (Оряхово) и Юлина Ганче-
ва („Феникс”, Сф). 

В „Б“ турнира борбата също бе 
оспорвана. Шампион и носител на малка-
та купа „София“ стана Владимир Павлов 
(ШК „Левски“, Сф) с 6,5 точки, следван от 
Александър Ташев и Виктор Павлов с по 
5,5 т. Белослава Кръстева, Елизабет Анге-
лова („Локомотив“, Сф), Магдалина Генова 
(„Ан пасан“), Ма Ичен (ШК „Шах ХХI”) и 
Филип Стефанов завършиха с по 5 т. От-
лично впечатление с играта си оставиха 
6-годишните таланти Васил Кондов (Ка-
занлък) и Светлен Иванов (“Локомотив”, 
Сф.), които дадоха сериозен отпор на го-
лемите каки и батковци и завършиха с по 
4 точки. Турнирът се проведе при отлич-
ни условия. Общинският културен инсти-
тут „Красно село“ осигури просторна зала 
за игра, а между кръговете децата може-
ха да се разхождат из зеленината на парк 
„Хиподрума“, да опитат новите фитнес 
уреди на открито или пък да изпият ос-

Купа „София”
гм Маргарита Войска
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Решения на комбинациите от стр. 26
(1) Krstic – Milicevic 1.¤f6 gf6 [1...h6 
2.¦h6 gh6 3.£h1] 2.gf6 £d8 [2...¦b1 
3.£h6] 3.¦h7 ¢h7 4.£h6 ¢h6 5.¦h1 
1–0
(2) Kuzmin – Choudhary 1.¦h8 ¢h8 
2.£h1 ¢g7 3.£h7 ¢f8 4.£h8 ¢e7 5.¤f5 
¥f5 6.£f6 ¢f8 7.¦h1 ¤e2 8.¢f2 1–0
(3) Netto – Abente 1...¦e1 2.¢g2 ¦g1 
3.¢g1 £e1 4.¢g2 £f1 5.¢f1 ¥h3 6.¢g1 
¦e1# 0–1
(4) Glek – Chiburdanidze 1...¤b2 2.¢b2 
¥a3 3.¢b1 £c3 4.¤c4 £d4 0–1

(5) Popovic – Martinovic 1.¥h7 ¢h7 
2.£h5 ¢g8 3.¤f5 £d8 [3...£f6 4.¦h3] 
4.¦h3 f6 5.£h7 ¢f7 6.£g7 ¢e8 7.£g6 
¦f7 8.¦h8# 1–0
(6) Horvath – Dantar 1.£b5 ab5 2.¦a8 
¢d8 3.¥b7 ¥b8 4.¦b8 ¢c7 5.¦c8 ¢b7 
6.¤d6 ¢b6 7.¦b1 1–0
(7) Anderssen – Lange 1...¥c5 2.¢h1 
¤g3 3.hg3 £g5 4.¦f5 h5 5.£e1 ¢f8 
6.¦f2 hg4 7.¢g1 £h5 0–1
(8) Beni – Soluch 1.£a6 £a4 2.£a5 
£a5 3.¥c6 bc6 4.¦b8 ¢d7 5.¦d8# 1–0

вежаваща напитка в кафенетата наблизо. 
Освен ОКИ „Красно село“, другите „ви-
новници“ за реализирането на прекрасно-
то шахматно събитие бяха: „Пазари Юг“ 
- ЕАД с решаваща финансова подкрепа, 
Столичната община и община „Красно 
село“. Всички те изявиха категоричното 
желание да превърнат турнира в тради-
ционен. Състезанието премина в дух на 

оспорвано, но коректно съперничество, 
а за главния съдия Георги Живков и неу-
моримата му помощничка Ани Манева ня-
маше никакви проблеми. На закриването 
присъства зам.- кметът по културата на 
Столичната община д-р Тодор Чобанов, 
както и г-жа Милена Дамянова, депутат 
от ПП ГЕРБ, член на Комисията по наука 
и образование.
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Îткрити турнири

На 5 април 2014 г. в София се проведе 
първият детски турнир по ускорен шахмат 
за купата на „България Мол”, в който взе-
ха участие над 50 деца от 4- до 12-годишна 
възраст от 12 шахматни клуба. Условията 
за игра бяха отлични – масите за игра бяха 
панорамно разположени над открита глед-
ка в сърцето на „България мол”. Надпрева-
рата протече в седем кръга по Швейцарска 
система и контрола за игра по 15 минути 
на състезател за завършване на партията, 
плюс 10 секунди на ход. Инициативата се 
организира с любезното съдействие на 
„България мол”, съвместно с ШК „Феникс” 
и БФ Шахмат. Адмирации към целия екип за 
всеотдайността и безупречната организа-
ция!

Красотата, популярността на шахмата 
като спорт, приятните условия за игра и 
сериозният награден фонд за еднодневен 
детски турнир събраха както опитни със-
тезатели, така и деца, които правят първи 
стъпки в шаха. Най-малките участници в 
състезанието бяха Силва Петрова от ШК 
„ЦСКА”, родена през 2010 година, и Даниел 
Кънев от ШК „Феникс”, роден през 2009 г. 
Впечатляващо! Идеята на организаторите 
е да привличат и запалват повече дечица 

към шахмата. Именно затова в регламента 
имаше отделно класиране за деца до 6 г., до 
8 г.и до 10 г., за момичета и момчета. Турни-
рът се превърна в истински шахматен праз-
ник, изпълнен с много емоции и борба до по-
следните минути на срещите. Битката за 
първото място бе крайно оспорвана, като 
амбиции и възможности за първия приз от 
100 лв. имаха поне 10-ина шахматисти. И 
така, равносметката – 7 изиграни партии 
– един победител. Владимир Павлов от ШК 
„Ан Пасан” е първенец с впечатляващ резул-
тат 6 точки от 7 партии. Влади допусна 
само една загуба в последния, седми, кръг 
от осем годишния Александър Ташев. Така 
двете деца разделиха първо-второ място, 
но допълнителните показатели определиха 
Владимир Павлов като победител и носи-
тел на купа „България Мол”. Той демонстри-
ра психика и завидна концентрация за годи-
ните си. Приятно впечатление и солидни 
шахматни знания показа и малкият Сашко 
Ташев от София. Голяма изненада направи 
промъкването в призовата тройка на седем 
годишната Петя Караиванова от ШК „Ми-
хаил Ботвиник”. Това доказва и тезата на 
организаторите, че възрастовата граница в 
шаха пада и ние, треньорите, трябва да ми-
слим в тази посока, да се работи правилно 
методически с най-малките, именно те са 
бъдещето.

Бяха раздадени парични и предметни на-
гради от първо до шесто място по гене-
рално класиране. Имаше и за първите трима 
във всяка отделна категория и за момиче-
та, и за момчета. Освен за големите побе-
дители, накрая награда получи всяко дете, 
любезно осигурени от „Хиполенд”, Play Park 
и „Харибо”. Благодарение на усилията на ор-
ганизаторите бяха създадени отлични усло-
вия и неповторима дружелюбна атмосфера. 
Участниците, треньорите и родителите 
бяха приятно изненадани от наградите. 

Купа "България Мол"
Венета Петкова



17ШАХ в училище

Класиралите се на първите три места във 
всяка възрастова група, съответно моми-
чета и момчета, получиха грамоти и много 
вълнуващи подаръци. Също така бяха разда-
дени специални награди – за най-малък и за 
най-малка състезателка, за най-добре пред-
ставилия се състезател от домакините. 

    
Генерално класиране

1. Владимир Павлов – ШК „Ан Па-
сан”  6 т.
2. Александър Ташев - София 6 т.
3. Петя Караиванова – ШК „Михаил Бот-
виник” 5,5 т.
4. Симеон-Алекзандър Митков – ШК 
„ЦСКА”    5,5 т.
5. Анхер Мюстеджеб – ШК „Феникс”                    
5,5 т.
6. Елефтериос Махлузаридис – ШК „ЦСКА”        
5 т. 

Класиране до 6 г., момичета
1. Силва Петрова (2010 г.) – ШК 
„ЦСКА”     1,5 т.
2. Надя Желязкова (2009 г.) – ШК „Феникс” 
1,5 т.
3. Ника Илиева  (2009 г.) - ШК „Феникс”        

 Класиране до 6 г., момчета
1. Светлен Иванов (2008 г.) – ШК „Ло-
комотив”, София - 3 т.
2. Симеон Тодев (2008 г.) – 
ШК „Пловдив” - 3 т.

3. Петър Чолаков (2008 г.), ШК „Феникс” - 
2 т.

Класиране до 8 г., момичета
1. Мая Джохри (2007 г.), ШК „Феникс” 
- 4 т.
2. Мария Костова (2006 г.), ШК „ЦСКА”, 2 
т.
3. Ана-Мария Петрова 2006 г.), ШК „ЦСКА” 
- 2 т.

Класиране до 8 г., момчета
1. Константин Георгиев (2007 г.),  ШК 
„Юри Бендерев – 1912” - 5 т.
2. Мартин Йорданов (2007 г.), ШК „Рицар” 
- 5 т.
3. Николай Цеков (2007 г.), ШК „ЦСКА: - ,5 
т.

Класиране до 10 г., момичета
1. Елена Величкова, 
ШК „Феникс” - 4 т.
2. Ралица Илиева, ШК „Ан Пасан” - 4 т.
3.  Елена Георгиева, ШК „ЦСКА” - 4 т.

Класиране до 10 г., момчета
1. Калоян Йорданов,
ШК „Феникс” - 5 т.
2. Христо Бакрачев, ШК „Левски” - 5 т.
3. Владимир Тодоров, ШК „Феникс” -4,5 т.

ШК „Феникс” и „България Мол” благода-
рят на всички участници за спортсменска-
та игра и ви очакваме отново на следващи-
те турнири от веригата!
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Îт живота на клубовете

Район „Искър” е разположен в източна-
та част на столицата на площ 25,6 кв. км и 
има население 70 хил. човека. На територи-
ята на района са разположени жилищните 
комплекси „Дружба” 1, „Дружба” 2 и село 
Бусманци. В район „Искър” има три сред-
ни и пет основни училища, а за най-малки-
те жители има изградени седем обединени 
детски заведения и две целодневни детски 
градини.

Привлекателен център за развлечение 
и отдих е водният парк-езеро, на който 
ежегодно се отслужва столичният богояв-
ленски водосвет. До езерото се намира и 
културен дом „ Искър”, където за втора 
поредна година се проведе Открито 
първенство на района по шах за най-
малките ученици от I до IV клас.

Турнирът се осъществи за втора по-
редна година благодарение на кмета на 
района г-н Ивайло Цеков и на г-жа Кети 
Радилова и г-жа Людмила Стоева от ра-
йонната администрация. За децата има-
ше осигурени между кръговете пици, 
вафли и сокове. За призьорите домаки-
ните се бяха погрижили с купи, медали 
и грамоти.

Децата бяха разпределени в отделни 

турнири по класове. Така на практика се по-
лучиха четири турнира - за ученици I, II, III 
и IV клас, а имаше и турнир за най-малките 
участници от детската градина.

Крайните победители са, както 
следва: 

IV клас:
Иван Иванов

III клас, момчета:
1. Георги Данев, 163-то ОУ
2. Кирил Германлиев 

III-IV клас, момичета:
1. Виолета Танева, 163-то ОУ 
2. Цветослава Цъклева 

II клас:
1. Калоян Сотиров, 163-то ОУ
2. Петър Димитров 
3. Виктор Димитров 
4. Димитър Прокопов 

II клас, момичета
1. Алиа Филипова, 4-то ОУ
2. Анна Богданова, 163-то ОУ

Първенство на район „Искър” 
 за ученици I-IV клас

кмс Васил Илиев
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I клас:
1. Цветелин Цветанов, 4-то ОУ
2. Симеон Алипиев
3. Мирoслав Илиев
4. Георги Фандъков 

Детска градина

1 Денис Комернитски - 5 т.
2 Йоан Видолов - 3,5 т.
3 Стефан Чистовски - 3 т.
4 Евгения Димитрова - 3 т.
5 Петър Гоцов - 3 т.
6 Дарена Василева - 2,5 т.

 На турнира имаше както по-опит-
ни състезатели, които вече са участва-
ли в различни състезания, така и деца, 
за които това бе нещо ново и вълнува-
що! Много от тях направиха първите си 
стъпки в шаха на този турнир и това 

ще е стимул за по-нататъшното им за-
познаване с шахмата. Район „ Искър” за 
пореден път показа, че е един от най-
добре развиващите се шахматни райони 
на столицата.
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Îт живота на клубовете

Шестият младежки 
турнир за купа „Левски“ 
по традиция се проведе 
в навечерието на На-
ционалния празник 3-ти 
март. На 1 и 2 март в 
ресторант „Бистро-53“ в 
София се събраха 58 млади 
шахматисти на възраст до 
20 години. Тук бе елитът на 
българския шахмат начело с шам-
пионите от току-що завършилите ин-
дивидуални първенства до 20 години Ивайло 
Стоянов и Ани Крумова. Приятно впечатле-
ние направи масовото женско присъствие на 
турнира – общо 20 девойки (повече от една 
трета от всички участници)! Тази година 
турнирът бе посветен и на 100-годишнината 
на спортен клуб „Левски“, а организаторите 
от шахматен клуб „Левски“ бяха осигурили 
две равностойни първи награди от по 200 
лева за младежи и девойки. 

Едноличен победител в турнира със 
7,5 т. (от 9), а с това и носител на купа 
„Левски“ за младежите стана Влади-
мир Петров. За оспорвания характер на 
битката говори фактът, че нито един със-
тезател не завърши без загуба. Победа срещу 
победителя успя да запише Ради Данов, той 
пък бе победен от Румен Николов, който от 
своя страна пък загуби от Любомир Данов... 
Друг интересен факт бе отбелязан от Сер-
гей Петров, бащата на братята Петрови, а 
именно, че в турнира са участвали 3 семей-
ства – Петрови, Данови и Дюлгерови, но в 
нито един кръг жребият не бе срещнал братя 
да играят един срещу друг.

При девойките борбата бе главно меж-
ду Дарена Сиркова и Мария Васова. Накрая и 
двете финишираха с по 6 точки, но допълни-
телните показатели определиха за носител 
на купа „Маргарита Тодорова“ Дарена 

Сиркова. Купата бе връ-
чена от международния 
съдия на ФИДЕ и по-
четен председател на 
съдийската комисия на 
БФШ Георги Тодоров. 
На трето място се кла-

сира Василена Трайкова, а 
4-то 5-то място подели-

ха Ани Крумова и Маргарита 
Балимезова.

 Извън основните награди имаше и 
такива в две възрастови групи. При 16-го-
дишните победител стана Матей Пе-
тков, следван от Мартин Василев и Денис 
Иванов, а при 12-годишните победител 
бе Антон Петров, следван от Николай 
Чолаков и Магдалина Генова.

По традиция много награди бяха раздаде-
ни на закриването, като освен паричните – 
на стойност 2000 лв., бяха раздадени и много 
предметни награди не само за състезатели-
те, но и за треньорите и родителите, които 
съпреживяваха загубите и победите заедно с 
младите състезатели.

Класиране: 1. Владимир Петров (СЦШ) – 
7,5 т. 2-4. Ивайло Стоянов („Ивис плюс“), 
Ради Данов („Бендерев“, Перник) и Мартин 
Петров (СЦШ) – 7 т.; 5-6. Николай Хри-
стов („Асеновец-2006“) и Румен Николов 
(„Ивис плюс“) – 6,5 т.; 7-12. Дарена Сиркова 
(„Локомотив-2000“, Пловдив), Матей Пе-
тков („Локомотив“, София), Мария Васова 
(„Асеновец-2006“), Мартин Василев („Ло-
комотив“, София), Денис Иванов (СЦШ) и 
Стефан Иванов („Рицар”) – 6 т. 13-19. Лю-
бомир Данов („Бендерев“), Василена Трай-
кова („Дебют“, Оряхово), Милен Попов 
(„Левски“), Ани Крумова („Г. Даскалов“, Ва-
рна), Антон Петров (СЦШ), Маргарита Ба-
лимезова („Асеновец-2006“) и Теодор Панев 
(„Левски“) с по 5,5 т., и др.

Купа „Левски-2014“
Николай Тодоров

о
т на 

4
ха А

Б
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На 29 и 30 март в София се проведе 
шестият детски турнир  по класически 
шахмат от традиционната верига. В зала-
та на шахматен клуб „Ан Пасан“ в 6-кръ-
говата дистанция по швейцарска система 
17 млади шахматисти от 8 клуба премери-
ха шахматните си умения, при контрола за 
игра 50 минути + 10 секунди на състезател. 
Над всички в турнира беше 9-годишният 
представител на домакините Лъчезар Ко-
лев с личен треньор гм Петър Генов. Сним-
ки и подробности от турнира можете да 
намерите на адрес: http://chessbulg.free.bg/
sofia/anpasan/anpasan6.htm. Прилагам крайно 
класиране и избрани партии:

Крайно класиране:

  БГ ело т.

1 Лъчезар Колев (Ан Пасан", Со-
фия)

1548 5½

2 Чолаков Николай (СЦШ) 1795 5

3 Георги Янев (ЦСКА)  4½

4 Никола Димов (ЦСКА)  4

5 Константин Георгиев ("Юрий 
Бендерев-1912", Перник)

 3½

6 Владимир Тодоров ("Феникс", 
София)

 3½

17 участницш.

Николай Чолаков (1543) - Светлен 
Иванов [D06]
1.d4 ¤f6 2.c4 d5 3.cd5 ¤d5 4.e4 ¤b6 
5.¤c3 ¤c6 6.¥b5 ¥d7 7.¤f3 a6 8.¥c6 ¥c6 
9.0–0 e6 10.¦e1 ¥e7 11.¥f4 0–0 12.£c2 
£d7 13.¦ad1 ¤a4 14.¤e5 £e8 15.¤c6 
¤c3 16.¤e7 £e7 17.£c3 ¦ac8 18.d5 ¦cd8 
19.£c7 £c7 20.¥c7 ¦d7 21.¥g3 ¦fd8 22.h3 
ed5 23.ed5 ¦d5 24.¦d5 ¦f8 25.¥d6 ¦d8 
26.¥c7 ¦f8 27.¦d8 ¦d8 28.¥d8 1–0

Николай Чолаков (1543) - Лъчезар 
Колев [D46]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 ¤f6 4.e3 c6 5.¤c3 
¤bd7 6.¥d3 ¥e7 7.0–0 0–0 8.e4 de4 9.¤e4 
¤e4 10.¥e4 ¤f6 11.¥c2 b6 12.h3 ¥a6 
13.b3 c5 14.¥b2 ¥b7 15.dc5 £d1 16.¦ad1 
¥f3 17.gf3 bc5 18.¦d2 ¦ad8 19.¦fd1 ¦d2 
20.¦d2 ¦d8 21.¦d8 ¥d8 22.¢f1 ¢f8 23.¢e2 
h6 24.¢e3 ¢e8 25.¥c3 ¥e7 26.a3 ¢d7 
27.b4 ¢c7 28.b5 g6 29.a4 ¤d7 30.a5 e5 
31.¢e4 ¥d6 32.¥d2 h5 33.¢e3 f5 34.¢e2 
¤f6 35.¥c3 ¤d7 36.¢d2 ¢b7 37.¢e1 ¢c7 
½

Светлен Иванов - Лъчезар Колев 
[D00]
1.d4 d5 2.¥f4 ¤f6 3.¤c3 ¥f5 4.¤f3 ¤c6 
5.¤b5 ¦c8 6.e3 a6 7.¤c3 e6 8.a3 ¥d6 9.¥g3 
0–0 10.¥d3 ¥g4 11.¥d6 cd6 12.h3 ¥h5 
13.g4 ¥g6 14.¥g6 fg6 15.g5 ¤e4 16.¤e4 
de4 17.d5 ¦f3 18.dc6 ¦c6 19.¦c1 £b6 
20.b3 £c5 21.c4 £f5 22.£e2 £e5 23.¦d1 
£c3 24.¦d2 £b3 25.¢f1 £a3 26.¦c2 £c5 
27.¢g2 b5 28.¦hc1 b4 29.¦a2 a5 30.¦ca1 
¦a6 31.£c2 £f5 32.£a4 £h3 0–1

Шести детски 
 турнир „Ан Пасан“

мс Димитър Илиев
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Îт живота на клубовете

По случай най-светлите празници за трета 
поредна година шахматна школа „Велчеви” про-
веде традиционния си Великденски турнир за 
своите възпитаници. С много желание, настро-
ение и вълнение децата изпълниха залата на шко-
лата на 27 април. Седемкръговата дистанция, 
както обикновено предизвика много емоции от 
притеснение, радост, сълзи и забавление. Някои 
деца вече бяха опитни в турнирните битки, но 
други дебютираха в по-сериозната турнирна 
обстановка.  

За първи път конкуренцията за така желани-
те купи беше толкова сериозна и притежате-
лите им трудно предвидими до последната пар-
тия. Ело фаворит и най-опитен състезател бе 
единственото момиче в турнира Надя Тончева. 
Предвкусвайки шампионската купа, тя направи 
досадна грешка още първите кръгове и така 

борбата стана още по-оспорвана.
След петия кръг със стопроцетов резултат 

убедително поведе Кирил Кандиларов, който 
показа огромно старание, концентрация и жела-
ние за всяка точка. Психическото напрежение 
и „лидерската болест” обаче си казаха думата 
и все още неопитният 8-годишен шахматист 
не издържа в последните си две партии срещу 
Борис Петров и Петър Бонев.

Така Кими беше изпреварен, а класирането 
придоби друг вид. С 5,5 точки еднолично тур-
нира спечели Борис Петров, което може би е 
очаквано, тъй като освен най-голям, Боби е и с 
най-дългогодишен стаж в школата. Втори с 5 

точки и най-добри допълнителни показатели е 
Кими Кандиларов, като също с 5 точки са Надя 
Тончева и Петър Бонев. Бронзовата купа отне-
се Надя, а Петьо остана малко разочарован, но 
слабият му старт в турнира се отрази зле на 
допълнителния му показател Бухолц. 

На крачка от призовите места с 4 точки 
останаха Михаил Бърнев, дебютантът Иван 
Христов, Деян Божков и най-малкият участник 
в турнира Боби Гунчев.

Достойно се представиха също Атанас Бо-
бев, Теодор Анев, Наско Ибришимов, Мартин 
Георгиев, Коко Шушков и Митко Добрев.

Всички деца  си тръгнаха с награди и още по-
голяма мотивация за следващите турнири.

Великденски турнир на 
 Шахматна школа “Велчеви”

гм Мария Велчева
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Øахматна лекция

Топът е създаден, за да завършва партия-
та, казват понякога шахматистите. В тези 
думи има голяма истина. Както е известно, 
в ендшпила полетата на дъската са вече по-
свободни и достъпни за маневрите на топа. 
В дебюта ролята на топа е да осъществи 
най-важната, извършвана само един път 
операция - рокадата, при която царят се 
оказва в защитена крепост, а пред топа се 
оказва отворен пътят за влизане в играта. 
Голямо майсторство се изисква от шахма-
тиста, за да намери за топа най-подходяща-
та позиция на изходния хоризонтал. Колко 
мъки и съмнения възникват понякога при ре-
шаването на хамлетовския въпрос: да играя 
ли топа на полето е1 (е8), или на d1 (d8), от 
дамския фланг ли, или от царския?! Разбира 
се, че правилното разположение на топо-
вете на централните полета на крайните 
хоризонтали не решава изхода на партията, 
но до голяма степен спомага за ефективно-
то взаимодействие на всички фигури. Ето 
две партии - решения на "вечния въпрос".

Б. Спаски - Т.  Петросян, Москва, 1969 г.
1.c4 ¤f6 2.¤c3 e6 3.¤f3 d5 4.d4 c5 5.cd5 

¤d5 6.e4 ¤c3 7.bc3 cd4 8.cd4 ¥b4 9.¥d2 
¥d2 10.£d2 0–0 11.¥c4 ¤c6 12.0–0 b6

XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9zp-+-+pzpp0
9-zpn+p+-+0
9+-+-+-+-0
9-+LzPP+-+0
9+-+-+N+-0
9P+-wQ-zPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Тук пред белите се появява дилема - с кой 
топ - от дамски фланг или от царски, да се 
усили позицията на дамата за подготовка 
настъплението с пешката d4-d5.

 Спаски избра 13.¦ad1 ¥b7?! 14.¦fe1 
¦c8?! 15.d5! ed5? 16.¥d5± ¤a5 Сега вече 

стана очевидно превъзходството на топове-
те, разположени на полетата d1 и e1, и ата-
ката на белите се разви бързо и ефективно. 
17.£f4 £c7 18.£f5 ¥d5 19.ed5 £c2 20.£f4! 
£a2 21.d6! ¦cd8 22.d7 £c4 23.£f5 h6 24.¦c1 
£a6 25.¦c7 b5 26.¤d4 £b6 27.¦c8!+– ¤b7 
28.¤c6 ¤d6 29.¤d8!! ¤f5 30.¤c6 Черните се 
предават.

Б. Ларсен - М. Тал, Ленинград, 1973 г.
1.c4 g6 2.¤c3 ¥g7 3.¤f3 c5 4.g3 ¤c6 

5.¥g2 e6 6.0–0 ¤ge7 7.d3 0–0 8.¥d2 d5 
9.£c1 b6 10.¥h6 ¥b7 11.¥g7 ¢g7 12.cd5 
¤d5 13.h4 ¤d4 14.¦e1 h6 15.¤e5 ¤c3 
16.£c3 ¥g2 17.¢g2 £d5 18.¤f3

XIIIIIIIIY
9r+-+-tr-+0
9zp-+-+pmk-0
9-zp-+p+pzp0
9+-zpq+-+-0
9-+-sn-+-zP0
9+-wQP+NzP-0
9PzP-+PzPK+0
9tR-+-tR-+-0
xiiiiiiiiy

И сега пред черните се появява пробле-
мът - да поставят топовете си на c8 и d8 
или на d8 и е8.

"Този път - писа М. Тал, вечният проблем: 
как да се разположат топовете, беше решен 
правилно от черните. Топът от дамския 
фланг стои на линията d, като е готов да 
посрещне 19.е4, а след това да вземе и коня 
- в този случай топовният ендшпил няма да 
бъде радостен за белите.  18...¦ad8 19.¢g1 
e5 20.¤d4 ed4 21.£c4 £h5 22.£a4 ¦fe8 
23.£a7 ¦d6 24.b4 ¦f6 25.bc5 £f5 26.f3 £h3 
27.£c7 ¦f5! Ако черните успеят да сдвоят 
топовете си по линията „е”, белият цар ще 
се окаже абсолютно беззащитен. 

28.cb6 ¦fe5 29.e4 £g3 30.¢h1 £h4 
31.¢g2 ¦g5 32.¢f1 £h3 33.¢e2 ¦g2 
34.¢d1 £f3 35.¢c1 £f2 Белите се преда-
ват.

Топът се разигра
мс Христинка Илиева
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Óроци за начинаещи
Вилица

Венета Петкова

В шахмата често печели този от играчите, който 
има възможност да вземе повече фигури на противни-
ка си. Но никой просто така не оставя своите фигу-
рите под удар! Затова шахматистите мислят разни 
уловки и прийоми, с помощта на които е възможно да 
надхитрят противника и да го принудят да раздаде 
свои фигури. Най-известният прийом се казва „вилица”. 
Това е нападение на една фигура, която атакува 
две или повече фигури на противника. В зависи-
мост от броя на заплашените противникови фигури 
казваме, че вилицата има два или повече „зъби” или „зъ-
бци”. Всяка шахматна фигура може да направи вилица, 
включително цар или пешка. Вилиците предприети с 
различни шахматни фигури, имат своите особености:

  Въпреки че пешката не може да атаку-
ва едновременно повече от две фигури, тя 
е способна да направи вилица с три зъба. 
Това е ситуация, когато пешката не само 

заплашва две фигури на противника, но 
създава опасност да бъде произведена в 
следващия ход.

Конят е най-удобната и предпочита-
на фигура за направата на вилици. Зара-
ди специфичното си движение, конят 
може да атакува две или повече фигури, 
без да бъде атакуван в същото време. В 

зависимост от ситуацията, конят може 
да направи вилици на седем противникови 

фигури наведнъж.

  Въпре
ва едновре
е способн
Това е си

заплашв
създава
следващ

Конят
на фиг
ди спе
може 
без да 

зависим
да напра

фигури

К
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Дамата е удобна за направата на вилици, защото може да 
се движи в осем различни посоки. 

Теоретически е възможно и царят да направи вилица на 
противникови фигури, но е препоръчително да се избягва. При-

чината е, че това е най-важната фигура в шахматната игра и 
тя е заплашена от възможността да попадне под шах или дори 

мат.

Най-често използваният модел за 
направата на вилица с  тази фигура е, 
когато офицерът атакува противни-
ковия цар в единия край на диагонала, 
а в другия край е разположена незащи-
тена фигура.

Дамата е
се движи в о

Теорети
противнико

чината е, че
тя е заплаш

мат.
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Ðешете комбинациите
(1) Krstic – Milicevic 

 IIIIIIIIYY
9rtr-+-+-mk0
9+-wq-+pzpp0
9-+l+p+n+0
9+-zppzP-zP-0
9-+nzP-+N+0
9zp-zPL+NzP-0
9P+-+-zPK+0
9+RwQ-+-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Kuzmin – Choudhary 
XIIIIIIIIY
9-+-trr+k+0
9+pzpq+p+-0
9p+-+l+-+0
9+-+-zP-zp-0
9-+-zp-snP+0
9+-zP-sNPmK-0
9PzPL+-+-+0
9tR-+Q+-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(3) Netto – Abente 
XIIIIIIIIY
9-+l+r+-+0
9+p+-wqpmkp0
9-+p+-+p+0
9+-+-tr-+-0
9R+-+-wQ-+0
9+-zP-+RzP-0
9P+L+-zP-zP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(4) Glek – Chiburdanidze 
XIIIIIIIIY
9r+-+rvlk+0
9+p+-+pzpp0
9-+q+-+-+0
9+-+-+-zPP0
9p+ntR-vL-+0
9+-+-+P+-0
9PzPPsN-+Q+0
9+-mKR+-+-0
xiiiiiiiiy

 Черните печелят

(5) Popovic – Martinovic 
XIIIIIIIIY
9-tr-+-trk+0
9+-+lwqpzpp0
9-+-+p+-+0
9+p+-wQ-+-0
9-+nsN-zP-+0
9+-+L+R+-0
9-zPP+-+PzP0
9+-+-tR-+K0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(6) Horvath – Dantar 
XIIIIIIIIY
9-+l+k+-+0
9+-vlp+p+q0
9p+-zp-zp-+0
9+r+LzpN+p0
9-+-+P+rzP0
9+-zPQ+-zP-0
9-+-+-zP-mK0
9tR-+-+R+-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(7) Anderssen – Lange 
XIIIIIIIIY
9r+-wqkvl-tr0
9zppzp-+pzpp0
9-+-+-+-+0
9+-+p+-+-0
9-+-+n+P+0
9+L+p+-+-0
9PzPPzP-+PzP0
9tRNvLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy

 Черните печелят

(8) Beni – Soluch 
XIIIIIIIIY
9-tr-+kvl-tr0
9+pzpq+pzpp0
9p+-+p+-+0
9sn-+-zP-vL-0
9-+QzP-+-+0
9+-zP-+L+-0
9P+P+-mKPzP0
9+R+-+-+R0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят
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