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От 24 до 28 август любимият турнир на 
поколения български шахматисти за 31-ви 
път събра край брега на морето деца от над 
40 клуба от всички краища на България, както 
и гости от Русия, Сърбия и Турция.

Комплексът “Международен дом на жур-
налиста” в КК “Златни пясъци” край Варна се 
оказа тесен за това “нашествие” от шахма-
тисти. Участниците бяха 206 деца (рекорд 
за всички турнири!), а придружаващите ги 
- треньори, родители, баби, роднини, почти 
още толкова.

Какво накара толкова много деца да дой-
дат? Традицията и желанието да вървят по 
стъпките на всички именити български грос-
майстори и световни шампиони. Целите 
национални отбори мъже и жени - от пър-
вия български национален шампион гм Кирил 
Георгиев, участвал в първото “Морско кон-
че” през далечната 1976 година, до сегашния 
- гм Веселин Топалов, са  играли през август 
във Варна. Жаждата за реванш от неуспеш-
но представяне в държавните първенства, 
както и желанието на децата, неучаствали в 
държавни първенства да се изявят. Вероятно 
от всичко по малко. 

Турнирите, организирани от ВШК “Г.Дас-
калов” във Варна с подкрепата на БФШ и об-
щина Варна се  проведоха в три от залите на 

комплекса.
Участието на по-голямата част от меда-

листите и призьорите от държавните пър-
венства направи борбата много напрегната. 
Победителите станаха известни в последния 
кръг, а в някои турнири - в последните мину-
ти.

Участващите 52 момичета и 154 момче-
та бяха разделени по възрасти - до 8, 10, 12, 14 
и 16 години, като момичетата до 8 и 10 г. и 
14 и 16 г. играха в общи групи, като се направи 
отделно класиране. Всички турнири се играха 
по швейцарската система  в 7 кръга при кон-
трола по 90 минути на състезател. Как про-
тече борбата по възрастови групи?

Момчета до 8 години 

Държавният шампион Валентин Вълев 
(ШК “Бургас”) игра до 10 г. и даде възможност 
на останалите да се борят за  призовите мес-
та в негово отсъствие. И те го направиха.
След четвъртия кръг малко изненадващо с 
4  победи  начело излезе Явор Тодоров (ШК 
ЦСКА, София). В този кръг, в една изпълнена 
с много грешки партия, той победи сочения 
за фаворит Константин Савенков (Русия). 
Тази партия, която Явор можеше да спечели 
още на 6-ия ход, а можеше и да загуби, явно 
му изцеди всичките сили, защото до края той 
направи само още едно реми.

След 5-ия кръг с по 4 точки начело бяха 5-
има състезатели: Николай Христов (”ЦСКА”, 
София), К.Савенков, Я. Тодоров, Андрей Ан-
дреев (“Дракон”, Плевен) и Александър Русев 
(“Дракон”, Плевен). Едва партиите от послед-
ния кръг определиха победителите. Христов 
победи А. Андреев, Савенков победи Стефан 
Донев, а Я.Тодоров загуби от  Вл. Петров.

Победител с 5,5 т. и по-добри показате-
ли стана Н.Христов, втори - К. Савенков, 
а трети - Вл. Петров с 5 т. - също по по-
казатели. 

Îткрити турнири

31-ви шахматен турнир “Морско конче” 2006
мм Коста Ангелов
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Крайно класиране Точки

1 Николай Христов (ШК ЦСКА) 5,5

2 Константин Савенков (Русия) 5,5

3 Владимир Петров (ШК Ивис) 5

4 Виктор Самарджиев (ШК Капабланка) 5

5 Иван Андреев (ШК Дракон) 5

6 Андрей Андреев (ШК Дракон) 4,5

Общо 23 участници

Я. Тодоров – К. Савенков  [A06]
 1.¤f3 d5 2.b3 ¤c6 3.¥b2 ¥f5 4.e3 e6 5.¥b5 
¥d6 6.d3 ¤f6 7.¤bd2 0–0 8.0–0 a6 9.¥c6 bc6 
10.¦c1 ¥g6 11.£e2 ¦e8 12.c4 c5 13.d4 ¦c8 
14.cd5 cd4 15.de6 de3 16.ef7 ¥f7 17.fe3 ¥f4 
18.¦c3 £e7 19.¦e1 ¥h6 20.£a6 ¦a8 21.£b7 
¦ac8 22.¤d4 £d7 23.¤4f3 £e7 24.e4 ¥d2 
25.¤d2 £d7 26.¤f3 ¥g6 27.e5 ¤g4 28.¦cc1 
£e7 29.¦cd1 £c5 30.¥d4 £e7 31.h3 ¤e5 
32.¦e5 £f7 33.¦de1 ¦e5 34.¦e5 ¦f8 35.¥c5 
¦d8 36.¥e7 ¦d1 37.¤e1 £f4 38.£c8 ¢f7 
39.£f8 1–0

Момчета до 10 г. 

И тук шампионите играха в по-горна гру-
па - Бербатов до 12 г., а Ал. Монев дори до 16 
г. След 4 кръга имаше едноличен лидер - Пе-
тър Тодоров (ШК “Бургас”) с 4 победи, но и 
той не издържа на напрежението и от пос-
ледните три партии взе само 1 точка. Инте-

рес предизвика участието на Ева Кюлева (ШК 
”Дряново”) при момчетата, която след загуба 
в първия кръг спечели три победи и се намеси 
в борбата, като зае шесто място.

Валентин Вълев (ШК “Бургас”) започна с 
реми, но с 4 последователни победи излезе на-
чело. В решителната партия в 6-и кръг Вълев 
загуби от Дарио Дерешки (ШК ”Плевен 21”), 
който след победа и в последния кръг заслуже-
но стана еднолично първи с 6 т. Втори оста-
на Вълев, а трети - Даниел Нинчев, и двамата 
от ШК”Бургас”, с по 5,5 точки.

Д. Дерешки-В.Вълев  [E61]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 d6 3.c4 g6 4.¤c3 ¥g7 5.¥g5 
¤bd7 6.e3 0–0 7.¥d3 c6 8.0–0 h6 9.¥h4 ¤h7 
10.e4 c5 11.d5 a6 12.£d2 ¤e5 13.¤e5 de5 
14.£e3 £d6 15.¥g3 f5 16.f4 ef4 17.£f4 e5 
18.£d2 f4 19.¥f2 ¦f7 20.¥e2 h5 21.¤a4 b6 
22.b4 ¥g4 23.bc5 bc5 24.¥c5 £d8 25.¥b6 
£d7 26.¤c3 f3 27.¥f3 ¥f3 28.¦f3 ¦f3 29.gf3 
¦f8 30.¦f1 ¦f4 31.c5 ¤g5 32.£g2 ¥h6 33.c6 
£c8 34.¥e3 ¢h7 35.¥f4 ¤h3 36.¢h1 ¤f4 
37.£g3 ¤d3 38.£h4 £c7 39.£h3 ¤c5 40.¦b1 
¥g5 41.¤a4 ¢h6 42.¤c5 £a5 43.¤e6 £a2 
44.¦g1 ¥e7 45.£g3 g5 46.¤g5 ¢g7 47.¤e6 
1–0

Крайно класиране Точки

1 Дарио Дерешки (ШК Плевен 21) 6

2 Валентин Вълев (ШК Бургас) 5,5

3 Даниел Нинчев (ШК Бургас) 5,5

4 Велислав Маринов (ШК Плевен 21) 5

5 Петър Тодоров (ШК Бургас) 5

6 Ева Кюлева (ШК Дряново) 5 

Общо 38 участници

Момчета до 12 г. 

Най-многобройната и най-интересна група! 
Отсъстваше шампионът до 12 г. Ал. Монев, 
но играеше шампионът до 10 г. и бронзов ме-
далист от ЕП 2005 г. Киприан Бербатов. С ин-
терес се очакваше и представянето на Драган 
Божилов (Сърбия), играещ за ШК “Казанлък”.
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След третия кръг Бербатов и Атанасов 
с по 3 т. поведоха колоната. Двубоят между 
тях в четвъртия кръг донесе първа загуба на 
Бербатов и направи едноличен лидер Атана-
сов. Лидерството обаче се сменяше след все-
ки кръг. И така двубоите в последния кръг се 
очакваха с голям интерес. Партията Буковс-
ки (4 т.) - Атанасов (4,5 т.) завърши наравно, 
Софранов (4,5 т.) победи Бербатов (5 т.), а 
Гарнизов (4,5) победи Стефанин (4,5 т.).Пос-
ледната партия направи Гарнизов първи, Соф-
ранов втори - и двамата с по 5,5 т., а Берба-
тов с 5 т. и още 5 човека раздели третото 
място, като по показател е трети.

А. Асенов – И. Гарнизонов [D36]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 c6 5.¤f3 
¤bd7 6.e3 ¥d6 7.cd5 ed5 8.¥d3 0–0 9.£c2 
h6 10.¥h4 ¦e8 11.0–0 ¤f8 12.¥g3 ¥g3 13.hg3 
£e7 14.¦fe1 ¤e4 15.¤d2 ¤d2 16.£d2 ¥g4 
17.¤e2 £d6 18.£c2 ¥e2 19.¦e2 ¦e6 20.¦b1 
a5 21.a3 a4 22.£c3 h5 23.e4 de4 24.¦e4 ¦e4 
25.¥e4 ¤e6 26.¦d1 ¦d8 27.d5 ¤g5 28.¥c2 
cd5 29.¥a4 ¤e4 30.£e3 f5 31.¥b3 £c6 
32.£d4 ¤f6 33.£e5 £d7 34.£d4 ¢h8 35.¦e1 
¤e4 36.¦d1 ¤f6 37.¦c1 ¦e8 38.¦d1 ¦e4 
39.£d3 d4 40.¥a2 ¦e7 41.£c4 d3 42.¢h2 d2 
43.f3 ¦e1 44.¥b3 b5 45.£c3 ¦e2 0–1

Крайно класиране Точки

1 Иван Гарнизов (ШК Дракон) 5,5

2 Велизар Софранов (ШК Ивис) 5,5

3 Киприан Бербатов (ШК Виктори) 5

4 Анатоли Атанасов (ШК Дракон) 5

5 Ивайло Стоянов (ШК Бадев) 5

6 Евгени Генчев (ШК Бургас) 5

Общо 41 участници

 
Момчета до 14 г.  

И тук групата беше силна. Отсъстваха 
шампионът Филип Димитров (ШК ”Казан-
лък”), Стоян Иванов (ВШК “Г. Даскалов”- Вар-
на) и Сашо Андреев (ШК”Свиленград 2004”), 
но имената на Т. Очков (ШК”Казанлък”), Иван 

Йовчев (ШК ”ЦСКА”, София), Виктор Йовов 
(ШК ”Виктори”, Благоевград), Росен Тодо-
ров (“Абритус”, Разград), Васил Кръстев (ШК 
”Дракон”, Плевен) бяха достатъчно извест-
ни, за да бъде  турнирът интересен. 

След четвъртия кръг едноличен лидер ста-
на Йовов след победа над Кръстев. В петия 
кръг Очков спечели срещу Йовов, а след нова 
победа в 6-ия кръг оглави класирането с 5,5 т.  
В последния кръг на първите три маси се раз-
горя борба до последната пешка! Ал. Иванов 
(4 т.) - Очков (5,5т.), Йовчев (4,5 т.) – Янев 
(5 т.) и Георги Крумов (4 т.)- Йовчев (4,5 т.). 
И трите партии завършиха наравно. Така се 
оформи крайното класиране: Първи Очков с 6 
т., втори Янев с 5,5 а трети (по коефициент) 
- Йовчев с 5 т. 

Т. Очков-И. Йовчев [D93]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 ¥g7 4.¤c3 d5 5.¥f4 
c5 6.e3 0–0 7.¥e2 dc4 8.¥c4 ¤bd7 9.0–0 
cd4 10.ed4 ¤b6 11.¥e2 ¤bd5 12.¥e5 ¥e6 
13.¤g5 ¥f5 14.¤d5 ¤d5 15.¥g7 ¢g7 16.¥f3 
¦c8 17.¥e4 e6 18.¥f5 £g5 19.¥e4 

XIIIIIIIIY
9-+r+-tr-+0
9zpp+-+pmkp0
9-+-+p+p+0
9+-+n+-wq-0
9-+-zPL+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

19...¤e3? [19...¦c4] 20.£d2 1–0

Крайно класиране Точки

1 Тихомир Очков (ШК Казанлък) 6

2 Павел Янев (ШК Каиса) 5,5

3 Иван Йовчев (ШК ЦСКА) 5

4 Виктор Йовов (ШК Виктори) 5

5 Росен Тодоров (ШК Абритус) 5

6 Александър Иванов (ШК СЦШ) 4,5

Общо 32 участници

Îткрити турнири
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Юноши до 16 г. 

Безспорно най-интересният  и силен 
турнир! От десятката на ДИП до 16 г. 
отсъстваха само В. Кръстев (играещ до 
14 г.) и Г. Галунов, но пък играеше шам-
пионът до 12 г. Александър Монев (ШК 
”Силистра”). Точно половината участни-
ци бяха градирани. Основни претенден-
ти за медалите бяха Валери Лилов, Лю-
бослав Кътов, Пламен Василев, Тихомир 
Янев, Стелян Георгиев-шампион тази 
година.Трябва да кажа, че те оправдаха 
очакванията с изключение на Ст. Геор-
гиев, който игра неузнаваемо  слабо и 
завърши с 50%. Всички те си разменяха 
победи и загуби, сменяха лидерството 
и така два кръга преди края класиране-
то оглавиха Лилов и Кътов с по 4,5 т. В 
шестия кръг, след победа над Янев, Лилов 
стана едноличен лидер с 5,5 т. Развръз-
ката дойде в последния кръг, когато Къ-
тов спечели  срещу Ст. Костов, а Лилов 
не можа да преодолее Пл. Василев. Така 
двамата - Кътов и Лилов, се изравниха 
с по 6 точки, но по-добрите  показате-
ли донесоха заслужена победата и купа-
та на Любослав Кътов. След като бе на 
крачка да стане шампион тази година, в 
същия състав сега доказа, че наистина е 
заслужавал това.

Пл. Василев - Л. Кътов [E05]
 1.d4 ¤f6 2.g3 d5 3.¥g2 e6 4.¤f3 ¥e7 5.0–0 
0–0 6.c4 dc4 7.¤e5 ¤c6 8.¤c6 bc6 9.¥c6 ¦b8 
10.¥g2 c5 11.dc5 ¥c5 12.£c2 £b6 13.¤c3 
¥d7 14.e4 ¥c6 15.¦b1 h6 16.b3 £a6 17.¥f4 
cb3 18.ab3 ¦bc8 19.¦fd1 ¤g4 20.¦f1 ¥b5 
21.¤b5 ¥f2 22.¦f2 ¦c2 23.¦c2 £b5 24.¥d6 
£d3 0–1

Л. Кътов - Ал. Монев [B48]
1.e4 c5 2.¤e2 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤c6 5.¤c3 
£c7 6.¥e2 ¤f6 7.¥e3 a6 8.a3 ¥e7 9.f4 d6 
10.0–0 0–0 11.¢h1 ¤d4 12.£d4 e5 13.£d3 
b5 14.f5 ¥b7 15.¦ad1 ¦ad8 16.¥f3 ¦c8 17.g4 
£c4 18.g5 £d3 19.cd3 ¤d7 20.f6 ¥d8 21.¥g4 
¦c7 22.fg7 ¢g7 23.¤e2 ¤c5 24.¤g3 ¢g8 
25.¥f3 ¥c8 26.¤h5 ¢h8 27.¤f6 ¥f6 28.gf6 

¤e6 29.¦c1 ¦c1 30.¦c1 ¥d7 31.¥h5 ¥e8 
32.¦c8 ¦g8 

XIIIIIIIIY
9-+R+l+rmk0
9+-+-+p+p0
9p+-zpnzP-+0
9+p+-zp-+L0
9-+-+P+-+0
9zP-+PvL-+-0
9-zP-+-+-zP0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

33.¦e8 ¦e8 34.¥f7 ¦f8 35.¥e6 ¦f6 36.¥f5 ¦f7 
37.¥b6 ¢g7 38.¢g2 ¦b7 39.¥a5 ¢f6 40.¥d8 
¢f7 41.¢f3 ¢e8 42.¥a5 h6 43.h4 ¢f7 44.h5 
¢f6 45.¥d8 ¢f7 46.¢e3 ¢g7 47.¢d2 ¢f7 
48.¢c2 ¢e8 49.¥a5 ¢f7 50.¢b3 ¢f8 51.¥c3 
¢f7 52.¢b4 ¦a7 53.¢a5 ¢f6 54.¢b6 ¦a8 
55.¢b7 ¦g8 56.¥g6 a5 57.¥a5 ¢g5 58.¥d2 
¢g4 59.¥h6 ¢f3 60.¢c6 1–0

Крайно класиране Точки

1 Любослав Кътов (ШК Спартак-Плевен 21) 6

2 Валери Лилов (ШК Спартак-Плевен 21) 6

3 Пламен Василев (ШК Спартак-Плевен 21) 5

4 Тихомир Янев (ШК Каиса) 5

5 Найден Добрев (ШК Енергия 21) 4,5

6 Александър Монев (ШК Силистра)  4

Общо 20  участници

 
 Както винаги, турнирите при момичета-

та бяха по-наситени с емоции. Още повече 
- при малките,  имаше сълзи, радост, викове 
“Мат”!

Момичета до 8 и 10 г. 

Те играха в една група, като 8-годишни-
те бяха 10, а 10 годишните - 7. Като цяло и 
тук победиха най-добрите, но винаги, когато 
играят малки с по-големи, влияние оказва и 
случайността. Фаворитки тук бяха: до 10 г. 
Симонета Иванова (ШК “Дракон” - Плевен) - 
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тройна  шампионка за 2006 г.- класически шах, 
ускорен шах и блиц, а до 8 г.- Доника Шиваче-
ва (ШК ”Тунджа” - Ямбол ). Доротея Нанчева 
(ШК”Спартак Плевен 21”) миналата година 
игра при момчетата и не се знаеше нейната 
реална сила. След първите два кръга  точно 
тези три състезателки оглавиха класиране-
то. В третия кръг Иванова победи Шивачева, 
а Нанчева – Дж. Колева (ШК ”Шумен 2005“). 
След реми помежду си Нанчева и Иванова про-
дължиха да печелят и едва в последния кръг 
се определи победителката. Нанчева спечели 
срещу Господинова (ВШК ”Г.Даскалов”, Вар-
на), а Иванова направи реми с Ева Милева (ШК 
”Свиленград 2004). 

При 8-годишните победителка е Юлина 
Ганчева (ШК ”Бадев”, София).След загубата си 
в 5 кръг тя спечели последните две партии и 
с 5 т. не позволи да бъде застигната, Шиваче-
ва остана втора с 4,5 точки.

С. Кръстева - Ю. Ганчева [C55]
 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥c4 ¥c5 
5.h3 d6 6.¤g5 0–0 7.¤d5 ¥e6 8.¤e6 fe6 
9.¤f6 £f6 10.¦f1 ¥f2 11.¢e2 ¤d4 12.¢d3 
£g5 13.¢c3 £g3 14.d3 ¤b5 15.¥b5 ¥d4 
16.¢c4 d5 17.ed5 ed5 18.¢d5 c6 19.¢c4 
cb5 20.¢b5 a6 21.¢c4 ¦ac8 22.¢b3 £g6 
23.c3 £b6 24.¢c2 ¥c5 25.¦e1 ¥b4 26.£g4 
¦f2 27.¦e2 ¦e2 28.£e2 £d4 29.¥d2 £c5 
30.a3 ¥a5 31.¢d1 £b5 32.b4 ¥b6 33.c4 £a4 
34.¢e1 ¥d4 35.£g4 ¦e8 36.¦c1 b6 37.¢e2 
¢h8 0–1

Ю. Ганчева - Д. Нанчева [C15]
 1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.¥d2 ¤c6 5.¤f3 

¥c3 6.¥c3 de4 7.¤d2 ¤f6 8.¥b5 ¥d7 9.¥c4 
£e7 10.£e2 e5 11.d5 ¤d4 12.¥d4 ed4 13.f3 
¥f5 14.¥b5 ¢f8 15.0–0–0 a6 16.¥c4 b5 17.¥b3 
e3 18.¤f1 £c5 19.¤g3 d3 20.£f1 e2 21.¤e2 
de2 22.£e2 a5 23.a3 a4 24.¥a2 ¦e8 25.£f1 
£c2 0–1

 

Крайно класиране Точки

1 Доротея Нанчева (ШК Спартак-Плевен 21) 6,5

2 Симонета Иванова (ШК Дракон) 6

3 Юлина Ганчева (ШК Бадев) 5

4 Ева Милева (ШК Свиленград 2004) 4,5

5 Доника Шивачева (ШК Тунджа) 4.5

6 Ива Пенчева (ШК Царевец) 4

Общо 17  участнички

Момичета до 12 г. 

Тук градирани бяха 5 състезателки и се 
очакваше борбата да се развие между тях. 
Вероника Василева (ШК ”Спартак Плевен 21”) 
започна уверено с 4 от 4, но в 5 кръг изненад-
ващо загуби от бързо напредващата Мария 
Николова (ШК “Бургас”) и бе  застигната не 
само от нея, но и от Полина Венкова (ШК 
”Плевен 21”). Още в 6 кръг, след победа над 
Венкова, тя си върна водачеството. Спечел-
вайки и в последния кръг срещу М. Георгиева, 
Вероника Василева заслужено зае първо място 
с 6 т. 

В. Василева - П. Венкова [D06]
1.d4 ¤f6 2.c4 d5 3.cd5 ¤d5 4.e4 ¤f6 
5.¤c3 e6 6.¥g5 ¥e7 7.¤f3 0–0 8.¦c1 ¤c6 
9.¥c4 b6 10.0–0 ¥b7 11.¥f4 ¤a5 12.¥d3 
c5 13.¥e5 c4 14.¥c2 ¤c6 15.¥g3 ¤b4 
16.a3 ¤c2 17.£c2 £d7 18.e5 ¤h5 19.¤e4 
¤g3 20.hg3 ¦ac8 21.¤eg5 ¥g5 22.¤g5 
g6 23.¦fd1 ¥c6 24.£e2 ¥a4 25.¦d2 £d5 
26.£g4 ¢g7 27.£h4 ¦h8 28.f3 £d8 29.£f4 
£e7 30.¤e4 ¥b3 31.¢f2 b5 32.¦h1 h6 
33.g4 a5 34.¤d6 ¦b8 35.¦c1 f6 36.¤e4 f5 
37.gf5 gf5 38.¤d6 £g5 39.£g5 hg5 40.d5 
c3 41.¦c3 ¥d5 

Îткрити турнири
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XIIIIIIIIY
9-tr-+-+-tr0
9+-+-+-mk-0
9-+-sNp+-+0
9zpp+lzPpzp-0
9-+-+-+-+0
9zP-tR-+P+-0
9-zP-tR-mKP+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

42.¤f5 ef5 43.¦d5 ¦b7 44.¦cc5 ¦hb8 
45.e6 ¢f6 46.¦f5 ¢e6 47.¦g5 a4 48.¦g6 
¢f7 49.¦gc6 ¦d8 50.¦c7 ¦c7 51.¦c7 
¢g6 52.¢e3 ¦d5 53.g4 ¦e5 54.¢f2 ¢g5 
55.¦f7 ¦c5 56.¦f5 ¦f5 57.gf5 ¢f5 58.¢e3 
¢e5 59.f4 ¢f5 60.¢d4 ¢f4 61.¢c5 ¢e5 
62.¢b5 ¢d6 63.¢a4 1–0

Крайно класиране Точки

1 Вероника Василева (ШК Спартак-Плевен 21) 6

2 Мария Николова (ШК Бургас) 5,5

3 Полина Венкова (ШК Плевен 21) 5

4 Кристина Янкова (ШК Ивис) 4

5 Марина Георгиева (ШК Виктори) 4

6 Александра Иванова (ШК Дракон) 4

Общо 15 участнички

Девойки до 14 и 16 г. 

И тук по-малките бяха повече 11 сре-
щу 9. Градираните бяха значително по-
вече - 12. С изключение на шампионките 
Милена Стефанова (ШК “Враца”), Санд-
ра Трифонова (ШК ”Дракон”, Плевен) и 
бронзовата медалистка  Мария Владими-
рова (ШК “Феникс”, София) всички ос-
танали кандидатки за купата бяха тук в 
боево настроение.

Моника Дилова (ШК “Ивис”-София), 
първа в стартовия лист и основна пре-
тендентка,  започна уверено с 4 т. от 5 
партии и заедно с Калина Тодорова (ШК 
”Каиса”, Варна) оглавиха  класирането. 

В шестия кръг Тодорова спечели срещу 
Дилова, която загуби и в последния кръг и 
остана дори извън шестицата. В послед-
ния кръг Тодорова завърши реми с Невена 
Ялъмова (ШК ”Орловец’97, Габрово), кое-
то я направи първа с 5,5 точки. Втора ос-
тана Йорданка Найденова, а трета до 16 
г. стана Елица Харизанова (СЦШ - София). 

Партията Десислава Градевска (ШК 
”Виктори”, Благоевград) - Дилова донесе 
успех на Градевска и първо място при 14-
годишните. Втора тук е Й. Костурска, а 
трета - Михаела Георгиева (ШК ”Ивис”, 
София).

Калина Тодорова напълно заслужено 
стана носителка на купата при девой-
ките. Вече няколко години това момиче 
е в тройката на държавните първенст-
ва сред връстничките си. Тя притежава 
отлични качества и е крайно време да 
започне да играе на по-силни турнири -  
мъже и жени, където да развие таланта 
си.

Д. Градевска - М. Дилова [A36]
1.c4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 
5.e3 e6 6.¤ge2 ¤ge7 7.0–0 0–0 8.d4 
d6 9.a3 ¦b8 10.¦b1 £c7 11.¤b5 £d7 
12.d5 ed5 13.cd5 ¤e5 14.¤a7 £f5 15.e4 
£h5 16.¤f4 £d1 17.¦d1 ¥d7 18.¥f1 c4 
19.¥e3 f5 20.¤e6 ¥e6 21.de6 fe4 22.¦d6 
b5 23.¥g2 ¤f5 24.¦d5 ¤e3 25.fe3 ¥h6 
26.¦e5 ¥e3 27.¢h1 ¥a7 28.¥e4 ¦fe8 
29.¥c6 ¦e7 30.¥b5 ¦c8 31.¦e4 c3 32.bc3 
¦c3 33.a4 ¢g7 34.¦d1 ¢f6 35.¦f1 ¢g7 
36.¥d7 ¥c5 37.¢g2 ¦c2 38.¢h3 h5 1–0

М. Дилова - К. Тодорова [B85]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c3 d6 6.¥e3 a6 7.a4 ¤c6 8.¥e2 ¥e7 
9.0–0 0–0 10.f4 £c7 11.¢h1 ¥d7 12.g4 
¤d4 13.¥d4 ¥c6 14.¥f3 ¤d7 15.g5 
f5 16.£e2 e5 17.¥e3 fe4 18.¥e4 ¥e4 
19.¤e4 d5 20.¤f2 ef4 21.¥f4 ¦f4 22.£e7 
¦af8 23.£e2 £c6 24.¢g1 £g6 25.£e7 
£f5 26.£e2 £g5 27.¢h1 £f5 28.¢g1 
¤e5 29.¦ad1 ¦f6 30.¢g2 ¤g6 31.h3 
¤h4 32.¢g1 ¦e6 33.£d3 £g5 34.¤g4 
¦g4 35.¢h1 ¦g3 0–1
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Крайно класиране Точки

1 Калина Тодорова (ШК Каиса) 5,5

2 Йорданка Найденова (ШК Хадзопулос) 5

3 Десислава Градевска (ШК Виктори) 5

4 Йоана Костурска (ШК Ивис) 4,5

5 Елица Харизанова (ШК СЦШ) 4,5

6 Невена Ялъмова (ШК Орловец) 4,5

Общо 20  участнички

И така, турнирите завършиха!
Победителите до 16 г. - юноши и девойки, 

получиха купи, всички класирали се до трето  
място в отделните възрасти (включително 
и 8-годишните) получиха златни, сребърни и 
бронзови медали, а до 6-о място - грамоти. 
Обявените парични награди бяха увеличени и 
също намериха своите притежатели.

Най-малките участници: 7-годишната 
Цвета Добрева (ШК ”Казанлък”) и 6-годишни-
ят Цанко Цолов ( ЦСКА, София) бяха награ-
дени със специални плакети.

Както миналата година, и сега имаше кон-
курс за решаване на шахматни задачи и 
турнир по унгарски (комбиниран) шах.

За решаване бяха дадени общо 6 задачи - 
две двуходови, един етюд и три комбинации. 
Всички решаваха едни и същи задачи, но класи-
рането беше отделно до 12 и 16 г. Участваха 
общо 21 състезатели.

Единствен Васил Кръстев (ШК ”Дракон”, 
Плевен) реши всички задачи и с максимален 
актив от 20 т. получи купата “Цар на зада-
чите”, следван от Стелян Георгиев и Пламен 
Василев.

При 12-годишните победители стана-
ха Иван Йовчев с 14 т., следван от Иван 
Буковски - 12 т., и Ян Ямелиев - 10 т. По-
бедителите получиха парични награди и гра-
моти.

Както и миналата година, турнирът по 
унгарски шах предизвика много емоции. Учас-
тващите 24 отбора играха блицтурнир по 
швейцарска система в 7 кръга.

Първа (по коефициент) с 6 т. стана двой-

ката Тихомир Янев - Данаил Пенев, следвани 
от Пламен Василев - Стелян  Георгиев. И тук  
имаше парични награди.

И тази година не мина без торта! Дъще-
рята на президента на ШК “Спартак-Пле-
вен 21”, Петьо Маринов - Лаура (участничка 
в основния турнир до 8 г.) навърши 8 години 
във Варна. Г-н Маринов съвместно с домаки-
ните организира мило  тържество, на кое-
то бяха поканени много деца, треньори и 
родители. Шахматните торти, поръчани за 
случая, бяха унищожени без остатък, а един 
от подаръците - огромен надуваем делфин, 
бе пуснат веднага в  действие в басейна на 
хотела.

Гостите от Русия, Сърбия и Турция ос-
танаха доволни от престоя си във Варна, но 
с изключение на К. Савенков (Русия) не бяха 
доволни от  представянето си - всички бяха 
извън десятката на турнирите, в които учас-
тваха.

Турнирите завършиха, но въпросител-
ните около детския шах не свършват. 
Особено тревожно е положението при 
най-малките. Трудно може да се намери 
партия дори при медалистите, в която да 
не се раздават пешки или фигури. А в  по-
вечето партии действието се развива по 
сценария “Аз го поведох с фигура, той ми 
взе дамата, но аз му дадох мат!”. И никак-
ви  национални школи, никакви лагери няма 
да помогнат, ако ние, треньорите, не нау-
чим децата да мислят. Много странно, но 
и страшно - най-малките масово започват 
да играят закрити дебюти – 1 d4, 2 Kf3 
след това b3 или  g3 и т. н. и никакви слож-
ни, никакви форсирани варианти, защото 
те изискват смятане. А смятане има в 
откритите дебюти. Защо се учудваме то-
гава, че не виждат комбинации в 2 хода?! 
Мисля, че така постъпват някои колеги - 
за тяхно удобство показват на децата 1 
d4 2 Kf3…..d3, b3 и т. н. със здрава игра. И 
децата играят. И никакви варианти. Също 
така едно от първите неща, които един 
кандидат за шахматист трябва да научи, 
е как да записва партията,  т. е. шахмат-

Îткрити турнири
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От 25 април до 1 май 2006 г. в Ка-
литея (Гърция) се състоя Второто све-
товно първенство по шахмат за учени-
ци. Проявата е част от кампанията на 
ФИДЕ за популяризиране на шахмата в 
училищата. Целта е нашият спорт да не 
се развива само в традиционните рам-
ки на шахматните клубове и състезания 
под егидата не спортните федерации, а 
и да направи опит да влезе в система-
та на образованието. Подобен подход 
би трябвало нагледно да покаже ползата 
от играта и за тези учещи, чиято цел не 
е непременно професионална шахматна 
кариера, а развиване на мисленето, кое-
то ще им помогне да постигнат успе-
хи в други сфери. Както обаче и да го 
погледнем, “шахмат в училище” значи и 
разширяване основата на шахматната 
пирамида, и участия в сериозни турнири, 
и постигането на върховни постижения. 
В това отношение популяризирането на 
играта с цел повече масовост не бива 
да се противопоставя на желанието за 
върхови шахматни изяви.

В сравнение с традиционните светов-
ни първенства, световното за ученици 
има и някои специфики. Ще си позволя да 
откроя три от тях. На първо място, 
турнирите имат напълно открит ха-
рактер. Всеки желаещ може да участва, 
дори и да не е преминал през системата 

на държавните първенства. Така регла-
ментът съдейства за постигането на 
определена масовост, която за вбъде-
ще, според мен, ще се разширява. Вто-
рият специфичен момент е, че момчета 
и момичета играят заедно. Съвместно-
то участие дава шанс за “премерване” на 
силите на състезателки и състезатели, 
които иначе може да се срещнат само в 
опен турнирите. 

Третата разлика е във формиране на 
възрастовите групи. За разлика от све-
товните първенства по линия на спорт-
ните федерации, където групите са през 
две години на принципа на четните чис-
ла - 10, 12, 14 г., световното за ученици 
е на принципа 9, 11, 13, 15 г. 

Турнирите се проведоха в 9 кръга при 
контрола за игра 1 час и 30 мин. + 30 сек 
добавяне. В групата до 11 г., в която 
участваха 66 състезатели, България бе 
представена от великотърновката Цве-
та Галунова. Надеждите на Цвета бяха 
за завоюване на медал. В първите 4 кръ-
га тя редуваше победи със загуби и след 
четвъртия се оказа с 2 т. Стана ясно, 
че ако иска да вземе медал и при мом-
четата, тя ще трябва да спечели поч-
ти всичко до края. Задачата бе напълно 
реална. В следващите три кръга тя пос-
тигна три поредни победи и с 5 т. от 7  
се включи в директната битка за меда-

Второ световно първенство за ученици
доц. д-р, мс Тодор Галунов

ната нотация. Малко са децата, които не 
умеят да пишат, но за съжаление има и та-
кива. А съвсем малко се иска да се изиграят 
няколко тренировъчни партии със запис.

И така още един шахматен празник от-
мина. Мисля, че тази година условията за 
настаняване, хранене и игра бяха сред най-
добрите през последните години. Такова е 
и мнението на огромната част от участ-

ниците и гостите. Е, слънцето печеше по-
силно, пак имаше  недоволни, но така е било 
винаги.

Ние ще гледаме напред! Мислим да  прие-
мем предложението за увеличаване времет-
раенето на турнира от 5 на 7 дни, така и 
повече свободно време ще има, а където са 
много участниците, може да се направят 9 
кръга.

Ìеждународни прояви

Îткрити турнири
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лите. Решаващата партия се състоя в 
осмия кръг. С белите фигури след някои 
взаимни пропуски Цвета получи спечеле-
на позиция срещу Вероника Лежепекова, 
Русия. В цайтнота обаче тя направи ня-
колко грешки и с фигура повече допусна 
да й бъде даден “вечен шах”. Победата й 
даваше сигурно “сребро” при момичета-
та и я изправяше в директен сблъсък за 
“златото” в последния кръг срещу лидер-
ката Хо Ен Даниеле, Сингапур. Ремито 
обаче я изправи срещу представителя на 
Англия Даниел Хънт. Малко след излиза-
нето от дебюта Цвета с черните фи-
гури спечели качество. Очертаваше се 

лека победа, но в този момент тя игра 
недостатъчно енергично и позволи на 
противника да създаде известни заплахи. 
В крайна сметка, след като пропусна ня-
колко благоприятни възможности за пе-
чалба, в стремежа си да спечели на всяка 
цена, черните допуснаха груба грешка в 
равен пешечен ендшпил и претърпяха за-
губа. След партията се оказа, че ремито 
й гарантира второ място. Така с 5,5 т. 
Цвета трябваше да се задоволи с тре-
то място при момичетата. Като спор-
тен резултат успехът радва, но остана 
огорчението от пропуснатите реални 
шансове за нещо повече. 

Победител при момчетата със 7 т. 
стана К. Емироглу (Турция), а втори бе 
миналогодишният победител Е. Казакос 
(Гърция) със същия актив. Трета със 7 т. 
в главното класиране стана Хо Ен Да-
ниеле (Сингапур), която получи и първа 
награда при момичетата. “Среброто” 
при момичетата с 6 т. стана достояние 
на Дария Висанеску (Румъния).

Турнирите бяха отлично организи-
рани. Съдийството бе перфектно. Съ-
дийският екип нямаше амбиции да се 
превръща в “център” на първенството, 
но винаги бе на нужното място, когато 
това бе необходимо. Турнирът бе зак-
рит от председателя на Международния 
училищен съюз Александър Костев, кое-
то показа и вниманието на световната 
шахматна организация към проявата.

Решения на комбинациите от стр. 23
(1) Inkiov,V - Spiridonov 28.¦f5 gf5 
29.£h5 e5 30.g6 £c8 31.£h7 ¢f8 
32.¥h6 ¢e7 33.£g7 1–0
(2) Jones Richard - Berlinsky Vladimir 
17.£f7 ¥c6 18.¤c6 ¢c8 19.£f6 ¥g7 
20.£g7 ¦e8 21.¤e5 de5 22.¦e5 1–0
(3) Van Wely,Loek - Topalov,Veselin 
1...¥d4 2.h4 ¦h1 0–1
(4) Sokolov,Ivan - Ivanchuk,Vassily
 1...¢c5 2.¢d1 ¢d5 3.¢c1 ¢d4 4.¢d1 
¢d3 0–1
(5) Smerdon,D  - Hansen,S   50.¦d6 a3 

51.¦e6 ¢e6 ½
(6) Gelfand,Boris - Sokolov,Ivan  
1.£a1 1–0
(7) Patriarca,L - Skehan,C  28.¤h6 ¢g7 
29.¦f7 ¢h8 30.¦h7 ¤h7 1–0
(8) Galego,L - Ikaly  28.¦h7 ¢h7 29.£h3 
¢g8 30.¤h6 ¥h6 31.¦f6 ¥g7 32.¦d6 
¤e4 33.¦c6 ¦ad8 34.£f3 ¦fe8 35.h4 
¦d5 36.¦c4 ¦de5 37.¥f4 ¦5e6 38.¢h2 
a5 39.b4 ab4 40.a5 ¤c3 41.¦b4 ¤e2 
42.¥c7 ¦c8 43.¦b8 ¦b8 44.¥b8 ¤d4 
45.£b7 1–0

Цвета Галунова
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Èзвестни личности - почитатели на шаха 

Казвам се Христо Йовов 
- футболист в ПФК “Левски” - 
първият български отбор, учас-
тник в Шампионската лига на 
Европа. Футболът ме научи на 
професионализъм и когато пре-
ди няколко години ми направиха 
”шахматна магия”, се влюбих в 
тази най-древна игра и веднага 
ангажирах треньор. Имам шах-
матен комплект и електронен 
часовник от най-висока класа. С 
часове разигравам партиите на 
Морфи и Андерсен, а жена ми 
ме сметна за луд, че играя шах 
сам! Не след дълго се убедих, че 
мъдростите от шаха важат на 
100% и за футбола. Както “най-
трудно се печели една спечелена 
партия”, така е най-трудно да 

се вкара гол от чисто положе-
ние. Като “млад” шахматист 
естествено обичам атаката на 
царя с красивите матови ком-
бинации (нали съм нападател!). 
Полудях от радост, когато 
“матирах” вратаря на “Оксер” и 
ми измислиха прякор-Бижутера. 
Имам благородната амбиция да 
ме признаят за най-силния шах-
матист сред футболистите и 
затова не пропускам турнири-
те на М-Теl Masters като почи-
тател на световния шампион 
Веско Топалов. Той пък обича 
футбола и затова постигнахме 
консенсус: шахът  e мъдра игра, 
футболът - проста, но и двете 
са за умни хора!

Започнах късно да играя шах 

и затова искам децата от моя 
роден град - Своге, да имат въз-
можност от най-ранна възраст 
да заобичат шаха. В най-скоро 
време откривам детски шахма-
тен клуб, оборудван с шахмат-
ни маси и часовници  лично от 
мен.

Човек развива мисълта си с 
всекидневно трениране на па-
метта. А нима има по-ефектив-
на гимнастика за ума от шаха?

Затова, по-малко компют-
ри, повече спорт и много, много 
шах!

Амбициран съм да стана най-силният
  шахматист сред футболистите!
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От 22 до 24 юли в читалище “Н. Й. Вап-
царов” в Червен бряг се проведе Държавното 
първенство по ускорен шах и блиц за моми-
чета и момчета до 8, 10 и 14 години, както 
и за юноши и девойки до 18 години. Проява-
та е от календара на Българската федерация 
по шахмат, като домакин беше ШК „Михаил 
Тал”, който за първа година организира подоб-
но мероприятие. Клубът е създаден през 1996 
година, а негов председател е Илия Кръстев, 
който е и треньор в клуба. В него към нас-
тоящия момент тренират около 50 шахма-
тисти, като 20 от тях са картотекирани. 
Спортната база, в която всички се обучават, 
е в местния спортен комплекс. Издръжката 
на клуба е от ДАМС и община Червен бряг. В 
двудневната надпревара, провела се в сграда-
та на читалище „Никола Йонков Вапцаров”, 
участваха 180 участници от 34 клуба. Шампи-
они в различните възрастови групи станаха:

 
Ускорен шахмат

Момчета до 8 г. 

Крайно класиране Точки

1 Андрей Андреев (Дракон, Плевен) 6

2 Иван Андреев (Дракон, Плевен) 5,5

3 Виктор Самарджиев (Капабланка, Дупница) 4,5

4 Александър Русев (Дракон Плевен) 4,5

5 Манол Цветанов (Ивис, София) 4

6 Джунейт Али (Спартак Плевен 21) 4

Общо 11 участници

Момчета до 10 г. 

Крайно класиране Точки

1 Киприан Бербатов (Виктори, Благоевград) 9

2 Николай Гетов (Бадев, София) 7 

3 Димитър Даскалов (ЦСКА, София) 6,5 

4 Кристиян Йорданов (Царевец В. Търново) 6,5

5 Дарио Дерешки (Плевен 21) 6

6 Михаил Николов (Дракон, Плевен) 6

Момчета до 14 г. 

Крайно класиране Точки

1 Тихомир Очков (Казанлък, Казанлък) 7

2 Павел Янев (Каиса, Варна) 7

3 Виктор Йовов (Виктори, Благоевград) 7

Държавните първенства по ускорен шахмат 
и блиц в Червен бряг

мс Димитър Илиев

Äържавни първенства

Киприан Бербатов
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4 Боян Ангелов (Шумен 2005) 6,5

5 Георги Кирков (Рицар, София) 6,5

6 Иван Йовчев (ЦСКА, София) 6

Общо 46 участници

Юноши до 18 г. 

Крайно класиране Точки

1 Ивайло Енчев (Абритус, Разград) 7,5

2 Тихомир Янев (Каиса, Варна) 7

3 Валери Лилов (Спартак Плевен 21) 6,5

4 Пламен Василев (Спартак, Плевен 21) 6,5

5 Наско Начев (СЦШ, София) 6,5

6 Димитър Киров (Казанлък) 6

Общо 31 участници

Момичета до 10 г.

Крайно класиране Точки

1 Симонета Иванова (Дракон, Плевен) 7

2 Ева Кюлева (Дряново) 5,5

3 Цветелина Спасова (Виктори, Благоевград) 5

4 Ева Милева (Свиленград 2004) 4,5

5 Василена Трайкова (Дебют, Оряхово) 4

6 Николета Господинова (Г. Даскалов, Варна) 4

Общо 17 участници

Момичета до 14 г. 

Крайно класиране Точки

1 Дарена Сиркова (Бадев, София) 6

2 Калина Тодорова (Каиса, Варна) 5,5

3 Александра Иванова (Дракон, Плевен) 5

4 Йоана Костурска (Ивис, София) 4,5

5 Цвета Галунова (Царевец, Велико Търново) 4,5

6 Сандра Трифонова (Дракон, Плевен) 4,5

Общо 23 участници

Девойки до 18 г. 

Крайно класиране Точки

1 Милена Стефанова (Враца ) 6

2 Адриана Николова (64 Стара Загора) 5,5

3 Йорданка Найденова (Хадзополус, София) 5

4 Беатриса Аврамова (Варна) 5

5 Петя Джурджева (64 Стара Загора) 4,5

6 Невена Ялъмова (Орловец 1997, Габрово) 4,5

Общо 22 участници

Призьорите в държавните 
първенства по блиц са:

Момчета до 10 г. 

Крайно класиране Точки

1 Киприан Бербатов (Виктори, Благоевград) 9

2 Кристиян Йорданов (Царевец, В. Търново) 8

3 Дарио Дерешки (Плевен 21 ) 6,5

Общо 37 участници

Момчета до 14 г. 

Класиране Точки

1 Сашо Андреев (Свиленград 2004) 8

Äържавни първенства
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2 Боян Ангелов (Шумен 2005) 7,5

3 Павел Янев (Каиса, Варна) 7

Общо 37 участници

Юноши до 18 г. 

Крайно класиране Точки

1 Ивайло Енчев (Абритус,Разград) 7,5

2 Валери Лилов 
(Спартак Плевен 21)

7,5

3 Тихомир Янев (Каиса,Варна) 7

Общо 30 участника

Момичета до 10 г. 

Крайно класиране Точки

1 Симонета Иванова (Дракон,Плевен) 6

2 Цветелина Спасова (Виктори,Благоевград) 5,5

3 Ева Милева (Свиленград 2004) 5,5

Общо 14 участници

Момичета до 14 г. 

Крайно класиране Точки

1 Полина Венкова (Плевен 21) 6

2 Цвета Галунова (Царевец,В. Търново) 5,5

3 Йоана Костурска (Ивис,София) 5,5  

Общо 22 участници

Девойки до 18 г. 

Крайно класиране Точки

1 Адриана Николова (64 Стара Загора) 7

2 Милена Стефанова (Враца) 5,5

3 Ваня Неделчева (Локомотив Пловдив 2000) 5

Общо 16 участници

Îт живота на клубовете

Общо 154 деца взеха участие в 6-ото издание 
на култовата купа, която се проведе по време на 
Великденските празници от 20 до 23 април 2006 
в хотелския комплекс „Света гора” в старопрес-
толно Търново. Както повелява традицията през 
тези страстни четири дни се разгоряха много 
шахматни страсти. Броят на участниците бе 
рекорден. Търновският клон на варненския клуб 
„Георги Даскалов” започна по традиция фестивала 
със сеанс на 40 дъски, изнесен от световния вице-
шампион до 14 г. от 2005 г. в Белфор Франция – мс 
Мариян Бойчев. Той се отнесе много отговорно 
и допусна само 1 реми /срещу бъдещия шампион - 
Иван Йовчев/. Прилагам тази партия с коментар 
на Иван Йовчев:

 Мариян Бойчев - Иван Йовчев 
1.c4 ¤f6 2.d4 g6 3.¤c3 d5 4.cd5 ¤d5 5.e4 ¤c3 
6.bc3 ¥g7 7.¥c4 c5 8.¤e2 ¤c6 9.¥e3 0–0 10.0–0 
£a5 Основният ход е 10... £c7 11.¦b1 a6 12.d5 

¦d8 13.£c1 Дамата няма смисъл да отстъпва, 
заслужава внимание 13.a4, фиксирайки пешката ‘’b’’. 
Черните не могат да вземат на c3 заради 14.£b3. 

Купа “Търновска Царица”
мс Димитър Илиев
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тел: 0889 43 15 85, 0886 84 84 95
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Îт живота на клубовете
13...¤e5 14. ¥b3 c4 Черните фиксират пешката 
c3 и образуват силно поле на d3, вече се стремят 
към откриване на линията ‘’d’’. 15.¥c2 b5 16.a4 
e6 Белите се освободиха от едната слабост 
(пешката ‘’a’’), но получиха друга такава (пешката 
‘’d’’). 17.ab5 ab5 18.£b2 ¦b8 19.¦fd1 ed5 20.ed5 
¤d3 21.¥d3 cd3 22.¦d3 След този ход черните 
получават преимущество, трябваше да се играе 
22. ¤d4 ¦d5 23. ¦d3, но и тогава черните имат 
преимущество, 22...¥f5 23.¦a1 £a1 24.£a1 ¥d3 
25.¤d4 ¦d5 Черните изпускат преимущество-
то си, по-добре е 25... ¦a8 и едва след това ¦d5. 
26.£a7 ¦bd8 27.¤c6 ¦5d7 28.£c5 ¥e4 Заслужа-
ва внимание 28... ¥c4, пазейки пешката ‘’b’’, единс-
твения начин за печалба. 29.h3 ¥c6 30.£c6 ¥e5 
31.g3 ¦c7= 32.£b5 ¥c3 33.¢g2 ¦cc8 34.g4 ¥d4 
35.¥g5 ¦c5 36.£c5= ½–½.

В страстния петък започнаха двата главни 
турнира при момичетата и момчетата, като въз-
растовото ограничение бе до 14 години. Игра се 
по швейцарската система в 9 кръга, а контрола-
та за игра бе 1 час на състезател за завършване 
на цялата партия. При момчетата участваха 107 
души! Голяма борба падна за първото място, неп-
рекъснато се сменяха лидерите и това правеше 
турнира трудно предсказуем. Интересно е да се 
отбележи, че медалистите не играха помежду си. 
С равен брой точки 5,5, по една загуба и едно реми 
финишираха: Иван Йовчев от ШК ЦСКА, София 
с треньор кмс Васил Илиев, шампионът на Бълга-
рия до 14 г. Филип Димитров от ШК “Казанлък” и 
Васил Кръстев ШК “Дракон-Плевен” с треньор мс 
Христинка Илиева. Прилагам 2 коментирани пар-
тии от шампиона, още няколко избрани партии  и 
крайното класиране. 
Иван Йовчев - Данаил Пенев
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 ¥b4 
6.¥d2 ¥c3 7.¥c3 ¤e4 Тук се играе 7...d5. След 
7... ¤e4 белите си връщат пешката, а черните 
остават без рокада. 8.£g4 ¤c3 9.£g7 ¦f8 
Единствено. Губи 9...£a5, заради 10.£h8 ¢e711. 
¤b3 и 12.£c3. 10.bc3 a6 11.¥d3 £c7 12.0–0 
¤c6 13.¤f5 ef5 Белите плашат £f6 или £h7, 
но ходът, игран от черните, губи материал. 
14.¦fe1 ¤e7 15.¦e7 ¢e7 16.¦e1 ¢d6 17.£d4 
¢c6 18.¥e4 fe4 19.£c4 ¢b6 20.¦b1 ¢a7 21.£c7 
Черните не могат да развият дамския си фланг и 
затова след няколко хода се предадоха. 1–0

Иван Йовчев – Сашо Андреев [B14]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed5 cd5 4.c4 ¤f6 5.¤c3 e6 
6.cd5 ¤d5 7.¤f3 ¥b4 8.¥d2 ¤c6 9.¥d3 0–0 10.0–
0 ¥e7 Задължителен ход в този вариант. 11.¦e1 

¥f6 Черните губят темп само заради някаква 
пешка. 12.¤e4 [12.¤d5] 12...¤d4 13.¤f6 £f6 
[13...¤f6 Този ход е по-добър, защото пешката 
на h7 вече се пази] 14.¤d4 £d4 15.¥c3 £b6? 
Единственият ход тук е £h4 [15...¤c3 16.¥h7+-
] 16.¥h7 ¢h7 [16...¢h8 17.¥e4 ¤f4 18.£d2 £c7 
19.¥a5 £b8 20.¦ac1+-] 17.£h5 ¢g8 18.¥g7 ¢g7 
19.£g5 ¢h7 20.¦e4 £b4 21.¦b4 ¤b4 22.£h4 
¢g7 23.£b4+- След няколко хода черните се 
предадоха 1–0
Сашо Монев (1953) – Боян Ангелов (1861) [C87]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 d6 5.0–0 ¤f6 
6.¦e1 ¥e7 7.c3 0–0 8.d4 ¥g4 9.¥c6 bc6 10.de5 
¥f3 11.£f3 de5 12.¦d1 £c8 13.¥g5 £e6 14.¤d2 
¦fd8 15.b3 ¦d7 16.¤c4 ¦ad8 17.¥f6 £f6 18.£e2 
¥c5 19.¦d7 ¦d7 20.¦f1 £f4 21.g3 £g5 22.¢g2 
£e7 23.¤a5 g6 24.£a6 ¦d2 25.¤c4 ¦c2 26.£c6 
¦a2 27.b4 ¥a7 28.£d5 £f6 29.¤e3 ¦a3 30.¤g4 
£e7 31.¤e5 ¦c3 32.¤c6 ¦c6 33.£c6 £b4 34.£a8 
¥b8 35.£d5 ¥a7 36.e5 £e7 37.£a8 1–0
Васил Кръстев – Киприян Бербатов [D24]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 dc4 4.¤c3 e6 5.e4 a6 6.a4 
b6 7.¥c4 ¥b7 8.¥g5 ¥e7 9.£c2 h6 10.¥f4 0–0 
11.0–0 c6 12.¦ad1 b5 13.¥a2 £b6 14.¥b1 ¤fd7 
15.d5 ed5 16.ed5 ¤f6 17.¦fe1 ¥d8 18.¥d6 ¤bd7 
19.¥f8 ¤f8 20.dc6 £c6 21.ab5 ab5 22.¤e4 ¤e4 
23.£c6 ¥c6 24.¥e4 ¥e4 25.¦e4 ¤e6 26.¤d4 ¤d4 
27.¦ed4 ¥e7 28.¦4d3 b4 29.g3 ¦c8 30.¦d7 ¥f6 
31.¦1d2 ¦c1 32.¢g2 ¦b1 33.¦b7 ¦b2 34.¦b2 ¥b2 
35.¦b4 1–0
Иван Буковски – Росен Тодоров [D11]
1.d4 d5 2.¤f3 c6 3.c4 ¥g4 4.¤e5 ¥f5 5.£b3 £c8 
6.cd5 cd5 7.¤c3 e6 8.e3 ¤d7 9.¤d7 ¢d7 10.¥b5 
¢e7 11.0–0 ¤f6 12.¥d2 a6 13.¦ac1 £b8 14.¥e2 
¢e8 15.¤a4 ¥d6 16.¤b6 ¢e7 17.¤a8 £a8 18.¥b4 
¦d8 19.¦c7 ¦d7 20.¦fc1 ¤e8 21.¥d6 ¤d6 22.£b6 
£d8 23.¦d7 ¢d7 24.£d8 ¢d8 25.¢f1 f6 26.¢e1 
¥g6 27.b4 ¥e8 28.¥d3 g6 29.¢d2 b5 30.¦c5 ¤b7 
31.¦c1 ¤d6 32.f3 1–0

Крайно класиране Точки

1 Иван Йовчев (ШК ЦСКА, София) 7.5 

2 Филип Димитров (ШК Казанлък) 7.5

3 Васил Кръстев (ШК Дракон, Плевен) 7.5

4 Даниел Нинчев (ШК Бургас) 7

5 Александър Монев (ШК Силистра) 6.5

6 Киприан Бербатов (ШК Виктори, Благоевград) 6.5

7 Боян Ангелов (ШК Шумен 2005) 6.5

8 Данаил Пенев (ШК Каиса, Варна) 6.5

9 Иван Буковски (ШК Дракон, Плевен) 6.5
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10 Сашо Андреев (ШК Свиленград - 2000) 6.5

11 Ивайло Стоянов (ШК Бадев, София) 6.5

12 Тихомир Очков (ШК Казанлък) 6.5

13 Виктор Йовов (ШК Виктори, Благоевград) 6.5

14 Росен Тодоров (ШК Абритус, Разград) 6

15 Даниел Карадалиев (ШК М. Тал, Червен бряг) 6

16 Кирил Кирилов (ШК Дракон, Плевен) 6

17 Христо Коцелов (ШК Виктори, Благевград) 6

18 Валентин Вълев (ШК Бургас) 6

19 Георги Цветков (ШК Спартак Плевен 21) 6

20 Петър Тодоров (ШК Бургас) 6

21 Анатоли Атанасов (ШК Дракон, Плевен) 5.5

22 Кристиан Йорданов (ШК Царевец, В. Търново) 5.5

23 Христо Вригазов (ШК Спартак Плевен 21) 5.5

24 Росен Панайотов (ШК Гебедже, Белослав) 5.5

25 Лазар Харизанов (ШК ЦСКА, София) 5.5

26 Велизар Софранов (ШК Ивис, София) 5.5

27 Теодор Гавазов (ШК М. Тал, Червен бряг) 5.5

28 Ян Ямелиев (ШК Царевец, В. Търново) 5.5

29 Тихомир Трифонов (ШК Дряново) 5.5

30 Борис Стефанов (ШК Дракон, Плевен) 5.5

31 Дарио Дерешки (ШК Плевен 21) 5.5

32 Радомир Сановски (ШК Спартак-Плевен 21) 5.5

33 Емил Тодоров (ШК М. Тал, Червен бряг) 5.5

Общо 107 души.

При момичетата впечатли смазващото превъз-
ходство на шампионката по класически шахмат до 
12 и 14 г. Сандра Трифонова от ШК “Дракон”-Пле-
вен, допуснала само едно реми! Далеч зад нея завър-
шиха Йоана Костурска от ШК “Ивис” с треньор фм 
Йордан Стойнов и представителката на домакини-
те Цвета Галунова от ШК “Царевец” Велико Търно-
во с треньор баща й мс Тодор Галунов. Прилагам 2 
партии на шампионката и крайното класиране: 
Александра Иванова – Сандра Трифонова [E94]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 ¥g7 4.¤c3 0–0 5.e4 d6 
6.¥e2 e5 7.d5 ¤bd7 8.0–0 ¤c5 9.£c2 a5 10.b3 
¤e8 11.a3 f5 12.¥d2 ¤f6 13.¥d3 ¤fe4 14.¥e4 fe4 
15.¤e4 ¥f5 16.¦fe1 ¤e4 17.¦e4 h6 18.¦ae1 £f6 
19.£c1 ¥e4 20.¦e4 £f5 21.¦e1 e4 0–1
Сандра Трифонова – Йоана Йорданова [D53]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 e6 4.¥g5 ¥e7 5.¤c3 ¤bd7 
6.cd5 ¤d5 7.¥e7 £e7 8.e4 ¤5b6 9.¥e2 0–0 10.0–0 
¦d8 11.£c2 c5 12.¦ad1 cd4 13.¤d4 e5 14.¤f5 £g5 

15.h4 £f6 16.¦d6 1–0

Крайно класиране Точки

1 Сандра Трифонова (ШК Дракон, Плевен) 8.5

2 Йоана Костурска (ШК Ивис, София) 7

3 Цвета Галунова (ШК Царевец, В. Търново) 7

4 Мария Николова (ШК Бургас) 6.5

5 Силвена Митева (ШК Дунав, Русе) 6

6 Александра Иванова (ШК Дракон, Плевен) 6

7 Йоана Йорданова (ШК Шумен 2005) 6

8 Емилия Трифонова (ШК Дракон, Плевен) 6

9 Виктория Цекова (ШК Плевен – 21) 6

10 Вероника Василева (ШК Спартак - Плевен 21) 6

11 Мария Васова (ШК Плевен 21) 6

12 Симонета Иванова (ШК Дракон, Плевен) 5.5

13 Камелия Цветанова (ШК Ивис, София) 5.5

14 Доротея Нанчева (ШК Спартак - Плевен 21) 5

15 Ева Кюлева (ШК Дряново) 5

16 Мануела Кирова (ШК Гебедже, Белослав) 5

17 Дарина Първанова (ШК Спартак Плевен 21) 5

18 Елиз Ахмедова (ШК Дунав, Русе) 5

19 Марина Георгиева (ШК Виктори, Благоевград) 5

20 Милица Христова (ШК Бургас) 5

21 Илияна Тошева (ШК М. Тал, Червен бряг) 5

22 Юлина Ганчева (ШК Бадев, София) 5

 Общо 47 души.

Организацията бе на ниво, а всички деца получи-
ха по случай празника по едно великденско пиленце, 
което показа, че наистина Велико Търново освен 
географски център се утвърждава и като сериозен 
център на детско-юношеския шахмат. Очакваме 
ви и догодина на 7-мото издание! 

Сеанс на мс Мариян Бойчев

Îт живота на клубовете
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От 5 до 8 юни в Добрич се проведе дет-
ският шахматен отборен турнир “Дарове 
на земята”. Той бе под егидата на Минис-
терството на образованието и науката, 
Националния дворец на децата, регионалния 
инспекторат по образование на област Доб-
рич и Центъра за ученическо, техническо и 
научно творчество и лично под патронажа 
на кмета на Добрич Детелина Николова. 
Състезанието се проведе по регламента за 
ученически игри на НФ “Спорт в училище”. 
Откриването направи  заместник област-
ният управител Михаил Стоев. 

Отборите бяха в състав от 3 момче-
та и 1 момиче, като всяко училище можеше 
да участва с до три отбора, на които се 
отчиташе най-добрият резултат. Освен 
отборно имаше и индивидуално класиране, 
което се базираше на резултата на първа 
дъска. Игра се сред природата по швейцарс-
ката система в седем кръга при контрола 1 
час на състезател за цялата партия. 

Участваха общо 27 отбора, като имаше 
гости от град Мангалия (Румъния) и Киши-
неу (Молдова). Имаше много интересни пар-
тии и много положителни емоции. Индиви-
дуални победители при младшата възраст 
станаха: при момчетата - Найден Върбанов, 
и при  момичетата - Роксана Капрару. При 
старшата възраст най-добри резултати 
показаха: момчета - Дориян Фрусеску, и мо-
мичета - Йоана Оларашу.

Крайно класиране при старшата възраст 

(до 18 години)

1.Финансово-стопанска гимназия” 
Васил Левски” - Добрич - 15,5 т.

Найден Върбанов
Митко Христов
Иван Иванов
Таня Савчева 

2.Шах-клуб “Калатис”, Мангалия, Румъния - 15,5 т.

Разван Шпак
Йоана Оларашу
Дориян Фрусеску
Роксана Капрару 

3.Природо-математическа гимназия 
“Иван Вазов” - Добрич - 15 т.

Атанас Илков
Даниел Карадалиев
Венимир Димов
Мила Илкова  

Крайно класиране при младшата  възраст 

(до 14 години)

1. Шах-клуб “Калатис”- Мангалия, Румъния - 12,5 т.

Дориян Фрусеску
Йоана Оларашу
Биянка Беркау
Йоана Оларашу

2.ОУ “Панайот Волов”- Добрич - 9,5 т.

Димитрин Николаев
Симеон Стоянов
Любомир Стоянов
Радосвета Стоянова 

3.СОУ “Любен Каравелов” - Добрич - 9,5

Росен Кънев
Йордан Славов
Траян Върбанов  

Отборен турнир “Дарове на земята”
мс Димитър Илиев
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Øахматни лекции

Комбинирайте  разумно !
мс Христинка Илиева

„Шахматистът, който има преиму-
щество, е длъжен да атакува под запла-
хата да загуби своето преимущество.”  
Това ни съветва първият световен 
шампион-Вилхелм Щайниц. В позиции 
с превес в развитието, при лошо раз-
положени противникови фигури или 
нерокирал цар, за да не изчезнат тези 
временни позиционни фактори, е необ-
ходимо да се улови моментът, в кой-
то да се премине към решителни дейс-
твия с атака на най-слабото място в 
чуждия лагер. Често това е свързано с 
поемане на риск, с жертва на матери-
ал, който при точен разчет се връща 
с лихва.

Класически пример е една от най-
красивите комбинации в шахматната 
история, проведена от световния шам-
пион:

Пример 1
XIIIIIIIIY
9-+-trk+-tr0
9zpp+qsn-zpp0
9-+p+-zp-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+N+-0
9PzP-+QzPPzP0
9+-tR-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Щайниц – Барделебен,  
Хастингс, 1895 г.

Белите имат преимущество в раз-
витие. Фигурите им са мобилизирани и 
готови за решителни действия. 1.d5! 
cd 2.¤d4 ¢f7 3.¤e6 ¦hc8 4.£g4 ! g6 
5.¤g5! ¢e8 6.¦e7!! ¢f8!  (Ясно е, че 
топът не може да бъде взет от дамата 
заради 7.¦c8 ¦c8 8.£с8 , а на 6....¢е7 
следва 7.¦е1 ¢d6 8.£b4 ¢с7 9. ¤е6 
¢b8 10.£f4) 7.¦f7! Топът отново е не-
уязвим. 7...¢g8 8.¦g7 ¢h8 9.¦h7 ¢g8 
10.¦g7 ¢h8 11. £h4! ¢g7 12.£h7 ¢f8 
13.£h8 ¢е7 14.£g7 ¢е8 15.£g8 ¢е7 

16.£f7 ¢d8 17.£f8 £е8 18.¤f7 ¢d7 
19.£d6х 

Една впечатлявяща комбинация с 
многократна жертва на топ, завършва-
ща с ефектен мат.

Пример 2
XIIIIIIIIY
9rsn-+r+k+0
9+-tR-+pvlp0
9-+-wq-+pvL0
9+p+pzp-+-0
9-+-+l+-+0
9+-+-wQNzP-0
9PzP-+PzPLzP0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

Панченко – Вестеринен, 
Лас Палмас,  1978 г.

Ако у противника една или няколко фи-
гури са разположени неудачно, не трябва 
да се губи време, а да се намери решаващо 
продължение. 

Позицията на белите е по-добра, но 
те не успели да използват активните си 
фигури, забавили се с 1.¦dc1?  и изпусна-
ли преимуществото. Печели жертвата 
на топ: 1.¦f7!¢f7 2.¤g5 ¢f8 (2.... ¢g8 
3.¤e4 £е7 4.¤f6 £f6 5.¥d5 ) 3.¤e4 £е7 
4.£f3 ¢g8 5.¤f6 £f6 6.£f6 ¥f6 7. ¥d5 и 
¥а8 

Задание:
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+p+k+-+-0
9pmK-+-tR-+0
9+-zP-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-zpr+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
Черните печелят!

Отговор : 
Ефектният ход  
1...¦g6? води до реми 2.с6! bc 3.¦f2
Печели техничното  1....¢е7 2. ¦f3 
¦g6 3. ¢b7 ¦f6 - +
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Ðешете комбинациите
(1) Inkiov,V - Spiridonov, N 
XIIIIIIIIY
9r+-wq-+k+0
9+-+-zp-vl-0
9-+-+-+p+0
9zp-sNp+nzPp0
9P+-zP-+-+0
9+-+-vL-+-0
9-zP-+Q+-zP0
9+K+-+R+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Jones Richard - Berlinsky Vladimir 
XIIIIIIIIY
9r+-mk-vl-tr0
9+l+-+p+p0
9pwqLzp-zp-+0
9+-+Psn-+Q0
9-zp-sN-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzPP+-zPPzP0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(3) van Wely, Loek - Topalov, Veselin
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+pmk-0
9-+-+q+-zp0
9+-+-+-+-0
9-zp-+-+-+0
9+Rvl-+LzP-0
9-+Q+-+KzP0
9tr-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(4) Sokolov, Ivan - Ivanchuk, Vassily
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9p+-mk-+-+0
9zP-zp-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-mK-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(5) Smerdon, D  - Hansen, S 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-zp-+rmk-zp0
9+-+-+p+P0
9p+-+-zPpmK0
9+-+-+-zP-0
9-+-tR-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите правят реми

(6) Gelfand, Boris - Sokolov, Ivan 
XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9+p+R+pzp-0
9p+r+-+nzp0
9+-zp-+-+N0
9-+-+P+-+0
9+q+-+N+P0
9-+-+-tRP+0
9+-wQ-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(7) Patriarca, L  - Skehan,C 
XIIIIIIIIY
9-+-wqrsnk+0
9+-+-+-+p0
9-zp-zp-+n+0
9zpNzpPvlNzP-0
9P+P+-+-+0
9+-+-zP-+-0
9-zPQ+-+-+0
9+-mK-+R+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(8) Galego, L  - Ikaly
XIIIIIIIIY
9r+-+-tr-mk0
9+-+-+pvlp0
9p+pzp-wqp+0
9+-sn-+N+-0
9P+-+P+Q+0
9+P+-vL-+R0
9-+P+-+PzP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят
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 ШАХМАТНАТА ПЛАНЕТА ШАХМАТНАТА 
Шахи, феята Рокада и нейният вълшебен 
свят Шахмат

Автор: мс Жени Колчакова

Çа най-малките - приказка с продължение

V. Защо  ли  този  черен  топ е  
наречен Апетитко

В р е м е т о 
беше топло. 
На терасата 
господин Мъд-
ра Черна пешка 
бавно се полю-
ляваше на сто-
ла си. Рокада 
береше жълти 
цветя, които 
много прили-
чаха на глу-
харчета. Шахи 
рисуваше нова 
диаграма.

Приглушен 
шум на кола 
достигна до тях и те се ослушаха.

- Прилича ми на мотора от кола на 
топ - първи наруши мълчанието Госпо-
дин Мъдра Черна пешка. - Ще отида за 
далекогледа. Трябва да видя дали е бял, 
или черен.

Докато домакинът търсеше дале-
когледа, феята седна до Шахи.

- Има за какво да се тревожи госпо-
дин Мъдра Черна пешка - каза Рокада и 
започна своя разказ: - Както живеещи-
те на планетата Земя се наричат хора, 
така тези от планетата Шахмат се 
наричат фигури. Те са само шест вида: 
пешка, кон, офицер, топ, дама и цар. За 
белите фигури се грижат Белият Цар 
и жена му - Бялата Дама, а за черните 
фигури - Черният Цар и Черната Дама.

Феята замахна с вълшебния си же-

зъл и във въздуха се появиха странни 
фигурки. Шахи заслуша внимателно.
� този знак е на Белия Цар - ¢ 
� знакът на Бялата Дама - £
� ето знака на Черния Цар - k
� този е на Черната Дама - q

На планетата само царете и дами-
те нямат двойници.
� знакът на всеки Бял Топ - R
� знакът на всеки Черен Топ - r
� знакът на всеки Бял Офицер -L
� знакът на всеки Черен Офицер -l
� знакът на всеки Бял Кон - N
� знакът на всеки Черен Кон - n
� знакът на всяка Бяла ... (Познайте!)  -P
� знакът на всяка Черна ...(Познайте!) -p

Още едно замахване с жезъла и фи-
гурките изчезнаха. Рокада продължи: 

- Всяка фигура има точно опреде-
лен път за движение. Тя може да спира 
само върху едно поле. Спирането е за-
дължително при блокада или след взе-
мане. Вземането, което ти видя, Шахи, 
при пешките се извършва само между 
фигури от различен цвят.

- Черен Топ! Топът, който идва на-
сам е черен! - се чу радостният вик на 
Господин Мъдра Черна пешка. - Навярно 
това е Апетитко.

- Цветът на приближаващия топ е 
важен за господин Мъдра Черна пешка 
- прошепна Рокада.  - Защо ли? Черна 
фигура никога не може да вземе черна, 
както и бяла не може да вземе бяла. За-
това идващият Черен Топ не може да 
изненада Господин Черна пешка с взе-
мане.

Тъмносинята кола намали ход и спря 
върху едно тъмнокафяво съседно квад-
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 ШАХМАТНАТА ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
ратче. От колата слезе симпатичен 
шишко.

- Добър ден! - весело поздрави той. 
- Моите почитания, многоуважаеми 
Рокада и господин Мъдра Черна пешка. 
Поздрав и към вас, непознато същес-
тво!

- Добър ден! - отговориха тримата 
от терасата.

- Отбих се да похапна от вкусни-
те палачинки на господин Мъдра Черна 
пешка - заяви направо топът.

Докато палачинките бързо изчезва-
ха в голямата уста на Апетитко, Шахи 
научи колко трудно е станало движени-
ето по вертикал и по хоризонтал. И че 
тези лошо поддържани пътища прека-
лено бързо износват автомобилите.

VI. Пътуване  по  вертикал  и  по  
хоризонтал

Когато Черният Топ Апетитко 
привърши закуската си и се приготви 
да потегли на път, феята го помоли да 

ги вземе с колата, за да може гостени-
нът да се запознае с другите фигури от 
планетата.

- Добре, заповядайте! - съгласи се 

Апетитко и ги покани на задната се-
далка.

Мощната кола бързо набра скорост 
и се понесе направо, без да сменя пътя 
- вертикал. Шахи се радваше на пъст-
рата гледка от светли и тъмни квад-
ратчета. Изведнъж полетата станаха 
само черни и бели. Шахи разбра, че са 
попаднали в черно-бяла долина.

Апетитко уверено караше колата и 
си тананикаше доволен своята песнич-
ка:

“За топа, за топа
път свободен дайте само!
Път-вертикал или път-хоризантал,
няма никакво значение.
Трябва само път свободен,
път свободен за движение.”

- Какво виждам! - изведнъж възклик-
на недоволно Черният Топ. - Един гос-
подин Черна пешка се движи срещу нас, 
и то по същия вертикал. Ама че къс-
мет! Трябва да сменя пътя!

Той намали скоростта и спря ко-
лата на полето точно пред господин 
Черна пешка. Нямаше как да се разми-
нат по този вертикал, защото върху 
всяко квадратче може да стои само по 
една фигура.

Като видя Шахи  и Рокада, господин 
Черна пешка много се зарадва.

- Пак ме виждате в блокада - каза 
той. - Ние, пешките, се движим само 
напред и когато някой спре на пътя ни, 
и то върху полето пред нас, тогава по-
падаме в блокада. Не можем да продъл-
жим. Спираме  и чакаме или този някой 
да се махне, или да направим вземане, 
при което се прехвърляме на съседен 
вертикал.

- Не се безпокойте, господин Черна 

Илюстрация: Иванка Колчакова
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Øахматни анекдоти 

Çа най-малките - приказка с продължение
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пешка! Нямам никакво намерение да 
оставам тук - заяви Апеттико. - Ще 
продължа движението си по хоризон-
тала. Искам да заведа Рокада и Шахи в 
училището за топове.

Апетитко и неговите спътници 
махнаха с ръка за довиждане и потег-
лиха по нов път, път-хоризонтал.

Върху кар-
та-диаграма на 
всяко квадрат-
че от пътя хо-
ризонтал Шахи 
постави по 
едно бяло кръг-

че (фиг.10). Оцветете ги в зелено!

Мечето записа в своя 
бележник: “На планетата 
Шахмат има много пъти-
ща. Пълно е с пътища!” 
Нарисува един път – вер-
тикал /фиг.11/ и един път-
хоризонтал (фиг.12). После 
добави: “Всеки жител на 
планетата се движи само 
по шахматни пътища. Пешките ходят 
напред по вертикалите, а топовете 

използват и вер-
тикалите, и хори-
зонталите.”

фиг.10

фиг.11

фиг.12

Една нощ в банката на американския 
град Сиатъл проникнал крадец. Сутринта 
полицията го открила в сградата на бан-
ката, заспал над вестник. Изяснило се, че е 
заспал, след като няколко часа безуспешно 
се опитвал да реши една шахматна зада-
ча, публикувана в шахматната рубрика на 
вестника, който бил забравен от банков 
служител.

- Неудачно съм си избрал хобито – казъл 
тъжно крадецът, след като прочели присъда-
та му.

- Хобито ви е добро – възразил съдията, 
- но сте си избрали лоша професия.

Защо имал качество по-малко?

На турнира в Хастингс през 1935 г. ан-
глийският шахматист сър Джордж Томас, 
обикаляйки масите на състезателите, се 
спрял при белгийския майстор Георг Коста-
новски. Като разгледал позицията, той му 

казал:
- Вие имате качество по-малко. Пожерт-

вахте ли го, или направихте грешка?
Костановски отговорил:
- Сега още не мога да ви кажа нищо по 

този въпрос. Ще ви отговоря по-късно. Ако 
спечеля партията, значи съм го пожертвал, 
ако загубя – направил съм грешка.

Хубавата картина

Писателят Ърнест Хемингуей прите-
жавал колекция от картини, с които много 
се гордеел и обичал да показва на гостите 
си. На един от неговите приеми един от 
гостите се задържал по-дълго пред карти-
ната, която изобразявала двама играещи 
шахматисти.

- Хареса ли ви тази картина? – попитал 
Хемингуей.

- Много – отговорил гостът. – В позици-
ята, която художникът е нарисувал на шах-
матната дъска, белите дават великолепен 
мат в три хода, който много ми хареса.

Жертва на хобито си
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