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Äържавни първенства
Държавните индивидуални първенства 
 до 12, 14, 16 и 18 години в Пловдив

мм Ружка Генова
снимки: Сергей Кан

В залите „Париж” и „Москва” на „Но-
вотел Пловдив“ за поредна година през ап-
рилската ваканция, от 2-ри до 10-ти април 
2016 г. се проведоха Държавните индивиду-
ални първенства за момчета и момичета, 
юноши и девойки до 12, 14, 16 и 18 години 
за 2016 г. 

Момчил Петков, Матей Петков, Мар-
тин Петров, Емил Стефанов, Елиф Мех-
мед, Габриела Антова, Виктория Радева и 
Нургюл Салимова са шампионите за 2016 
година в отделните групи в стандартния 
(класически) шахмат.

При момичетата Елиф Мехмед, Габри-
ела Антова, Виктория Радева и Нургюл 
Салимова наложиха превъзходство над съ-
перничките си – те спечелиха и трите си 
шампионски титли в съответната кате-
гория, съответно до 12, 14, 16 и 18 години 
– по стандартен шахмат, ускорен шахмат 
и блиц.

Другите златни медалисти са:

 Емил Стефанов – 2 златни медала (стан-
дартен и ускорен шахмат) и 1 сребърен 
медал – (блиц) до 18 години.

 Лъчезар Йорданов – 2 златни медала (ус-
корен шахмат и блиц) и 1 сребърен медал 
(стандартен шахмат) до 16 години.

 Матей Петков – 2 златни медала (стан-
дартен и ускорен шахмат) до 14 години.

 Цветан Стоянов – 2 златни медала (ус-
корен шахмат и блиц) до 12 години.

 Момчил Петков – 1 златен медал (стан-
дартен шахмат) до 12 години.

 Мартин Петров – 1 златен медал (стан-
дартен шахмат) до 16 години.

 Николай Чолаков – 1 златен медал (блиц) 
до 14 години.

 Христо Христов Митов – 1 златен ме-
дал (блиц) до 18 години.

В стандартния (класическия) шахмат 
състезателите играха по 90 минути за ця-
лата партия с добавени по 30 секунди за 
всеки изигран ход. Контролата в ускорения 
шахмат беше по 20 минути за партията с 
добавени по 5 секунди за всеки изигран ход, а 
в блица - по 3 минути за партията с добаве-
ни по 2 секунди за всеки изигран ход.

Шахматните битки започнаха с над-
преварата в стандартния (класическия) 
шахмат, провели се от 2-ри до 8-ми април 
2016 г. 

След награждаването в класическия шах-
мат и отминаване на емоциите на послед-

Елиф Мехмед, Габриела Антова, Виктория Радева и Нургюл 
Салимова спечелиха по 3 златни медала от трите шампионата 
по класически шахмат, ускорен и блиц
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ния кръг започнаха партиите от Държав-
ните индивидуални първенства по ускорен 
шахмат, провел се на 8 и 9 април. В послед-
ния игрови ден, на 10-ти април, се разпреде-
лиха медалите в шампионатите по блиц.

Общо 179 шахматисти започнаха 
шахматния спор за шампионските 
титли и медалите в 8-те категории 
– момчета и момичета до 12 и 14 години, 
юноши и девойки младша възраст до 16 го-
дини и юноши и девойки до 18 години.

Залогът - шампионите и подгласниците 
в шампионатите по класически шахмат по-
лучават право за участие в световното или 
европейското първенство за 2016 година. 

Най-многобройна беше групата на със-
тезателите до 12 години – състезаваха 
се 70 момчета, които играха в 9 кръга по 
швейцарска система. Водач в стартовия 
лист беше Цветан Стоянов („Бургас 64“, 
Бургас).

При момчетата до 14 години участни-
ците бяха 26 и играха в 9 кръга по швейцар-
ска система. Водач в стартовия лист беше 
Матей Петков („Локомотив“, София).

18 бяха шахматистите при юношите 
младша възраст до 16 години и те също 
играха 9 кръга по швейцарска система. Със 
значително по-голям индивидуален шахма-
тен рейтинг от останалите си конкурен-
ти начело на стартовата таблица беше 
Мартин Петров от „Столичен център по 
шахмат“, София.

При юношите до 18 години 11 шахмати-
сти спориха в 7 кръга по швейцарска систе-
ма. Начело на стартовия лист беше Влади-
мир Сергеев Петров („Столичен център по 
шахмат”, София).

При момичетата до 12 години  състеза-
телките бяха 26. Те се състезаваха в 9 кръга 
по швейцарска система. Първа в стартовия 
лист беше Белослава Кръстева от „Спар-
так Плевен ХХI”, Плевен.

При момичетата до 14 години състе-
зателките бяха 14. Те играха в 7 кръга по 
швейцарска система. В тази група фаворит 
беше Габриела Антова „Шах ХХI”, София.

При девойките младша възраст до 16 
години участваха 10 шахматистки в 9 кръга 
по Бергер системата (всяка срещу всяка). 
Виктория Радева беше със значително по-
голям шахматен рейтинг от останалите 
си съперници.

При девойките до 18 години участваха 8 
шахматистки и те играха в 7 кръга помеж-
ду си. Водачка в стартовия лист беше све-
товната шампионка до 12 години за 2015 
година Нургюл Салимова.

Като рекорд може да се отбележи фа-
ктът, че в последния кръг в стандартния 
шахмат всички шампиони спечелиха своите 
партии – и тези, на които им беше необхо-
димо за първото място, но и тези, които 
си бяха подсигурили купата предварително.

В най-многобройната състезателна 
група при момчетата до 12 години Мом-
чил Петков („Енергия 21”, Добрич) спече-
ли партията си от последния кръг срещу 
Виктор Павлов и спечели еднолично шам-
пионската титла със 7,5 т. от 9 възмож-
ни.

При момчетата до 14 години Матей Пе-
тков („Локомотив”, София) доминираше 
над съперниците си и спечели шампионска-
та титла със 7,5 т. от 9 възможни, с 1,5 т. 
повече от следващите го.

При юношите младша възраст до 16 го-
дини Мартин Петров („Столичен център 
по шахмат”, София) е шампион с 8 точки 
от 9 възможни, също беше недостижим за 
съперниците си.
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При юношите до 18 години  Владимир 
Сергеев Петров беше неубедителен и даже 
не спечели медал, остана 4-ти. 2-ма шахма-
тисти оглавиха турнирната таблица с по 
5,5 т. от 7 възможни. Поради равенството 
в първия допълнителен турнирен показател 
вторият допълнителен турнирен показа-
тел определи шампионската титла да е за 
Емил Стефанов („Етър”, Велико Търново). 
Сребърният медал завоюва Тодор Георгиев 
(„ЧесБомб-Пловдив”, Пловдив).

При момичетата до 12 години над-
преварата беше изключително оспорва-
на. Две шахматистки оглавиха турнир-
ната таблица с по 7,5 т. Поради победа 
в личния им двубой шампионската тит-
ла завоюва Елиф Мехмед („Ан Пасан”, 
София). Сребърния медал спечели Белос-
лава Кръстева („Спартак Плевен ХХI”, 
Плевен).

При момичетата до 14 години Габриела 
Антова („Шах ХХI”, София) беше безком-
промисна  – 7 точки от 7 възможни!

Също без конкуренция беше и Виктория 
Радева („Спартак”, Пловдив) при девойките 
младша възраст до 16 години - 8 точки от 9 
възможни, с 2,5 пред следващите я.

Нургюл Салимова („Бургас 64”, Бургас) 
доминираше при девойките до 18 години - 
спечели шампионската си титла с актив 6,5 
т. от 7 възможни. Втората, Мария Васова 
(„Асеновец 2006”), е с 5,5 т. 

  
Шампионите и техните 
подгласници са, както следва:

СТАНДАРТЕН ШАХМАТ:

Момчета до 12 години – 70 участници 
- 9 кръга, швейцарска система
Шампион: Момчил Петков („Енергия 
21”, Добрич) - 7,5 т.
Сребърен медал – Георги Стоянов („Ан Па-
сан”, София) - 7 т. 
Бронзов медал – Димо Терзиев („Етър”, Ве-
лико Търново) - 7 т. 
4-то място - Валентин Митев  („Плевен 
ХХI”, Плевен) – 7 т. 

Момчета до 14 години - 26 участници  
- 9 кръга, швейцарска система

Äържавни първенства
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Шампион: Матей Петков („Локомо-
тив”, София) – 7,5 т. 
Сребърен медал – Калоян Попвасилев („Спар-
так Плевен ХХИв”) - 6,5 т. 
Бронзов медал – Стоян Ор. Стоянов („Асе-
новец 2006”) – 6 т. 
4-то място Ивайло Кирилов („Пловдив”, 
Пловдив) - 6 т. 
5-то място – Владислав Василев  („Михаил 
Тал“, Червен бряг) - 6 т. 

Юноши младша възраст до 16 години 
– 18 участници - 9 кръга, швейцарска 
система
Шампион: Мартин Петров („СЦШ”, 
София) – 8 т. 
Сребърен медал – Лъчезар Йорданов („Ва-
рна”, Варна) - 7 т.
Бронзов медал – Калоян Тодоров („ЧесБомб-
Пловдив”)- 6 т. 
4-то място Давид Цветанов („Плевен 
ХХI”) - 6 т. 

Юноши до 18 години - 12 участници  - 7 
кръга, швейцарска система
Шампион: Емил Стефанов („Етър”, В. 
Търново) – 5,5 т. 
Сребърен медал – Тодор Георгиев („ЧесБомб-
Пловдив”) - 5,5 т. 
Бронзов медал – Христо Христов Митов 
(„Ивис-Плюс”, София) - 4,5 т. 

Момичета до 12 години – 28 участнич-
ки – 7 кръга, швейцарска система:
Шампионка: Елиф Мехмед („Ан Пасан”, 
София) –    7,5 т.  
Сребърен медал - Белослава Кръстева 
(„Спартак Плевен ХХI” ) -  7,5 т. 
Бронзов медал – Патрисие Найманова („Ми-
хаил Тал”, Ч. бряг)-7 т.     

Момичета до 14 години - 14 участнич-
ки - 7 кръга, швейцарска система:
Шампионка: Габриела Антова („Шах 
ХХI”, София) – 7 т. (от 7 възможни)
Сребърен медал – Деница Петкова („Бургас 
64”, Бургас) – 5 т.

Бронзов медал – Наталия Грабчева („СЦШ”, 
София)- 4,5 т.
4-то място - Галя Читакова („Пловдив”, 
Пловдив) – 4,5 т. 

Девойки младша възраст до 16 години 
- 10 участнички - 9 кръга, Бергер сис-
тема:
Шампионка: Виктория Радева („Спар-
так“, Пловдив)-  8 т. 
Сребърен медал – Ралица Маркова („ЦСКА”, 
София) - 5,5 т. 
Бронзов медал –Дарина Димитрова („Оде-
сос”, Варна) -5,5 т. 
4-то място - Кристина Йорданова („Казан-
лък 21”) - 5,5 т. 

Девойки до 18 години - 8 участнички - 
7 кръга, Бергер система
Шампионка: Нургюл Салимова („Бургас 
64“, Бургас) – 6,5 т. 
Сребърен медал - Мария Васова („Асеновец 
2006“) - 5,5 т. 
Бронзов медал – Джулиана Колева („Шумен 
2005“) - 5 т. 

УСКОРЕН ШАХМАТ:

Момчета до 12 години – 81 участници 
- 7 кръга, швейцарска система
Шампион: Цветан Стоянов  („Бургас 
64“) – 6,5 т. 
Сребърен медал – Димитър Гер. Димитров  
(„Енергия 21“, Добрич) - 6 т. 
Бронзов медал – Валентин Митев („Плевен 
ХХI“) –  6 т. 

Момчета до 14 години - 32 участници - 
7 кръга, швейцарска система
Шампион: Матей Петков („Локомо-
тив“, София) –    6 т. 
Сребърен медал – Антон Петров („СЦШ“, 
София)  -  6 т. 
Бронзов медал – Стоян Ор. Стоянов („Асе-
новец 2006“) –  5 т. 
С по 5 т. също са заелите 4-то място 
Ивайло Кирилов („Пловдив“, Пловдив), 5-то 
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място – Владислав Василев  („Михаил Тал“, 
Ч. бряг).

Юноши младша възраст до 16 години 
– 16 участници - 7 кръга, швейцарска 
система
Шампион: Лъчезар Йорданов („Варна“ 
Варна) – 7 т. (от 7 възможни)
Сребърен медал – Петър-Делян 
Шентов(„Локомотив“, София) - 5 т. 
Бронзов медал – Виктор Боев („Пловдив“, 
Пловдив) - 4,5 т. 
С по 4,5 т. също са заелите 4-то място Да-
вид Цветанов („Плевен ХХI”), 5-то място 
– Калоян Тодоров („Чес Бомб-Пловдив“).

Юноши до 18 години - 12 участници - 7 
кръга, швейцарска система
Шампион: Емил Стефанов („Етър“, В. 
Търново). – 5,5 т. 
Сребърен медал – Волен Дюлгеров („Михаил 
Тал“, Ч. бряг)- 5 т. 
Бронзов медал – Тодор Георгиев („ЧесБомб-
Пловдив“) - 5 т. 

Момичета до 12 години – 28 участнич-
ки – 7 кръга, швейцарска система:
Шампионка: Елиф Мехмед („Ан Пасан“, 
София) –    6,5 т. 
Сребърен медал - Белослава Кръстева 
(„Спартак Плевен ХХI“) -  6,5 т. 
Бронзов медал – Диляна Иванова („Прис-
тис“, Русе) – 5 т. 
С по 5 т. също са заелите 4-то място Надя 
Тончева („Левски“, София), 5-то място – 
Любомира Ленкова („Плевен ХХI“, Плевен);

Момичета до 14 години - 17 участнич-
ки - 7 кръга, швейцарска система:
Шампионка: Габриела Антова („Шах 
ХХI“, София) – 7 т. (от 7 възможни)
Сребърен медал – Деница Петкова („Бургас 
64“) – 5 т.
Бронзов медал – Галя Читакова („Пловдив“, 
Пловдив) – 4,5 т.
С по 4,5 т. също са заелите 4-то място 
Петя Караиванова („Асеновец 2006“) и 5-то 

място – Ели Чиликова („ЦСКА“, София);

Девойки младша възраст до 16 години 
- 12 участнички - 7 кръга, швейцарска 
система:
Шампионка: Виктория Радева („Спар-
так“ Пловдив)-  7 т. (от 7 възможни)
Сребърен медал – Маргарита Бализмезова 
(„Асеновец 2006“)  - 5 т. 
Бронзов медал – Габриела Илиева („Михаил 
Тал“, Ч. бряг) - 5 т. 

Девойки до 18 години - 9 участнички - 
6 кръга, швейцарска система
Шампионка: Нургюл Салимова („Бургас 
64“) – 5,5 т. 
Сребърен медал - Мария Васова („Асеновец 
2006“) - 5,5 т. 
Бронзов медал – Никол Илиева („Михаил 
Тал“, Ч. бряг) -    4 т. 

БЛИЦ:

Момчета до 12 години – 73 участници 
Шампион: Цветан Стоянов  („Бургас 
64“) – 6 т. 
Сребърен медал – Валентин Митев  („Пле-
вен ХХI“)  - 6 т. 
Бронзов медал – Ивайло Генов („Ан Пасан“, 
София)- 6 т. 
Също с 6 т. (0; 22,5) четвърти е Лъчезар 
Колев („Ан Пасан“, София).

Äържавни първенства
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Момчета до 14 години - 29 участници  
Шампион: Николай Чолаков  („Ан Па-
сан“, София)– 6,5 т. 
Сребърен медал – Ярослав Докузов („Локо-
мотив“, Пловдив) - 6 т. 
Бронзов медал – Стилян Нановски („Плевен 
ХХI“)–  5 т. 
С по 5 т. също са заелите 4-то място Иван 
Кочиев („Пловдив“), 5-то място – Антон 
Петров („СЦШ“, София).

Юноши младша възраст до 16 години 
– 14 участници
Шампион: Лъчезар Йорданов („Варна“, 
Варна) - 7 т. (от 7 възможни)
Сребърен медал – Виктор Боев („Пловдив“, 
Пловдив)-6 т. 
Бронзов медал – Мориа Грийн („Развитие“, 
Кюстендил)- 5 т.

Юноши до 18 години - 13 участници 
Шампион: – Христо Христов Митов 
(„Ивис – Плюс“, София).-5,5 т. 
Сребърен медал – Емил Стефанов („Етър“, 
В. Търново) - 5 т. 
Бронзов медал – Тодор Георгиев („ЧесБомб-
Пловдив”) - 4,5 т. 
С по 4,5 т. са също заелите 4-то място Ни-
колай Валериев Христов („Асеновец 2006“, 
Асеновград), 5-то място Борис Иванов 
(„Шумен 2005”) и 6-о място – Делян Дочев 
(„Локомотив”, София).

Момичета до 12 години – 23 участнич-
ки
Шампионка: Елиф Мехмед („Ан Пасан”, 
София) – 7 т. (от 7 възможни) 
Сребърен медал – Надя Тончева („Левски“, 
София -5,5 т. 
Бронзов медал – Ралица Илиева („Ан Пасан”, 
София) – 5 т. 
Също с 5 т. е заелата 4-то място – Любо-
мира Ленкова („Плевен ХХI”).

Момичета до 14 години -16 участнич-
ки 
Шампионка: Габриела Антова („Шах 

ХХI“, София) – 7 т. (от 7 възможни)
Сребърен медал – Деница Петкова („Бургас 
64“, Бургас) – 6 т.
Бронзов медал – Галя Читакова („Пловдив“, 
Пловдив) – 5 т.

Девойки младша възраст до 16 години 
- 9 участнички 
Шампионка: Виктория Радева („Спар-
так“, Пловдив) -  7,5  т. 
Сребърен медал – Дарина Димитрова  („Оде-
сос”, Варна)- 6 т. 
Бронзов медал – Габриела Илиева („Михаил 
Тал“, Ч. бряг) - 5,5 т. 

Девойки до 18 години - 8 участнички 
Шампионка: Нургюл Салимова („Бургас 
64”) – 6,5 т.
Сребърен медал – Джулиана Колева  („Шумен 
2005”) - 5,5 т.
Бронзов медал – Мария Васова („Асеновец 
2006”)  - 5,5 т. 

Състезанията преминаха в доброжела-
телна атмосфера. 

На състезателите и гостите на турни-
ра организаторите от СКШ „Локомотив“, 
Пловдив, и Българска федерация по шахмат, 
както и домакините от „Новотел“, Плов-
див, бяха осигурили отлични условия за игра, 
отдих и спане.

Резултатите бяха текущо отразявани на 
електронния сайт за шахматни турнири.
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Партии на шампионите

Момчил  Петков (1998) – Георги 
Стоянов (1722) [B13]

момчета до 12 години
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.¥d3 ¤f6 
5.h3 ¤c6 6.c3 e6 7.¤f3 ¥d6 8.0-0 0-0 
9.¦e1 ¤d7 10.¤bd2 e5 11.dxe5 ¤dxe5 
12.¤xe5 ¤xe5 13.¤f3 £f6 14.¤xe5 
¥xe5 15.£h5 ¦e8 16.¥g5 g6 17.¥xf6 
gxh5 18.¦xe5 ¦xe5 19.¥xe5 ¥e6 20.¦e1 
f5 21.¥d4 ¢f7 22.¦e5 f4 23.¥f5 ¦e8 
24.¥xe6+ ¦xe6 25.¦xe6 ¢xe6 26.¥xa7 
1-0

Ивайло Кирилов (1914) – Матей Пе-
тков (2121) [A00]

момчета до 14 години

1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 exd4 4.¤xd4 ¤f6 
5.¤c3 ¥e7 6.¥c4 0-0 7.0-0 ¦e8 8.h3 c6 
9.a4 a5 10.¥e3 ¥f8 11.¥g5 h6 12.¥xf6 
£xf6 13.£d2 ¤d7 14.f4 £d8 15.¢h1 ¤f6 
16.¦ae1 ¤d7 17.£d3 £b6 18.g4 ¤c5 
19.£d2 £xb2 20.g5 £b4 21.¥b3 ¤xb3 
22.cxb3 hxg5 23.fxg5 ¥xh3 24.¦f3 ¥g4 
25.¦f4 ¥h5 26.¦h4 g6 27.¤f5 ¥f3+ 28.¢g1 
gxf5 29.¦e3 £c5 30.£f2 fxe4 31.¦f4 £xg5+ 
32.¢f1 £xf4 33.¤xe4 ¥g2+ 34.¢xg2 Dxf2+ 
35.¢xf2 ¥g7 0-1

Мартин Петров (2450) – Стефан 
Райков (2203) [C13]

момчета до 16 години
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 dxe4 
5.¤xe4 ¥e7 6.¤xf6+ ¥xf6 7.¥xf6 £xf6 
8.¤f3 0-0 9.¥d3 c5 10.£e2 ¤d7 11.c3 

¦e8 12.0-0 cxd4 13.cxd4 £f4 14.¦ac1 ¤f6 
15.£e5 ¤d5 16.¥e4 £xe5 17.dxe5 ¥d7 
18.¥xd5 exd5 19.¦fe1 ¦ac8 20.¦xc8 ¦xc8 
21.¤d4 ¦c4 22.¦d1 ¢f8 23.h3 h5 24.f4 
g6 25.¢f2 ¢e7 26.¢e3 f6 27.¦e1 fxe5 
28.fxe5 ¥f5 29.h4 a6 30.g3 ¥h3 31.¦h1 
¥g2 32.¦g1 ¥h3 33.¦d1 ¥g2 34.a3 ¥h3 
35.¦g1 ¦c5 36.¦d1 ¦c4 37.¦h1 ¥g2 38.¦g1 
¥h3 39.¦d1 ¥g2 40.¦d3 ¥e4 41.¦c3 
¦xc3+ 42.bxc3 ¢f7 43.¢f4 ¢e7 44.¤b3 
b6 45.¤d4 ¢d7 46.¢e3 ¢e7 47.¤e2 ¢d7 
48.¤f4 ¢c6 49.¢d4 b5 50.¤e6 a5 51.¤f4 
a4 52.¤e6 ¥h1 53.¤c5 ¥g2 54.¤d3 ¢d7 
55.¤f4 ¥e4 56.¢c5 ¢c7 57.¢xb5 ¢b7 
58.¢c5 ¢c7 59.¤xd5+ 1-0

Емил Стефанов (2159) – Христо 
Митев Христов (2183) [A13]

момчета до 18 години
1.c4 e6 2.¤f3 f5 3.d4 ¤f6 4.g3 ¥e7 
5.¥g2 0-0 6.0-0 d6 7.¤c3 £e8 8.b3 
c6 9.¥b2 d5 10.¤e5 ¤bd7 11.¤d3 ¥d6 
12.e3 ¤e4 13.¤e2 g5 14.f3 ¤ef6 15.£c1 
£g6 16.¤e5 £g7 17.¥a3 ¥xa3 18.£xa3 
¤e8 19.f4 ¤xe5 20.dxe5 g4 21.h3 h5 
22.hxg4 hxg4 23.¢f2 ¦f7 24.¦h1 £f8 
25.£a5 b6 26.£c3 ¦h7 27.¦xh7 ¢xh7 
28.¦h1+ ¢g6 29.cxd5 cxd5 30.£c6 ¦b8 
31.¥xd5 ¤g7 32.£c7 £c5 33.£d8 ¢f7 
34.¦h8 £e7 35.£g8+ ¢g6 36.£h7+ ¢f7 
37.¦g8 1-0

Мария Петрова (1534) – Елиф Мех-
мед (1799) [B80]

момичета до 12 години
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 

Äържавни първенства
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5.¤c3 e6 6.g3 a6 7.¥g2 £c7 8.0-0 ¤c6 
9.¤xc6 bxc6 10.f4 ¥e7 11.¦e1 0-0 12.a4 
¤d7 13.¥e3 ¥f6 14.¥d4 ¦b8 15.b3 e5 
16.fxe5 ¤xe5 17.a5 ¥b7 18.£d2 c5 19.¥e3 
¤g4 20.¥f4 ¥d4+ 21.¥e3 ¤xe3 22.¦xe3 
£e7 23.¢h1 ¥xe3 24.£xe3 £e5 25.¦d1 f5 
26.£d3 fxe4 27.¤xe4 ¦be8 28.¤f6+ ¦xf6 
29.¥xb7 ¦f2 30.£d5+ £xd5+ 31.¥xd5+ 
¢f8 32.¥c4 ¦f6 33.¥xa6 ¦a8 34.¥c4 
¦xa5 35.¦f1 ¦xf1+ 36.¥xf1 ¢e7 37.¢g2 
¢f6 38.¢f3 ¦a1 39.¥d3 g6 40.h3 ¦e1 
41.¢f4 ¦e5 42.g4 g5+ 43.¢f3 h6 44.¥e4 
d5 45.¥d3 ¦e7 46.¥e2 d4 47.¥f1 ¦e3+ 
48.¢f2 ¢e5 49.¢g2 ¢f4 0-1

Габриела Антова (2275) – Петя Ка-
раиванова (1436) [D47]

момичета до 14 години
1.¤f3 d5 2.c4 c6 3.d4 ¤f6 4.e3 e6 5.¤c3 
¤bd7 6.¥d3 dxc4 7.¥xc4 b5 8.¥d3 ¥d6 9.0-0 
0-0 10.£e2 £c7 11.e4 e5 12.h3 a6 13.¥g5 
¥b7 14.dxe5 ¥xe5 15.¤xe5 £xe5 16.f4 £d4+ 
17.¢h2 c5 18.¦ad1 c4 19.¥b1 £c5 20.e5 ¤d5 
21.£e4 f5 22.exf6 ¤7xf6 23.¥xf6 ¤xf6 24.£xb7 
£h5 25.£f3 £xf3 26.¦xf3 ¦ad8 27.¦ff1 ¤h5 
28.¦d5 ¦xd5 29.¤xd5 ¦d8 30.¥e4 ¦e8 31.¥f3 
¤f6 32.¤xf6+ gxf6 33.¦d1 ¦e3 34.¦d6 ¢f7 
35.¦xa6 ¦d3 36.¦b6 ¦d2 37.¦xb5 c3 38.bxc3 
¢e7 39.a4 ¦a2 40.a5 ¢d7 41.¦b7+ ¢c8 
42.¦a7 ¢b8 43.¦a8+ ¢c7 44.a6 ¢b6 45.¦f8 
¢a7 46.¦xf6 ¦xa6 47.¦xa6+ ¢xa6 48.f5 ¢b6 
49.f6 ¢c5 50.f7 ¢c4 51.f8£ 1-0

Виктория Радева (2085) – Мариета 
Костадинова (1362) [C45]

момичета до 16 години
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 ¤f6 

5.¤xc6 bxc6 6.e5 £e7 7.£e2 ¤d5 8.c4 ¤b6 
9.¤c3 ¥b7 10.¥d2 g6 11.0-0-0 ¥g7 12.¦e1 
0-0 13.h4 ¦fe8 14.f4 ¥a6 15.£e4 £d8 16.c5 
¥xf1 17.¦exf1 ¤c8 18.h5 d5 19.cxd6 ¤xd6 
20.£xc6 ¤f5 21.£f3 £d7 22.hxg6 fxg6 
23.g4 ¤d4 24.£h3 ¢f7 25.¥e3 ¤c6 26.f5 
¤xe5 27.fxg6+ ¢g8 28.£xh7# 1-0

Мария Васова (2047) – Нургюл Сали-
мова (2155) [B12]

момичета до 18 години
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.¤c3 e6 5.g4 
¥g6 6.¤ge2 c5 7.h4 h5 8.¤f4 ¥h7 9.¤xh5 
¤c6 10.dxc5 a6 11.¥g5 £a5 12.¥g2 £xc5 
13.0-0 ¤ge7 14.¦e1 0-0-0 15.£f3 ¥g6 
16.¤f4 ¦d7 17.h5 ¥h7 18.¤d3 £c4 19.£xf7 
¥xd3 20.cxd3 £xg4 21.¥xe7 ¥xe7 22.£g6 
£xh5 23.£xe6 ¤d4 24.£b6 ¤f3+ 25.¢f1 
¤d2+ 26.¢g1 £h2# 0-1
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Îткрити турнири

Купа “Янтра ДНЕС” 
Анатоли Петров

снимки Д. Йорданов

Рекордните 75 участници от цялата 
страна събра Националният шахматен тур-
нир за деца за Купата на “Янтра ДНЕС”, 
организиран от областния всекидневник. 
Оспорвани битки, щастливи победители, 
раздадени 36 награди   всичко това беляза 
11-ото издание на надпреварата. В нея се 
включиха млади перспективни шахматисти 
от Велико Tъpнoвo, Сoфия, Стара Загора, 
Плeвeн, Бypгac, Чepвeн бpяг, Рyce, Вapнa, 
Гaбpoвo, Добрич, Раднево и дp.

Пpaвo нa yчacтиe имaха дeцa, poдeни 
cлeд 1.01.2004 гoдинa, като се игра общ тур-
нир, а по традиция наградите се връчваха в 
отделни клacиpaния зa трите възpacтoви 
гpyпи - дo 8, 10 и 12 гoдини. Пoбeдитeли-
тe във вcякa гpyпa пoлyчaвaха кyпaтa нa 
“Янтpa ДНЕС”, пъpвитe тpимa във вcякa 
възpacтoвa гpyпa бяха нaгpaдeни c мeдaли 
и пapични пpeмии, но имаше още куп награ-
ди и изненади за участниците. Typниpът зa 
Кyпaтa нa “Янтpa ДНЕС” ce пpoвeждaше по 

швейцарската система в 7 кръга с контрола 
15 мин. +5 секунди на състезател.

Дeтcкият шaхмaтeн пpaзник бе opгa-
низиpaн c любeзнoтo cъдeйcтвиe нa ШК 
“Етъp”, Бългapcкaтa фeдepaция пo шaхмaт 
и фиpмитe: Агeнция зa нeдвижими имoти 
“Century Homes”, “Бoляpкa ВT”. Любeз-
ни дoмaкини ca “ССО” ЕАД,  клoн Вeликo 
Tъpнoвo, като за първи път състезанието 
се проведе в Студентски стол 2 в центъра 
на града. Съдия бe Никoлaй Йopдaнoв   мeж-
дyнapoдeн cъдия нa ФИДЕ.

Изключително оспорвана бе борбата 
за първото място в генералното класира-
не. 10-годишният Кристиан Георгиев от 
“Спартак Плевен 21” и 12-годишният Мар-
тин Вълчев от “Бургас 64” завършиха в тур-
нира с равен актив по 6 т. и допълнителни-
те показатели определиха първото място 
за Кристиан Георгиев, който бе поставен 
под № 1 в стартовия лист с ело 1649.

Кристиан е първи и във възрастова гру-

Рекорден брой от 75 участници си оспорваха Купата на 
вестник “Янтра ДНЕС” във Велико Търново
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па до 10 години, като получи купа, златен 
медал, парична премия, грамота и предмет-
ни награди, връчени му от представителя 
на пивоварна “Болярка” Григор Караиванов. 
Втори в тази възраст стана Кристиян Ми-
лев, също от “Спартак Плевен 21”, с 5.5 
точки, който получи сребърен медал, парич-
на премия, грамота и награди. Трети е пред-
ставителят на ШК “Етър” Никола Николов, 
който също е с 5.5 точки и само шансът 
го лиши от много по-високо класиране. Той 
получи бронзов медал, грамота, парична 

премия и предметна награда. Класираните 
до шесто място също си тръгнаха с пре-
дметни награди   четвърти в тази възраст 
е Виктор Илиев от ШК “Веселин Топалов 
2006” (Варна) с 5 т., толкова имат и пети-
ят Кристиан Ангелов от ШК “Етър”, и шес-
тият Алекс Борисов от “Плевен 21”.

Мартин Вълчев логично спечели и във 
възрастова група до 12 години с актива си 
от 6 точки, като също получи купата на 
“Янтра ДНЕС”, златен медал, парична пре-
мия, грамота и предметна награда. Втори 
в тази възраст е Димитър Димитров от 
“Енергия 21” (Добрич) с 5.5 точки, който 
е сребърен медалист. Бронзовото отли-
чие стана притежание на Симеон Банев от 
“Траяна 2011” (Стара Загора) със същия ак-
тив. Предметни награди получиха четвър-
тият Ерол Билялов от “Етър” с 5 точки, 
петият Емил Тилев от “Марица-Изток” 
(Раднево) с 4.5 т. и шестата Радост Радко-
ва от “Етър” с 4 точки. Наградите в тази 
възраст връчваше директорът на турнира 
Тихомир Стефанов, изпълнителен дирек-
тор на “Янтрапрес” АД.

Най-масово бе участието до 8 години, къ-
дето носител на Купата на “Янтра ДНЕС” 
стана Жасмина Кондева от “Бургас 64” с 5 
спечелени точки. Тя получи златния си медал, 
парична премия, грамота и предметна награда 
от спортния редактор на областния всеки-
дневник Анатоли Петров. Сребърен меда-
лист е Божидар Тилев от “Марица-Изток”, 
също с 5 т. Трета е отново момиче   Нора 
Рашева от “Плевен 21”, с 4 точки, която 
взе бронзов медал, както и парична премия и 
грамота. Предметни награди в тази възраст 
имаше за първите десет в класирането. Чет-
върти е Веселин Чамурков от “Етър” с 4 т., 
а местата от пето до 10-о заеха Веселин 
Петров от “Плевен 21”, Калоян Тодоров от 
“Шах 21” (София), Виктория Златева от “Бур-
гас 64”, Александър Георгиев от “Плевен 21”, 
Матин Кадир от “Шах 21” и Никола Клаклов 
от “Ивис 21” (София). Красивите плакети за 
8-годишните деца бяха осигурени от магази-
ни АКТИВ и Proart.bg.
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Специални награди имаше за най-добре 
представило се момиче, като първата на-
града бе връчена на Любомира Ленкова от 
“Плевен 21” с много високия резултат 5.5 
точки. Вторият приз отиде у нейната съ-
отборничка Аделина Тодорова с 5 т. Награ-
дите бяха връчени от представителката 
на любезните домакини от “ССО” ЕАД Да-
рина Сиракова.

Десет приза имаше и за най-добре пред-
ставили се местни шахматисти. Те ста-
наха притежание на Стилиян Ангелов с 4.5 
точки, следван от Слав Чамурков, Ивелин 
Стефанов, Андрей Братоев, Александър Ан-
гелов, Максим Кънев, Александра Маринова, 
Ангел Витанов, Боян Цаков и Преслав Же-
лязков. Те бяха наградени от шампионката 
на България по шахмат Светла Йорданова, 
треньор на ШК “Етър”. 

Петко Петков от “Етър” пък получи 
наградата на организаторите за най-кра-
сива партия, а Ангел Витанов   за най-малък 
участник.

Зa вcякo дeтe имaше и cлaдки, и coлeни 
лaкoмcтвa oт EUFOODS, вaфли Credo и 

вaфли “Пpecтиж”. Надпреварата, протекла 
при чудесни условия и отлична организация, 
бе закрита от директора на турнира Тихо-
мир Стефанов, изпълнителен директор на 
“Янтра ДНЕС”, който покани всички отно-
во на следващото 12-то издание и им поже-
ла да успеят в големия шахмат.

Победителите
Първенецът в генералното класиране 

Кристиан Георгиев е 9-годишен и е състе-
зател на “Спартак Плевен 21”. Твърди, че 
играе само от 2 г., а дойде в турнира с най-
висок рейтинг   ело 1649 и защити първото 
си място в стартовия лист. “Имам още 
една купа, две втори места и едно трето”, 
изброява успехите си Кристиан.

11-годишният Мартин Вълчев от “Бур-
гас 64” също събра 6 т. и отстъпи само 
по допълнителни показатели. Доволен е и 
от участието си, и от турнира. Има че-
тири първи места в кариерата си досега и 
уточнява: “без втори и трети”. На въпро-
са, докъде иска да стигне в шахмата, от-

Îткрити турнири
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говаря напълно реалистично: “гросмайстор 
ми стига”. Любим шахматист му е Веселин 
Топалов.

Жасмина Кондева е на 8 г. и играе шах-
мат у дома от 4-годишна, но организирано   
от година и половина. За втори път тук пе-
чели награда, след като през декември взе 
приза за дебютант в турнира в Mall В. Тър-
ново. Много съм доволна от участието си, 
всичко ми хареса, сподели чаровната бургаз-
лийка.

Тихомир Стефанов   директор 
на турнира:

“Идеята за турнир за Купата на “Янтра 
ДНЕС” ми даде преди 11 г. покойният Цани 
Василев и група приятели, които ме помоли-
ха да помогнем за вътрешноклубен турнир 
по шахмат, като предоставя от името на 
вестника една купа и комплект медали. То-
гава се запознах с тази древна игра и реших, 
че от следващата година нашият вестник 
ще организира хубав национален турнир с 
много награди. През годините се стремях 
да намирам най-добрите условия, потърсих 
спонсори. Променяли сме много неща, като 
от американски тип система за награж-
даване, при която победителят получава 
всичко, преминахме към европейския модел 
на балансирано разпределение на наградите, 
като при нас приз има за всеки втори. 

В сегашното издание имаше най-много 
награди за групата до 8 г., където са начи-
наещите. За тях осигурихме награди за пър-
вите 10 от тях. Идеята на турнира през 
годините винаги е била да подпомагаме 
развитието на този спорт във В. Търново. 
Един национален турнир, който привлича 
участници от над 10 града, позволява вели-
котърновските деца да се развиват, без да 
ходят в друг град, и спестяваме усилия на 
родители и треньори.

В нашия турнир като най-малък участ-
ник са дебютирали сега известни шахмати-
сти като световната шампионка до 12 г. 
Нургюл Салимова, европейският шампион 
Цветан Стоянов. През годините купата е 
печелена от бъдещи шампиони на България. 
Състезанието съчетава турнир за абсо-
лютно начинаещи с участие на вече доказа-
ни състезатели, дори шампиони и носители 
на национални купи.

И не на последно място   детският праз-
ник с многото награди и лакомства, което 
прави атмосферата неповторима. “Боляр-
ка” АД ни подкрепи още от второто изда-
ние, а “Century Homes”   от третото. Това 
постоянство дава финансова независимост 
на инициативата и благодарение на тях, а и 
на всички останали спонсори, както и на ро-
дители, състезатели и треньори продължа-
ва да съществува този невероятен турнир. 
Благодаря им от сърце!”

Отзиви за турнира
мм Йордан Иванов:
“За първи път работя с деца в Габрово, 

тренирал съм Иван Чепаринов, който рабо-
теше с Топалов, Киприян Бербатов, който 
беше европейски шампион за деца. От една 
година там се опитваме да запалим децата 
за шаха. Клубът ни е “Орловец 1997”, има-
ме около 15 деца. За първи път играят и се 
надяваме следващия път да се представим 
по-добре. Децата се радват много, турнира 
им хареса. Всичко е много хубаво -  залата, 
организацията, спонсори, награди... Домаки-
ните много са се постарали, те имат богат 



16 ШАХ в училище

опит в организирането на турнири.”

мс Христинка Илиева:
“Много уважаваме турнира, той е орга-

низиран с голямо сърце, от родител на шах-
матист. Т.г. е с рекорден брой участници, 
над 80 деца бяха дали заявка, има доста клас-
ни състезатели, медалисти от 8 до 12 годи-
ни. Има и много начинаещи, което е радва-
що. Доста труд е хвърлен по организацията 
на турнира, поздравления за организатори-
те! Съдийството на Николай Йорданов и 
Светла Йорданова е перфектно. 

Доведох осем деца от СКШ “Плевен 
21”. Шансовете при момичетата си ги ре-
ализрахме - първо място за Любомира Лен-
кова и второ място за Аделина Тодорова. 
Имахме шанс за призово място при 8-го-
дишните, където Нора Рашева е с бронзов 
медал. Имаме още три наградени момчета, 
така че сме с 6 награди от 8 участници и 

сме много доволни.
Турнирът ще бъде полезен за всички 

участници: малките ще натрупат опит в 
конкурентна среда, а родителите имат 
поглед какво се случва в залата. Трябва ху-
бавата традиция да продължи и да пожела-
ем щедри спонсори, както досега. Шахът е 
хубава игра, която заслужава уважение във 
всеки град.“

Îткрити турнири

„Първа пролет” в Сливен 
мс Петър Гандев

На 22 март 2016 г. по случай празника 
на ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“ в Сливен 
се проведе Блиц турнир при контрола 

от 5 минути в шест кръга. Участваха  
22-ма шахматисти от ПГИ, ПМГ „До-
бри Чинтулов“ и от IV-то ОУ „Димитър 
Петров”.

След крайно интересна борба на пър-
во място със 100% резултат се класира 
Ахмед Ашикалиев от ПГИ с 6 т. На вто-
ро място Радослав Радков с 5 т. от ПМГ 
„Добри Чинтулов“ и на трето място 
Константин Мъцински с 4.5 т. също от 
ПМГ „Д. Чинтулов“, 4-7-мо място с по 4 
точки разделиха М. Попов, М. Кошнича-
ров, Ив. Тодоров и Пл. Петров.

Директорката инж. Лиляна Тодорова 
награди първенците на турнира с купи и 
грамоти, като обяви, че турнирът ще 
се провежда ежегодно.

Главният съдия мс Петър Гандев със 
сътрудничеството на Христо Дюлге-
ров се справиха отлично с организация 
на турнира.
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Решения на комбинациите от стр. 26
(1) Hartlaub – Testa
1.¦xg7+ ¢xg7 2.¦g1+ ¢h8 [2...¢f6 
3.£h4+ ¢f5 4.£g5+ ¢e4 5.¦e1+ ¢f3 
6. £g3#] 3.£xe5+ dxe5 4.¥xe5+ f6 
5.¥xf6+ ¦xf6 6.¦g8# 1–0
(2) Sveshnikov – Gortchakov
1.¥a3 b6 [1...¥xa3 2.¤f6+ ¤xf6 3.exf6] 
2.¤g5 1–0
(3) Abrahams – Thynne 
1.£g8+ ¢xg8 2.¤g6 1–0
(4) Klundt – Gerer
1.¤xd5 exd5 2.¤xd7 £xd7 3.¥xh7+ 

¢h8 4.¥f5+ 1–0
(5) Vaccaroni – Mazzovhi
1.£g4+ ¥xg4 2.¦xh6+ gxh6 3.¥f7# 
1–0
(6) N. Shuravlev - V. Shuravlev
1..£xg7+ ¢xg7 2.h8£+ ¦xh8 3.¦g4+ 
¢h6 4.¦h1# 1–0
(7) Foeldi – Florian
1...¤b4 2.£xg2 ¤xa2# 0–1
(8) Pilar – Kvicala
1...¤hg3+ 2.¢h2 ¤f1+ 3.¢h1 ¦e3 
4.¥xe3 £h2+ 5.¤gxh2 ¤fg3# 0–1

На 26 и 27 март 2016 г. в София се про-
веде третият от ежемесечните турнири 
за купа „Средец“. Организатори на проява-
та са Народно читалище „Средец-1926“, ШК 
„ЕЛИТ”, ШК „Левски”, ШК „Локомотив”, 
София, ШК „Шах XXI” и Комисията за дет-
ско-юношески шахмат към БФШ. Право на 
участие имаха всички предварително запи-
сани шахматисти с международен рейтинг 
под 2200. Турнирът се проведе в 6 кръга по 
Швейцарска система, с контрола за игра по 
90 минути на състезател до края на парти-
ята. Участваха 53 състезатели.

Двама шахматисти застанаха начело в 
крайната турнирна таблица с резултат по 

5,5 т. Вторият допълнителен турнирен по-
казател определи за победител Петър-Де-
лян Шентов. Втори остана съотборникът 
му от „Локомотив”, София, Матей Пе-
тков. Трети с 5 т. е Емил Даскалов. 

Наградата за сеньор над 60 години спече-
ли мм Петър Орев с 4 т. и 10-то място. 

Наградата за дете под 12 години спечели 
Александър Ташев („Ивис плюс”, София) с 4 
т. и 14-то място. 

На 23 и 24 април се проведе и четвър-
тото издание на веригата с участието на 
общо 35 млади и по-опитни състезатели. 
Отново дележ на първо място с по 5 т. от 
двама участници, но по-добър допълните-
лен показател за Мартин Андреев. Второ-
то място е за Драган Божилов.

Първо място в категорията до 12 годи-
ни този път е за Светлен Иванов с 3,5 т., а 
наградата за ветеран спечели Георги Попов 
с 4,5 т. и 3-то място в генералното класи-
ране.

В края на годината, на базата на 8-те 
най-добри резултата от турнирите през 
изтеклите 12 месеца, участникът с най-
много точки ще спечели купа „Средец” и 
парична награда в размер на 1000 лева. 

Следващият пети турнир ще се прове-
де на 28 и 29 май 2016г.

Верига турнири Купа „Средец“ 
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На 2 април 2016 година в София се 
проведе традиционният детски турнир 
по ускорен шахмат за „Купата на Bulgaria 
Mall”. Организатори на проявата бяха, как-
то обикновено, „Bulgaria Mall”, Шахматен 
клуб „Елит” и БФ Шахмат. Първенство-
то се проведе по Швейцарска система в 
7 кръга. Контролата за игра беше 15 ми-
нути на състезател за завършване на пар-
тията плюс 10 секунди на ход. Турнирът 
беше валиден за международен и български 
рейтинг по ускорен шахмат. Право на 
участие имаха първите седемдесет пред-
варително записани състезатели, родени 
след 1.1.2006 година. Целта на турнира бе 
популяризиране на шахмата сред подра-
стващите и именно затова нямаше такса 
за участие!

Приятните условия за игра и сериоз-
ният награден фонд за детски турнир съ-
браха както опитни състезатели, така и 
деца, които правят първи стъпки в шаха. 
В турнира взеха участие седемдесет мал-
чугани от цяла България, които показаха, 
че макар и крехката си възраст, те се със-
тезават като големи хора в един серио-
зен турнир.

Наградите бяха любезно осигурени от:
1.  Booktrading Bulgaria Mall
2.  Esprit
3.  Кино „Арена Делукс”
Отправяме специални благодарности 

на всички, които зарадваха децата!  
Първенството протече в духа на fair 

play. Интересен е фактът, че най-малкият 
участник в състезанието беше роден през 
2012 година – Йоан Александров от ЦДГ 
53 „Света Троица“. 

Турнирът се превърна в истински шах-
матен празник, изпълнен с много емоции и 
борба до последните минути на срещите. 

Шампион в турнира за „Купата на 
Bulgaria Mall” стана Боян Рангелов от ШК 
„Елит”, София. Боян демонстрира уве-
реност и постигна 6 победи и само едно 
реми. Трима състезатели завоюваха равен 
брой точки и допълнителните показатели 
отредиха среброто на Константин Геор-
гиев от ШК „Юри Бендерев – 1912”, Пер-
ник, а бронза за Денислав Гаджев от ШК 
„Ан Пасан”, София.

Генерално класиране

М Име Клуб Т.

I Боян Рангелов „Елит”, София 6½
II Константин 

Георгиев
„Юри Бендерев – 
1912”, Перник

6

X юбилеен турнир Купа „Bulgaria Mall” 
Венета Петкова, доктор

Боян Рангелов е победител в турнира по ускорен шахмат за деца до 10 години

Боян Рангелов

Îт живота на клубовете
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II Денислав Гаджев  „Ан Пасан”, София 6

IV Радослав Панев  „М. Ботвиник”, 
София

6

V Христо Младенов „Локомотив”, 
София

5½

VI Иван Христов „Рицар”, София 5

Категория момичета до 6 години

I Емилиана Панова  „Елит”, София 3

II Гергана Делчева  „ЧесБомб – 
Пловдив”

2½

III Ралица Аршинкова  „М. Ботвиник”, 
София

1

Категория момчета до 6 година

I Димитър Димитров „Пловдив”, Пловдив 4

II Траян Чанов „Елит”, София 3

III Данаил Попзафиров „Рицар”, София 3

Категория момичета до 8 години

I Боряна Аршинкова „М. Ботвиник”, 
София

5

II Цветелина Бакалова „Ан Пасан”, София 4½
III Христина Бакалова „Ан Пасан”, София 4

Категория момчета до 8 години

I Радослав Панев „М. Ботвиник”, 
София

6

II Никола Клаклов „Ивис – Плюс”, 
София

5

III Росен Александров „Ан Пасан”, София 5

Категория момичета до 10 години

I Бояна Иванова „ЦСКА”, София 4

II Елина Дочева „Елит”, София 4

III Ася Григорова „Ивис-Плюс”, София 4

Категория момчета до 10 година

I Христо Младенов „Локомотив”, 
София

5½

II Иван Христов „Рицар”, София 5

III Никола Кирилов „Траяна 2011”, Ст. 
Загора

5

Специалната награда за най-малък със-
тезател спечели Йоан Александров, а за 
най-малка състезателка спечели Сияна 
Кънова от ШК “Елит”, родена през 2011 
година.

ШК „Елит” и Bulgaria Mall благодарят на 
всички участници за спортсменската игра 
и ви очакваме отново през юни, когато 
ще се проведе следващият турнир от ве-
ригата.

Пожелаваме още големи успехи и по-
стижения на всички деца, включили се в 
турнира за „Купата на Bulgaria Mall”.



20 ШАХ в училище

Îт живота на клубовете

На 6 април 2016 г. в двора на админи-
стративната сграда на район „Центра-
лен“ в град Пловдив се проведе интересно 
шахматно събитие под наслов „Сблъсък на 
поколенията „16- срещу 61+”. Шахматни-
ят празник се проведе под егидата на г-н 
Георги Стаменов – кмет на район „Цен-
трален”. На шахматните дъски премериха 
сили 26-има представители на 2 поколе-
ния – отборът на деца от 6 до 16 годи-
ни срещу отбора на „сеньорите” – над 61 
години.

Сред участниците бяха 5-има шестго-
дишни представители на клубовете ШК 
„Пловдив” и ШК „Чесбомб”, както и 88-го-
дишната г-жа Малинка Митова, която по-
лучи специалната награда на кмета на район 
„Централен” за най-възрастен участник. 
Двубоите преминаха оспорвано, но в дух на 
толерантност и феър плей, а крайният ре-
зултат беше в полза на децата.

Празникът продължи със сеанс на едно-
временна игра на международния майстор 
по шахмат Ружка Генова срещу подра-

стващи.
Един от тях се включи в демонстрация-

та на блинд - шах, която предизвика инте-
рес сред малки и големи.

Такава шахматна надпревара се органи-
зира за пръв път от районната администра-
ция. Кметът Георги Стаменов поздрави и 
награди всички участници в празника и по-
жела той да се превърне в традиция, която 
да събира и привлича още любители на древ-
ната и красива игра.

Сблъсък на поколенията „Под 16 срещу 61+”
мм Ружка Генова
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На 27 март 2016 г. в Димитровград 
си проведе Първият открит детски 
турнир по ускорен шахмат за купа „Цар 
Лъв“. 

62-ма шахматисти взеха участие в 
детския празник. Право на участие има-
ха деца, родени след 1 януари 2002 г.. 

Организаторите на проявата са ШК 
„Димитровград“ и община Димитров-
град. 

Участниците играха в 7 кръга по 
Швейцарска система, с контрола за игра 
– по 25 минути на състезател с добаве-
ни по 10 секунди на ход. 

Победителят Ивайло Кирилов е с 6,5 
точки от 7 възможни и по-добър трети 
допълнителен показател. Втори е Иван 
Кочиев. Срещата в директния двубой 
и вторият допълнителен показател са 
равни. И двамата са състезатели на ШК 
„Пловдив“, Пловдив, и са във възрасто-
вата група до 14 години. 

Трети в главното класиране и първи 
до 8 години е Симеон Тодев (ШК „Плов-
див“, Пловдив) с 6 т. 

Четвърти в класирането е Стоян 
Ор. Стоянов с 5,5 т. 

5-то – 12-то място разделиха учас-
тниците, приключили с по 5 т. 

Есат Рамаданов от „Асеновец 2006“, 
Асеновград, е първи до 10 години с 5 т. 

и 6-о място. 
Галя Читакова (ШК „Пловдив“, Плов-

див) с 5 т. (8-мо място) е най-добре 
представилото се момиче. 

Николай Желев („Бургас 64“, Бургас) е 
втори до 8 години с 5 т. и 9-то място. 

Койчо Коев е първи до 12 години с 5 
т. и 10-то място. 

Моника Делчева е най-високо класира-
лата се състезателка на домакините с 4 
т. и 19-то място. 

Организаторите са планирали през 
2016 година да проведат верига от пет 
турнира, като освен индивидуални побе-
дители (за всяко състезание) ще има и 
общ победител от 5-те състезания. 

Турнирът е валиден за български и 
международен рейтинг. 

Цветан Стоянов спечели 
втората Купа „Цар лъв“

На 23 април се проведе второто из-
дание от веригата турнири. Участваха 
45-ма млади шахматисти. След оспор-
вана борба първото място разделиха 
двама състезатели с по 6,5 точки от 
7 партии. По допълнителни показатели 
шампион е Цветан Стоянов от „Бургас 
64”, а втори - Стоян Ор. Стоянов от 
„Асеновец 2006”. Трето място е за Асат 
Рамаданов („Асеновец 2006”) - 5,5 т. С 
по 5 точки следват: Димитър Дафовски 
(„ЧесБомб”, Пловдив), Никола Кирилов 
(„Траяна 2011”, Ст. Загора), Александър 
Желязков („Пристис”, Русе), Иван Дин-
ков („Асеновец 2006”), Николай Желев 
(„Бургас 64”) и Емил Тилев („Марица Из-
ток”, Раднево”).

Стефани Данаилова с 4 т. и 13-то 
място в крайното класиране е най-добре 
представилото се момиче.

Открит турнир Kупа „Цар Лъв” 
мм Ружка Генова

Ивайло Кирилов е носител на първата купа „Цар лъв“
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Îт живота на клубовете

Трета турнирна победа за 
Данислав Гърков в 
четвъртия турнир

Четвъртият турнир "Проходната пеш-
ка" събра 25 малки шахматисти в СКШ "Пле-
вен XXI", който премина доста оспорвано. 
Петима състезатели бяха с реални шансове 
за първото място преди партиите от шес-
тия, последен, кръг. Водач с 4,5 от 5 въз-
можни бе Нора Рашева, победителка в една 
от предишните надпревари. Равна партия с 
Данислав Гърков би я затвърдило на върха и 
би изравнило турнирните им победи по две 
на две. Дани обаче не позволи да му вземат 
преходната купа, показа безгрешна игра и с 
актив от 5 точки задържа пешката за тре-
ти път. Второкласникът от НУ "Христо 
Ботев" изпревари по допълнителни пока-
затели конкурентите си Дария Георгиева 
- второкласничка от същото училище, и 
Алекс Борисов, и тримата състезатели на 
клуба домакин, които финишираха със съ-
щия актив. Тримата победители получиха 
златен, сребърен и бронзов плакет, изра-
ботени по поръчка в пловдивската фирма 
„Артлайн”. Наградите връчи Цвета Галу-
нова, една от изявените шахматистки на 
България, сега студентка във ВТУ. Тя дойде 
в Плевен като треньор на четири деца за-
едно с Даян Нинов, с когото отскоро имат 
шахматна школа в търновски училища. 

И четирите деца, представящи ШК 
ЦСКА, получиха грамоти за включване във 
веригата. С грамота бе награден и Валентин 
Гечев от СКШ "Плевен XXI", който също за 
първи път взе участие надпреварата. 

Плакета за най-малък участник взе Мар-
тин Попов от ШК "Спартак Плевен XXI", 
който е само на 6 години, а спечели цели 4 
партии. Със списание "Шахматна мисъл" бе 
награден и Виктор Иванов, друг почти тол-
кова малък шахматист. 

Нора Рашева е победителка 
в петия турнир от веригата 
„Проходната пешка”

Турнирът се проведе на 23 април 2016 
г. и събра 19 деца на възраст между 6 
и 10 години от двата плевенски клуба - 
СКШ „Плевен XXI” и ШК „Спартак Пле-
вен XXI”. 

Първокласничката от ГПЧЕ Нора 
Рашева спечели всичките си партии и 
с актив от 6 точки се пребори за пре-
ходната купа. Втори с 4 т. се класира 
Александър Георгиев, а трети със същия 
актив се нареди Данислав Гърков. Най-
малкият участник Мартин Попов зае 
шесто място със своите четири побе-
ди.

През май предстои последната над-
превара, която ще определи крайния 
победител. Той ще спечели преходната 
купа и електронен шахматен часовник. 
С най-големи шансове за първото мяс-
то са Данислав Гърков и Нора Рашева, и 
двамата от школата на СКШ “Плевен 
XXI”.

Верига турнири „Проходната пешка”
мс Христинка Илиева
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Ìеждународни прояви

От 30 април до 2 май в турския град Са-
лихли близо до Измир се проведе X юбиле-
ен открит турнир по шах. 14-годишната 
пловдивчанка Виктория Радева се предста-
ви отлично, като зае 2-ро място в крайно-
то класиране до 18 г., а освен това спечели 
и още един приз - за най-добре представи-
ла се девойка. Организаторите на турнира 
бяха изключително впечатлени от разно-
образната игра и богатия дебютен репер-
тоар, които демонстрира пловдивчанката. 
Тя бе поканена на турнира с помощта на 
гм Александър Делчев, който я препоръча 
на главния организатор г-н Гюрган Айдениз. 
Турнирът бе разделен на групи до 7, 9, 11 и 
18 г., като участие взеха и гости от Азер-
байджан, а в групата до 18 г. личаха имената 
на тазгодишния шампион Огуз Юнур, как-
то и медалисти от европейски и световни 
първенства - Саде Дафне, Кан Унат и други. 
Контролата бе 60 мин.+ 30 сек. добавка. 

След продължително 36-часово пътува-
не без сън, придружено с доста перипетии, 
Виктория пристигна в залата за игра 30 ми-
нути преди началото на турнира и започна 
с победа срещу Серен Сюрал. На втория 
ден се играха три партии - в първата Вики 
победи Ягиз Сагьол, във втората Унат Кан 
се измъкна с вечен шах, а той впоследствие 

стана шампион на турнира. В следващата 
партия Вики допусна лека неточност в де-
бюта и това позволи и на Емре Кирилмаз 
да ремизира. На следващия ден организато-
рите очакваха с интерес двубоя на Вики с 
местната „звезда” Бахадир Башаран, като 
преди партията леко психически се опитаха 
да повлият на нашето момиче. Вики въобще 
не се смути и тотално го надигра, което 
хвърли в смут организаторите, но съще-
временно тя получи уважение и респект. В 
предпоследната партия отново в цайтнот 
Радева изпусна да надиграе Арлпалслан Ичик, 
който трудно се добра до реми. В послед-
ната партия Виктория надигра тотално и 
Кадир Акин. Така тя завърши на 2-ро мяс-
то с 5,5 т. - 4 победи и 3 ремита. Според 
регламента Виктория получи 2 награди - за 
второ място в крайното класиране и за 
най-добре представила се девойка, като 
изпревари с 2 точки Саде Дафне. Организа-
торите и съдиите останаха с отлични впе-
чатления от Виктория Радева и я поканиха 
отново да вземе участие в следващия им 
турнир. Въпреки това, че Турската федера-
ция по шах е с бюджет 80 милиона долара 
на година /за сравнение бюджетът на БФШ 
е 130 000 лв./, спокойно може да се каже, че 
организацията бе на доста посредствено 
ниво, а турнирите за деца, които се правят 
в България, са на много по-високо равнище. 
Виктория беше с персоналната покана, но 
единствена бе настанена в далечен хотел, 
партиите се играха в друг, а изхранването 
бе в трети хотел. Жребият не се качваше 
в интернет, а само на хартия в хотела за 
игра, който бе доста отдалечен от хотела 
на Вики, и така тя нямаше възможност да 
се подготви. Tрадициите са нещо важно в 
шаха и въпреки ентусиазма и фанансовите 
възможности, опитът при организирането 
на турнири е изключително важен за пра-
вилното протичане на състезанието.

Виктория Радева с две награди в Турция
Славей Радев
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Óроци за начинаещи
7 принципа за защита

Венета Петкова

4. Когато сте стеснени в пространството – опростете позицията.
Това е важно правило, но въпреки това много играчи го пропускат. Ако имате много 

по-малко територия за маневриране с фигурите си, се опитайте да разменяте фигури. 
В примера по-долу белите са стеснени в пространството.  Най-добре за тях е да раз-

менят фигури.  Правилният ход тук е да се играе 1.£:a6.

Бели на ход

5. Опитайте се да размените най-силната атакуваща фигура на противника.
Чрез размяна на най-силната атакуваща фигура на противник вие ще сте в състояние 

да намалите значително напрежението.  Например в позицията по-долу белите имат мно-
го силен чернопол офицер, който атакува царския фланг.  Черните успяват да намерят 
начин да принудят размяна и да изравнят позицията, играейки ¥c7-е5.
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6. Предпазвайте се от нападение и свръзки.
Винаги трябва да се мисли за защита от  нападение  или  свързване на фигурите. В иде-

алния случай трябва да се предвидят и предотвратят.
 В примера по-долу белите са в опасност.  Дамата е атакувана от топа и не може да се 

движи заради заплахата 1…¦:е1. Очевидно лошо е и да се вземе по е7, тъй като ще бъде 
загубена дамата.  Въпреки това белите имат добра възможност да се измъкнат, която им 
позволява да продължат играта - могат да дадат шах с  1.£b2+, избягвайки от атаката 
на топа с темпо.

Бели на ход

7. Ако сте в опасност, контраатакувайте
Това правило е особено важно.  Понякога, когато сте под атака и е много трудно да се 

защитите, трябва да контаатакувате.
В позицията по-долу белите са в по-лоша позиция.  Не само защото са с пешка по-мал-

ко, но, изглежда, че ще загубят и пешката на b3, и останалите пешки на дамския фланг.  
Топът на белите е далеч и не може да защити своите пешки.  В този случай най-добрият 
вариант за белите е да контраатакуват черните  пешки с усложняване на позицията. 
Правилният ход е 1.¦d7!

Бели на ход
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Ðешете комбинациите
(1) Hartlaub – Testa

iy
Белите печелят

(2) Sveshnikov – Gortchakov

Белите печелят

(3) Abrahams – Thynne

Белите печелят

(4) Klundt – Gerer

Белите печелят

(5) Vaccaroni – Mazzovhi

iy
Белите печелят

(6) N. Shuravlev - V. Shuravlev

Белите печелят

(7) Foeldi – Florian

Черните печелят

(8) Pilar – Kvicala

Черните печелят



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

тинктура

С пчелен мед,
тинктура от мащерка

и прополис

За суха кашлица За влажна кашлица

100 ml 100 ml

www.apimed.bg
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