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4 ШАХ в училище

Äържавни първенства

Тази година Държаните индивидуални пър-
венства по класически шах за деца от 8 до 
18 години се проведоха в курортния комплекс 
Слънчев бряг. Домакините от Парк хотел 
“Континентал” предоставиха отлични усло-
вия за тяхното осъществяване. През пос-
ледните две-три години отличното взаимо-
действие между БФШ и управата на хотела 
с помощта и съдействието на ШК “Бургас” 
направиха така, че големите и масови турни-
ри у нас да се провеждат спокойно, без напре-
жение и при много добри условия.

За първи път от много години  първенст-
вата във всички възрастови групи се играха 
едновременно. Това обстоятелство, а и вре-
мето на провеждане /3 - 9 май / породиха мно-
го спорове и коментари. Този въпрос бе об-
съждан още през миналата година на заседания 
на Експертния съвет към БФШ, на УС, а и на 
няколко събирания на треньори и председате-
ли на клубове. Опонентите на новата схема 
бяха на мнение, че в учебно време не е добре 
да се провеждат първенствата, защото това 
ще попречи на много деца да вземат участие 
поради края на учебната година, че не е добре 
да играят момчета и момичета едновремен-
но, че трябва да се даде възможност на де-
цата да играят в повече от една възрастова 
група и т. н. Привържениците на промените 
пък изтъкваха точно обратните аргументи. 
В крайна сметка УС взе своето решение на 
основата на няколко основни принципа:

1. Държавните първенства не са фести-
вални опен турнири и в тях следва да учас-
тват деца с ясна ориентация към шахмата 
и подчертан стремеж за челни класирания и 
достойно представяне на световните и ев-
ропейските първенства.

2. Новата схема икономисва много средс-
тва на клубовете.

3. За хармоничното развитие на подраст-

ващите е по-полезно да се провеждат турни-
рите за момчета и момичета едновременно 
и на едно място, а не да се връщаме в Сред-
новековието.

4. Датите на ДИП са обявени достатъч-
но рано и всеки родител и ученик може да съ-
образи учебната си програма с това.

Казаното дотук естествено няма да 
накара никого да промени виждането си по 
въпроса, но смятам, че тази година опитът 
като цяло се оказа успешен. Състезанията се 
проведоха на ниво и доведоха до някои инте-
ресни резултати. Особено в по-горните въз-
растови групи.
Ето и челните класирания във всяка група:

Момчета

Момчета до 8 години:

1 Николай Христов (“ЦСКА”, София) 6 ½ 

2 Калоян Караиванов (“Септември 94”, Гложене) 6

3 Георги Славков (“Виктори”, Благоевград) 5

4 Андрей Петков (“Плевен 21”) 4 ½

5 Владимир Петров (“Ивис” , София) 4

6 Борис Петков (“Локомотив”, Пловдив) 4

Общо 17 участници 

Държавни индивидуални първенства
в Слънчев бряг

мс Живко Жеков

т.
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С много голям интерес наблюдавах раз-
воя на борбата в тази група. Имам впечат-
ления за част от децата още от миналата 
година и смятам, че тук има няколко мом-
чета, от които при правилна работа могат 
да излязат силни шахматисти. Освен при-
зовата шестица има още две-три деца, на 
които също им отиваха медали. Трябва оба-
че да отбележа, че победителят Николай 
Христов определено превъзхожда на този 
етап другите. Той игра изключително ус-
пешно и на турнира “Търновската царица”. 
Прави впечатление с познаването на някои 
дебютни схеми и стремежа му към остра 
и комбинативна игра. Играе уверено и със 
самочувствие, концентриран е през цялата 
партия. Съвсем заслужено и без проблеми 
спечели шампионската титла. Определе-
но смятам, че през следващата година той 
ще е сред основните спорещи за първото 
място до 10 години. Пожелавам му успех на 
световното на есен.

В тази група участваха и деца, родени през 
2000 година. В челната шестица не фигури-
ра, но искам да ви заостря вниманието върху 
Искрен Банински от “Локомотив” - Мездра, 
прогнозирам, че през 2008 г. той ще е шампи-
он. Ако някой от малките деца не е съгласен, 
трябва много сериозно да работи, за да го 
спре. Успех в тренировките!

Николай Христов - Владимир Пет-
ров (1794) [B22]
 1.e4 c5 2.d4 cd4 3.c3 ¤f6 4.e5 ¤d5 5.¤f3 
¤c6 6.¥c4 e6 7.0–0 d6 8.¦e1 ¥e7 9.ed6 
£d6 10.cd4 0–0 11.¥d5 £d5 12.¤c3 £d6 
13.¥e3 ¦d8 14.£e2 ¥f6 15.¦ad1 b6 16.d5 
¤e5 17.de6 £e6 18.¤e5 £e5 19.£f3 ¥e6 
20.¥d4 £g5 21.¤e4 £g4 22.¤f6 gf6 23.£f6 
¦d4 24.¦d4 £h5 25.¦e5 ¦c8 26.¦d8 ¦d8 
27.£d8 ¢g7 28.¦h5 1–0

Калоян Караиванов - Николай Хрис-
тов [C45]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 ed4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c6 bc6 6.¤c3 ¥b4 7.¥d2 0–0 8.¥d3 d5 
9.0–0 ¥c3 10.¥c3 de4 11.¥c4 £e7 12.¦e1 
¥f5 13.f3 ¦fd8 14.£e2 £c5 15.£f2 £c4 
16.¥f6 gf6 17.fe4 ¥g6 0–1

Момчета до 10 години:

1 Михаил Николов (“Плевен 21”) 8

2 Валентин Вълев (“Бургас”) 7 ½

3 Дарио Дерешки (“Плевен 21”) 7 ½

4 Димитър Даскалов (“ЦСКА”) 6

5 Димитър Мирчев (“Шумен 2005”) 6

6 Георги Пеев („Варна”, Варна) 6

Общо 31 участници 

В турнирите до 10  години и при мом-
четата, и при момичетата има една група 
добре обучени и здраво надъхани деца, гото-
ви да сдъвчат всяка попаднала между зъбите 
им риба, които аз наричам „пираните на 
Христинка”. По името на многоуважавана-
та от мен треньорка Христинка Илиева, сега 
работеща към ШК “Плевен 21”. 

Обикновено въпросът не е колко медала 
ще спечелят състезателите на Христинка, а 
- колко ще пропуснат? Моите искрени адми-
рации за нейния труд!

Ето и в подробности: 
Заслужено победител стана Михаил Нико-

лов. Личи, че се е трудил през изтеклата годи-
на и сега е пред другите. Игра леко и чисто, без 
колебания. Имаше само една тежка позиция 
срещу Валентин Вълев, но не я загуби. Втори с 
по-добър допълнителен показател от Дарио е 
Валентин. Той беше шампион до 8 години през 
миналата година и девети в света и се очак-
ваше да се бори за първото място. Наистина 

т.
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Äържавни първенства
без загуба, но с неубедителна игра едва успя 
да вземе сребърния медал. Все пак от челната 
шестица само той е роден през 1998 година. 
Трети е Дарио. Много впечатляващо дете. 
Нужна му е малко повече увереност. 

Михаил Николов - Дарио Дерешки [D35]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 e6 4.¤c3 c6 5.¥g5 
¥d6 6.e3 ¤bd7 7.cd5 ed5 8.¥d3 0–0 9.0–
0 ¦e8 10.¦b1 ¤f8 11.b4 ¥g4 12.b5 ¥h5 
13.bc6 bc6 14.¥e2 ¥g6 15.¥d3 h6 16.¥h4 
¥d3 17.£d3 ¤g6 18.¥f6 £f6 19.¦fc1 ¦ab8 
20.£a6 ¦a8 21.¤e2 c5 22.£b7 cd4 23.¤ed4 
¤e7 24.£b3 ¦eb8 25.£d3 £g6 26.£g6 
¤g6 27.¤c6 ¦b1 28.¦b1 ¤e7 29.¤e7 ¥e7 
30.¦d1 ¦d8 31.¤d4 ¥f6 32.g3 ¢f8 33.¤c6 
¦d7 34.e4 d4 35.e5 ¦c7 36.ef6 ¦c6 37.fg7 
¢g7 38.¦d4 ¦a6 39.a4 ¦b6 40.¢g2 ¦c6 
41.¦d5 a6 42.a5 ¢f6 43.¢f3 ¢e6 44.¦h5 
¢e7 45.¢e4 ¦e6 46.¦e5 ¢d6 47.¦e6 ¢e6 
48.¢d4 ¢d6 49.g4 f6 50.f4 1–0

Валентин Вълев (1644) - Михаил Николов 
[B12]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.h4 h5 5.¥d3 ¥d3 
6.£d3 e6 7.¤f3 ¥b4 8.c3 ¥a5 9.¤bd2 ¤e7 
10.¤b3 ¥c7 11.¥g5 b6 12.0–0 ¤d7 13.¥e7 
£e7 14.a4 c5 15.£d2 c4 16.¤c1 0–0 17.¤e2 
¦fc8 18.¤g3 g6 19.¤g5 ¤f8 20.£c2 ¥b8 
21.£d2 ¤h7 22.f4 ¤g5 23.fg5 £b7 24.¤h1 
¥c7 25.¤f2 ¢g7 26.g4 ¦h8 27.£f4 ¦af8 
28.£g3 ¥d8 ½ 

Момчета до 12 години:

1 Александър Монев („Силистра”, Силистра) 7 ½

2 Ивайло Стоянов (“Ивис”, София) 7 ½

3 Анатоли Атанасов (“Плевен 21”) 6 ½ 

4 Христо Вригазов (“Спартак-Плевен 21”) 6 ½

5 Спас Георгиев (“Плевен 21”) 6

6 Иван Гарнизов (“Плевен 21”) 6

Общо 36 участници

В тази група има двама изявени лидери - Мо-
нев и Бербатов. През тази година неприятно 
впечатление прави отсъствието им от дър-
жавните първенства. Те не взеха участие на 

състезанията по ускорен шах и блиц. И ако Мо-
нев все пак игра на класическия, за да спечели пра-
во за участие на световното, то Киприян Бер-
батов не се появи и на този турнир. Сигурно 
всеки си има причини и аргументи, за да постъпи 
така, но това определено е в минус за детския 
шах като цяло. Отсъствието на по-добрите 
лишава другите да премерят сили с тях. Убеден 
съм, че както Сашко Монев гори от желание 
да се счепка с Киприян, така и всеки друг има 
желание да играе с нашумелите имена и да им 
покаже това-онова. И така без Бербатов Мо-
нев очаквано зае първото място, но можеше и 
да не е така. Той започна турнира много добре, 
с желание и самочувствие, но отпускане накрая 
без малко да го остави втори. Все пак по-добрия 
Бухолц го окичи със златото. Радостно е, че в 
тази група се наблюдава „сгъстяване на боята”. 
Пет-шест момчета са с изравнени, и то високи 
възможности. Времето между 12 – 14 години е 
решаващото, когато децата се определят дали 
ще станат силни шахматисти, или посредст-
вени. Така че, който иска да върви по пътя на 
Топалов, сега му е времето за усилена работа. 
После вече ще е късно. Добре е и техните ро-
дители да са наясно с това и да настояват де-
цата да тренират редовно и задълбочено.

Александър Монев (1951) – Теодор 
Зашев (1850) [B32]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4 e5 
5.¤b5 a6 6.¤d6 ¥d6 7.£d6 £f6 8.£c7 £g6 
9.f3 ¤ge7 10.¥e3 d6 11.¤c3 ¤b4 12.0–0–0 
¤bc6 13.¦d6 f6 14.¤d5 £f7 15.¤e7 £e7 
16.¦c6 bc6 17.£c6 ¢f7 18.£a8 ¦d8 19.¥c4 
¢g6 20.£a7 ¦d7 21.£c5 £d8 22.£b6 £e7 
23.¦d1 ¦c7 24.¥b3 ¦b7 25.£d6 £e8 26.£d8 
£d8 27.¦d8 ¥d7 28.¥d5 ¦c7 29.¥b6 1–0

Момчета до 14 години:

1 Сашо Андреев (“Свиленград 2004”) 8 ½

2 Велизар Софранов (“Ивис”, София) 7 ½

3 Васил Кръстев (“Плевен 21”) 6

4 Георги Кирков (“Рицар”, София) 6

5 Росен Тодоров (“Абритус”, Разград) 5 ½

т.

т.
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6 Калоян Стоименов (“Бадев”, София) 5 ½

Общо 24 участници

Ето в тази група картинката вече е друга. 
От една страна, виждаме убедителната по-
беда на Сашо Андреев, но, от друга, трябва да 
си зададем въпроса - в каква конкуренция? 

Васил Кръстев, Иван Буковски, Росен То-
доров и другите видимо изостават. Те или са 
загубили интерес към играта, или са насочи-
ли повече усилия към образованието, или пък 
нямат добри треньори. Единствен Велизар 
Софранов бележи напредък, но си мисля, че 
ако не са усилията на треньора му Йордан 
Стойнов, той може много бързо да снижи 
резултатите. У него не личи онази борбе-
ност, характерна за победителите. И нека 
да не съм прав, но засега само Сашо дава ня-
какви надежди за високи постижения. Разбира 
се, в тази група можеше да играе и Радослав 
Димитров от Велико Търново. Той има най-
висок рейтинг и вероятно щеше да се проти-
вопостави силно за първото място, но той 
също не участва в държавните първенства. 
Смятам, че се страхува да играе с връстни-
ците си, за да не се повтори провалът му от 
първенството в Бургас-2005, когато той за 
последно участва в държавни индивидуални 
първенства.

Сашо Андреев (1945) - Велизар Соф-
ранов (1862) [B22]
1.e4 c5 2.c3 d5 3.ed5 £d5 4.d4 cd4 5.cd4 
¤c6 6.¤f3 ¥g4 7.¤c3 £d8 8.d5 ¤b8 9.£a4 
¥d7 10.£b3 £c8 11.¥e3 b6 12.¦c1 £b7 
13.¤e5 ¤f6 14.¤d7 ¤fd7 15.¥e2 g6 16.¥d4 
f6 17.¥f3 ¥h6 18.¦d1 ¢f8 

XIIIIIIIIY
9rsn-+-mk-tr0
9zpq+nzp-+p0
9-zp-+-zppvl0
9+-+P+-+-0
9-+-vL-+-+0
9+QsN-+L+-0
9PzP-+-zPPzP0
9+-+RmK-+R0
xiiiiiiiiy

19.d6 ¤c6 20.de7 ¢e7 21.£d5 ¦ac8 22.0–0 
¦hd8 23.¦fe1 ¤de5 24.£e4 £b8 25.£h4 
¥g7 26.¥c6 ¦c6 27.¥e5 ¦d1 28.¤d1 ¦e6 
29.£b4 1–0

Момчета до 16 години:

1 Тихомир Янев (“Каиса”, Варна) 6

2 Стоян Иванов (“Г. Даскалов”, Варна) 5 ½

3 Мариян Бойчев (“Дунав”, Русе) 5 ½

4 Павел Янев (“Каиса”, Варна) 4 ½

5 Найден Добрев („Енергия21”, Добрич) 4

6 Атанас Илиев (“Енергия 21”, Добрич) 4

Общо 15 участници

В тази група отсъстващите бяха Валери 
Лилов и Павел Димитров. Мариян Бойчев игра 
повърхностно и се провали. Радвам се за ус-
пеха на Тихомир, а второто място на Стоян 
е напълно заслужено. И двамата са сериозни 
младежи и въпреки че отстъпват на връст-
ниците си от другите държави, съм убеден, 
че те ще се трудят усърдно и няма да се изло-
жат на световните финали в Анталия.

Тихомир Янев (2202) - Павел Янев 
(1946) [A56]
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e5 4.¤c3 d6 5.e4 
¥e7 6.¥d3 0–0 7.¤ge2 ¤e8 8.f3 ¥g5 9.g3 
g6 10.h4 ¥c1 11.£c1 ¤g7 12.g4 f5 13.gf5 
gf5 14.£g5 f4 15.0–0–0 ¤d7 16.¦dg1 £f6 
17.¦h2 a6 18.¤d1 h6 19.£g2 £e7 20.¤f2 
¤f6 21.£g6 h5 22.¦hg2 ¦f7 23.£h6 ¥d7 

XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9+p+lwqrsn-0
9p+-zp-sn-wQ0
9+-zpPzp-+p0
9-+P+Pzp-zP0
9+-+L+P+-0
9PzP-+NsNR+0
9+-mK-+-tR-0
xiiiiiiiiy

24.¤f4!! ef4 25.e5 de5 26.¤e4 ¤g4 27.fg4 
hg4 28.¤g5 ¤f5 29.¥f5 ¥f5 30.¤f7 ¢f7 

т.



8 ШАХ в училище

Äържавни първенства
31.¦g4 ¥g4 32.¦g4 £f8 33.£e6 1–0

Юноши до 18 години:

1 Ивайло Енчев (“Абритус”, Разград) 7 ½

2 Любослав Кътов (“Спартак-Плевен 21”) 7

3 Нино Влашки (“СЦШ”, София) 7

4 Пламен Василев (“Спартак-Плевен 21”) 5 ½

5 Стелян Георгиев (“Абритус”, Разград) 5 ½

6 Димитър Киров („Казанлък”, Казанлък) 5 ½

Общо 20 участници

Ивайло пак беше много съсредоточен и 
спечели турнира. Той вече е изграден шахма-
тист. Трябва да участва по-често в силни 
мъжки турнири. Ще му е много трудно на све-
товното, но не трябва да се отчайва, а да 
се готви усилено, пък нищо не се знае. Любчо 
Кътов зае второ място, но не съм убеден в 
желанието му да направи нещо на този тур-
нир. За мен той не игра на пълни обороти.

Пламен Василев (2074) - Ивайло Ен-
чев (2304) [D39]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.c4 d5 4.¤c3 dc4 5.e4 
¥b4 6.¥g5 h6 7.¥f6 £f6 8.¥c4 0–0 9.0–0 
¦d8 10.e5 £e7 11.£c2 a6 12.£e4 ¤d7 
13.¦fd1 c6 14.¥d3 ¤f8 15.£g4 ¥c3 16.bc3 
b5 17.¤d2 c5 18.¤e4 cd4 19.cd4 ¥b7 
20.¤d6 ¥d5 21.f4 b4 22.£e2 a5 23.¥e4 ¥e4 
24.£e4 ¤g6 25.¦dc1 f5 26.£e3 £a7 27.¦c5 
¤e7 28.£b3 ¤d5 29.¤f5 £f7 30.¤d6 £f4 
31.¦d5 ed5 32.£d5 ¢h7 33.¦e1 ¦f8 34.£e4 
£e4 35.¦e4 a4 36.e6 b3 37.e7 ba2 38.ef8£ 
¦f8 39.¦e1 ¦b8 0–1

Момичета

Момичета до 8 и 10 години:

1 Симонета Иванова (“Плевен 21”) 8 ½

2 Доника Шивачева (“Тунджа”, Ямбол) 8 г. 7

3 Ива Пенчева (“Царевец”, В. Търново) 6

4 Василена Трайкова (“Дебют”, Оряхово) 6

5 Цветелина Спасова (“Ивис”, София) 5 ½

6 Николета Господинова (“Г. Даскалов”, Варна) 8 г. 4 ½

7 Боряна Петрова (“Шумен 2005”) 4

8 Стефка Кръстева (“СЦШ”, София) 2

Общо 10 участнички

И ако в групата на момчетата до 8 се за-
белязват оживление и конкуренция, то при 
най-малките момичета положението е тра-
гично. Фактът, че в държавното първенство 
участват само две деца, е изключително при-
теснителен. Вярно, че Доника Шивачева играе 
силно и се класира втора в смесения турнир, 
вярно е и, че Николета Господинова е талан-
тливо дете, но освен тях двете в момента 
не разполагаме с момиченца на ниво четвърти 
разряд. Това е тъжна перспектива за следва-
щите години и може да обезсмисли провеж-
дането на държавни първенства в тяхната 
група. 

Симонета Иванова доказа, че е най-силна 
в групата и убедително зае първото място. 
Трета в общия турнир и втора до 10 години 
е Ива Пенчева. Тя ще ни представя на Евро-
пейското първенство в Хърватия. Другата 
ни силна шахматистка в тази група - Мария 
Васова от Берковица, не взе участие в тур-
нира. Тя предпочете участие в други състеза-
ния, извън България.

Време е УС на БФШ сериозно да разгледа 
проблема с отсъствието на елитните ни 
състезатели от групите на момчетата и мо-
мичетата в държавните първенства и да взе-

т.

т.



9ШАХ в училище

ме мерки тази негативна тенденция да бъде 
пресечена. 

Ива Пенчева - Симонета Иванова 
(1841) [B17]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 de4 4.¤e4 ¤d7 5.¤f3 
¤gf6 6.¤f6 ¤f6 7.¥c4 e6 8.c3 c5 9.0–0 cd4 
10.¤d4 ¥e7 11.¦e1 0–0 12.£f3 £c7 13.¥b3 
¥d7 14.¥f4 £b6 15.£g3 ¤h5 16.£f3 ¤f4 
17.£f4 ¥d6 18.£h4 ¦ac8 19.¥c2 g6 20.¥b3 
¦fd8 21.¦ad1 ¥f8 22.¤f3 ¥g7 23.£g4 ¥c6 
24.h4 ¥f3 25.£f3 £b5 

9-+rtr-+k+0
9zpp+-+pvlp0
9-+-+p+p+0
9+q+-+-+-0
9-+-+-+-zP0
9+LzP-+Q+-0
9PzP-+-zPP+0
9+-+RtR-mK-0
xiiiiiiiiy

26.¦e6?! fe6 27.¥e6 ¢h8 28.¥c8 ¦c8 29.¦d2 
¦f8 30.£e3 a6 31.£d3 £d3 32.¦d3 ¢g8 
33.¦d7 ¦f7 34.¦d8 ¥f8 35.b4 ¢g7 36.¢f1 
¥e7 37.¦d4 ¥f6 38.¦c4 ¦e7 39.g3 ¥e5 
40.¢g2 ¦c7 41.¦c7 ¥c7 42.¢f3 ¢f6 0–1

 

Момичета до 12 години:

1 Цвета Галунова (“Виктори”, Благоевград) 5 ½

2 Полина Венкова (“Плевен 21”) 5

3 Доротея Нанчева (“Плевен 21”) 5

4 Александра Иванова (“Плевен 21”) 5

5 Вероника Василева (“Спартак-Плевен 21”) 4

6 Мария Николова (“Бургас”, Бургас) 4

Общо 13 участнички

Цвета Галунова е най-добра в тази група. 
Тя се откроява над другите. Не че не допуска 
тежки позиции, но вече е много опитна и се 
справя там, където другите не могат. През 
следващите две години тя трябва да се оп-
редели накъде поема в шахматно отношение. 
От следващите пет момичета всяка заслу-
жаваше да вземе медал. Това се удаде на Поли-

на Венкова - втора, и Доротея Нанчева – тре-
та. Отстъпление направиха Сашка Иванова и 
Вероника Василева.

Полина Венкова - Цвета Галунова 
(1806) [A85]
1.d4 f5 2.c4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¤f3 ¥g7 5.¥f4 
0–0 6.e3 d6 7.¥e2 ¤h5 8.¥g5 h6 9.¥h4 g5 
10.¥g3 g4 11.¤h4 £e8 12.¤d5 ¤g3 13.hg3 
¤a6 14.£b3 e6 15.¤f4 c5 16.d5 e5 17.¤d3 
¤c7 18.a4 £f7 19.¦b1 ¤e8 20.£d1 ¤c7 
21.b3 ¦e8 22.£d2 £f6 23.¦c1 £g5 24.¦c2 
¥d7 25.£a5 b6 26.£d2 a6 27.b4 ¥a4 
28.¦c1 0–1

Момичета до 14 години:

1 Дарена Сиркова (“ЦСКА”, София) 6

2 Сандра Трифонова (“Дракон”, Плевен) 6

3 Ани Крумова (“Г. Даскалов”, Варна) 4 ½

4 Виктория Цекова (“Плевен 21”) 4

5 Мирена Бейчева (“Казанлък”) 4

6 Йоана Костурска (“Ивис”, София) 4

Общо 15 участнички

Съревнованието до 14 години беше мно-
го интересно. До предпоследния кръг изг-
леждаше, че Сандра е твърдо първа, но нак-
рая видяхме друго. Дарена Сиркова успя да я 
изпревари по допълнителен показател и ще 
ни представя на световното в Анталия. За 
Сандра останаха изводите. Сигурен съм, че не 
е доволна от класирането си. Добре се предс-
тави Ани Крумова, която известно време не 
се бе появявала на турнири. Явно това дете 
има талант и не бива да се отказва от шах-

т.
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10 ШАХ в училище

Äържавни първенства
мата. Голямо разочарование за треньора си 
беше Йоана Костурска. Много назад са надеж-
дите, които й се възлагаха.

Дарена Сиркова (1732) - Сандра Три-
фонова (1866) [B13]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed5 cd5 4.c3 ¤c6 
5.¤f3 ¤f6 6.¥f4 ¥g4 7.£b3 £c8 8.¤e5 
¥h5 9.¥b5 a6 10.¥c6 bc6 11.£a4 ¦b8 
12.¤c6 ¦b5 13.¤e5 ¤d7 14.¤a3 ¦b2 
15.0–0 f6 16.¤d3 ¦e2 17.¦ab1 ¢f7 
18.£b3 e6 19.¤c1 ¦e4 20.g3 g5 21.¥d2 
g4 22.h3 ¥g6 23.¦b2 h5 24.¤c2 ¥d6 
25.h4 £c7 26.£b7 ¦b8 27.£c7 ¥c7 
28.¦b8 ¤b8 29.¤b4 a5 30.¤bd3 ¤d7 
31.¤f4 ¥f4 32.¥f4 e5 33.¥e3 a4 34.¤d3 
ed4 35.cd4 ¤b6 ½  

Момичета до 16 години:

1 Габриела Тодорова (“ЦСКА”) 5

2 Десислава Градевска (“Виктори” Бл-д) 4 ½

3 Калина Тодорова (“Каиса”, Варна) 3 ½

4 Йоана Йорданова (“Шумен 2005”) 3 ½

5 Константина Георгиева (“Пристис”, Русе) 2 ½

6 Асения Димитрова (“ЦСКА”, София) 2

Общо 7 участнички

Провеждането на всички турнири ед-
новременно даде възможност по-ясно да 
видим какво става в тази група. Без учас-
тието на по-малките тук изпъкна Габрие-
ла Тодорова. Втора е Десислава Градевска, 
а Калина Тодорова - едва трета. Казвам 
едва, защото тя е най-опитна и се очак-
ваше повече. Тя обаче не бе сериозно нас-
троена за борба.

Габриела Тодорова (1791) - Десислава 
Градевска (1850) [B20]
1.e4 c5 2.c4 ¤c6 3.¤c3 g6 4.d3 ¥g7 5.f4 
d6 6.¤f3 e5 7.¥e2 ¤ge7 8.0–0 ¥g4 9.¥e3 
0–0 10.£d2 ¥f3 11.¦f3 ¤d4 12.¦h3 f5 
13.¦f1 ¤ec6 14.g4 fg4 15.¥g4 h5 16.¥d1 
ef4 17.¦f4 £d7 18.£g2 ¦f4 19.¥f4 ¦f8 
20.¤d5 ¤b4 21.¤b4 cb4 22.¥e3 £e6 
23.¦g3 ¢f7

XIIIIIIIIY
9-+-+-tr-+0
9zpp+-+kvl-0
9-+-zpq+p+0
9+-+-+-+p0
9-zpPsnP+-+0
9+-+PvL-tR-0
9PzP-+-+QzP0
9+-+L+-mK-0
xiiiiiiiiy

24.¥h5 ¢g8 25.¦g6 ¦f6 26.¦g7 ¢h8 27.¥d4 1–0

Девойки до 18 години:

1 Мария Владимирова (“Феникс”, София) 6

2 Йорданка Найденова (“Хадзопулос”, София) 5  ½

3 Милена Стефанова (“Враца”, Враца) 5

4 Марина Харизанова (“СЦШ”, София) 3  ½

5 Христина Христова (“Г. Даскалов”, Варна) 3  ½

6 Грета Ноева (“Г. Даскалов”, Варна) 3

Общо 8 участнички

И тука има изненади. Милена Стефанова 
не се класира за световно или европейско пър-
венство. Не знам дали досега тя е пропускала 
такъв форум. Но вместо да се утвърждава 
все повече, тя допусна да отстъпва назад. 
От това се възползва Йорданка Найденова. 
Що се отнася за победителката Мария, тя 
напълно заслужено зае първото място. Искам 
да й пожелая повече късмет в Анталия. И по-
вече фантазия в играта.

т.
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Йорданка Найденова (1926) - Мария 
Владимирова (1972) [D02]
1.d4 d5 2.¤f3 c5 3.c3 ¤f6 4.¥f4 e6 5.e3 
¤c6 6.¥d3 ¤h5 7.¥g5 £b6 8.£b3 c4 9.£b6 
ab6 10.¥c2 b5 11.b4 h6 12.¥h4 ¥d6 13.g4 
¤f6 14.h3 0–0 15.¤fd2 

XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9+p+-+pzp-0
9-+nvlpsn-zp0
9+p+p+-+-0
9-zPpzP-+PvL0
9+-zP-zP-+P0
9P+LsN-zP-+0
9tRN+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

15...¥b4!? 16.cb4 ¤b4 17.¥d1 ¥d7 18.¤c3 ¤d3 
19.¢e2 b4 20.¤c4 dc4 21.¥f6 gf6 22.¤e4 ¢g7 
23.¤d2 b5 24.¥c2 ¤b2 25.¦hb1 ¤a4 26.¤e4 f5 
27.¥a4 fe4 28.¥c2 ¥c6 29.¦b4 ¦a3 30.¥d1 ¦fa8 
31.¦b2 ¦8a5 32.¢f1 ¥d5 33.¦ab1 c3 34.¦b5 ¥c4 
35.¥e2 ¥b5 36.¦b5 ¦b5 37.¥b5 c2 0–1

Ако разгледаме как се разпределиха медалите 
по клубове, ще видим следното: общо 21 клуба 
са успели да вземат някакъв медал от държавни-
те първенства по класически шах. Географски 
те са от всички краища на страната. Само от 
централната южна част на България няма нито 
едно име. Къде са Пловдив, Хасково, Пазарджик? 
Те дори нямаха запомнящо се участие, камо ли 
медали. Нека ръководствата на тези клубове да 
погледнат огледалото на своята дейност.

Îт живота на клубовете

От 25 до 27 май в София за 2-ри път се про-
веде един от най-хубавите турнири за деца до 
14-годишна възраст „Купата на Слона”. Турни-
рът се утвърждава като традиционен и тази 
година бе уважен от 48 състезатели. Слонът 
е символ на страната, подарила на света най-
мъдрата стратегическа игра. Също така е и 
символ на софийския шах клуб „Бадев”, който 
е основен организатор на турнира. Кирил Ба-
дев и Росен Лазаров са сърцето и моторът на 
този клуб. Те съвместно със спонсорите от 

ДСК, Българската шахматна федерация, На-
ционалната спортна академия и Столичната 
голяма община направиха запомнящо се предс-
тавление в 9 кръга и 3 части - основен турнир, 
турнир по решаване на задачи и сеанс. Подго-
товката за този турнир отне около 5 месеца, 
но си заслужаваше. Просторна зала, сувенири за 
участие, всички участници играеха с електрон-
ни часовници, коктейл на откриването и зак-
риването за всички присъстващи, през цялото 
време имаше маса с лакомства и напитки.

В края на втория ден се проведе турнир 
по решаване на шахматни задачи, в който на 
участващите бяха дадени 16 задачи и време за 
мислене 1 час. Победителка стана Сандра Три-
фонова от „Дракон” - Плевен, която реши 13 
задачи, а нейни подгласници са 10-годишният 
Димитър Даскалов и шампионът на България 
до 14 г. - Сашо Андреев. След закриването фм 
Кирил Бадев даде сеанс, в който спечели 28 
партии, 8 ремитa и 4 загуби. 

Шампион и носител на тежката 5 кг купа 
стана 12-годишният възпитаник на ШК „Пле-
вен 21” Анатоли Атанасов. Треньор в този 

Купата на Слона 
мс Димитър Илиев
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клуб е мс Христинка Илиева, която от 4 го-
дини е несменяем лидер в треньорския занаят. 
Втори стана 12-годишният миналогодишен 
носител на купата Ивайло Стоянов, който 
от тази година се състезава за ШК „Ивис”. 
Трети остана фаворитът кмс Сашо Андреев, 
който явно подцени своите съперници и това 
му коства титлата. Прекрасна бе победата на 
Ивайло срещу Сашо, а пък и шампионът изпус-
на да го победи в по-приятен ендшпил. Ето и 
крайното класиране:

 

Крайно класиране: т.

1 Анатоли Атанасов (“Плевен 21” Плевен) 8,5 

2 Ивайло Стоянов (“Ивис”, София) 8

3 Сашо Андреев (“Свиленград 2004”) 7,5

4 Дарио Дерешки (“Плевен 21”, Плевен) 6

5 Иван Гарнизов (“Плевен 21”, Плевен) 6

6 Сандра Трифонова (“Дракон”, Плевен) 6

7 Симонета Иванова (“Плевен 21”, Плевен 6

8 Дарена Сиркова (“ЦСКА”, София) 5,5

9 Николай Гетов (“Бадев”, София) 5,5

10 Росен Тодоров (“Абритус”, Разград) 5,5

11 Димитър Даскалов (“ЦСКА”, София) 5,5

12 Румен Николов (“ЦСКА”, София) 5,5

13 Светослав Огнянов (“Юрий Бендерев”, Перник) 5,5

14 Ростислав Райчев (“Локомотив 2000” Пловдив) 5

15 Велислав Маринов (“Плевен 21” Плевен) 5

16 Джунейт Али (“Спартак Плевен 21”) 5

17 Виктор Найденов (“Тангра”, Плевен) 5

18 Кристина Янкова (“Ивис”, София) 5

19 Деница Драгиева (“ЦСКА”, София) 5

20 Валентин Добрев (“Славия”, София) 5

Общо 48 участници

Ето и няколко избрани партии, а ШК “Ба-
дев” ви очаква и догодина, малки почитатели 
на играта.

Анатоли Атанасов - Дарио Дереш-
ки [D02]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.¥f4 e6 4.e3 ¥d6 5.¤e5 
¤bd7 6.¥d3 c5 7.c3 cd4 8.cd4 £a5 9.¤c3 
£b6 10.¦c1 ¥b4 11.0–0 ¥c3 12.bc3 ¤e5 
13.de5 ¤d7 14.£g4 g6 15.£h4 ¤c5 16.¥b1 
£c7 17.c4 b6 18.cd5 ed5 19.e6 £e7 20.ef7 
¢f7 21.¥g5 £e5 22.¥f4 £f6 23.£g3 £e6 
24.¥e5 ¦e8 25.f4 £g4 26.£f2 ¥e6 27.¥d4 
¦ac8 28.¥c5 bc5 29.£b2 £h4 30.f5 gf5 
31.¥f5 ¥f5 32.¦f5 ¢g8 33.¦cf1 ¦f8 34.£b7 
£d8 35.¦f8 £f8 36.¦f8 1–0

Сашо Андреев (2005) - Анатоли 
Атанасов [B07]
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 c6 4.h3 e5 5.de5 
de5 6.£d8 ¢d8 7.¤f3 ¤bd7 8.¥c4 ¥b4 
9.¤g5 ¢e7 10.¤f7 ¤e4 11.¤h8 ¤c3 12.¥g5 
¤f6 13.bc3 ¥c3 14.¥d2 ¥a1 15.¥b4 ¢d8 
16.¢e2 ¥d4 17.c3 c5 18.cd4 cb4 19.de5 
¤e4 20.¢e3 ¤c3 21.¤f7 ¢e7 22.¤g5 
h6 23.¤e4 ¥e6 24.¥e6 ¢e6 25.¤c3 bc3 
26.¦c1 ¦c8 27.f4 b5 28.a3 a5 29.¢d3 b4 
30.ab4 ab4 31.¢c2 g5 32.fg5 hg5 33.¦e1 
¦c5 ½–½

Сандра Трифонова (2000) – Димитър 
Даскалов (1769) [D02]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.¥f4 e6 4.e3 ¥e7 5.¥d3 
¤bd7 6.¤bd2 0–0 7.¤e5 b6 8.g4 ¤e5 9.de5 
¤d7 10.£f3 ¤c5 11.¦g1 ¤d3 12.cd3 ¥b4 

Победителят Анатоли Атанасов

Îт живота на клубовете
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13.0–0–0 ¥d2 14.¦d2 c5 15.¦g3 f6 16.ef6 
£f6 17.g5 £d8 18.£h5 £e8 19.g6 hg6 
20.¦g6 ¦f7 21.¥e5 £f8 22.f4 a5 23.¦dg2 
¦aa7 24.¦h6 ¦f5 25.¦h8 1–0

Дарио Дерешки – Росен Тодоров 
(1899) [A40]
1.d4 g6 2.c4 ¥g7 3.¤c3 c5 4.d5 ¥c3 5.bc3 
£a5 6.¥d2 f5 7.£c2 ¤f6 8.¤f3 d6 9.e3 
¤bd7 10.¥d3 0–0 11.0–0 ¤b6 12.¦fe1 ¥d7 
13.e4 fe4 14.¥e4 ¤c4 15.¥h6 ¤a3 16.£d3 
¥b5 17.£e3 ¦fe8 

XIIIIIIIIY
9r+-+r+k+0
9zpp+-zp-+p0
9-+-zp-snpvL0
9wqlzpP+-+-0
9-+-+L+-+0
9sn-zP-wQN+-0
9P+-+-zPPzP0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

18.¥d3 ¥d3 19.£e6 ¢h8 20.¤g5 ¦f8 
21.£e7 £c7 22.£c7 1–0

Сашо Андреев (2005) - Сандра Три-
фонова (2000) [B13]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed5 cd5 4.c3 ¤c6 5.¤f3 
¤f6 6.¥f4 g6 7.¥d3 ¥g7 8.0–0 0–0 9.¦e1 
¤e8 10.¤bd2 f6 11.£b3 ¢h8 12.h3 e6 
13.¦e2 ¤d6 14.£a3 ¤f7 15.c4 £b6 16.¦ae1 
¥d7 17.¤b3 e5 18.¤c5 ¦ad8 19.cd5 ¤d4 
20.¤d4 ed4 21.¤e6 ¤e5 22.¥e5 fe5 
23.¤g7 ¢g7 24.¦e5 1–0

Ивайло Стоянов (2001) - Сашо Анд-
реев (2005) [C47]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.d4 ed4 
5.¤d4 ¥b4 6.¤c6 bc6 7.¥d3 d5 8.ed5 
cd5 9.0–0 0–0 10.¥g5 c6 11.£f3 ¦b8 
12.¥f6 £f6 13.£f6 gf6 14.¤e2 ¥d6 15.b3 
¥g4 16.f4 ¥e2 17.¥e2 ¦fe8 18.¥d3 ¥c5 
19.¢h1 ¥d4 20.¦ad1 ¥c3 21.¦f3 h6 
22.¥h7 ¢h7 23.¦c3 ¦bc8 24.h3 ¢g6 
25.g3 ¢f5 26.¢g2 ¢e6 27.¢f3 h5 28.¦c5 
¢d6 29.¦a5 ¦c7 30.c4 ¦ce7 31.¦d3 
¦e1 32.cd5 ¦f1 33.¢g2 ¦ee1 34.dc6 
¢c6 35.¦h5 ¦g1 36.¢f3 ¦gf1 37.¢g4 
¦f2 38.¦a5 ¢b6 39.¦a4 ¦g2 40.a3 f5 
41.¢h4 1–0

Анатоли Атанасов - Дарена Сирко-
ва (1928) [D02]
1.d4 d5 2.¤f3 e6 3.¥f4 c6 4.e3 ¤f6 5.¥d3 
¥d6 6.¤e5 £c7 7.£f3 b6 8.g4 ¥a6 9.g5 
¥d3 10.cd3 ¤fd7 

XIIIIIIIIY
9rsn-+k+-tr0
9zp-wqn+pzpp0
9-zppvlp+-+0
9+-+psN-zP-0
9-+-zP-vL-+0
9+-+PzPQ+-0
9PzP-+-zP-zP0
9tRN+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

11.¤f7 ¥f4 12.¤h8 ¥d6 13.£f7 ¢d8 14.£e6 
¢c8 15.¤f7 ¥b4 16.¤c3 ¢b7 17.a3 ¥f8 
18.¦c1 1–0

Сандра Трифонова (2000) - Ивайло 
Стоянов (2001) [A40]
1.d4 g6 2.¤f3 ¥g7 3.c4 d6 4.e4 ¤c6 5.d5 ¤e5 
6.¤e5 ¥e5 7.£c2 ¥g7 8.¥e2 ¤f6 9.0–0 0–0 
10.¤c3 c6 11.¦d1 ¤d7 12.¥e3 £c7 13.£d2 
a5 14.¥h6 ¤c5 15.¥g7 ¢g7 16.£d4 f6 17.f4 
¤d7 18.¦d3 £b6 19.£b6 ¤b6 20.¦g3 ¢h8 
21.¦e1 ¥d7 22.¥d3 e5 23.fe5 fe5 24.¦f1 ¦f1 
25.¢f1 ¢g7 26.¥e2 ¦f8 0–1

Сашо Андреев (2005) - Дарио Дереш-
ки [B07]
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 c6 4.h3 g6 5.¥e3 
¥g7 6.g4 e6 7.¥g2 d5 8.e5 ¤fd7 9.¤ge2 
£e7 10.0–0 a6 11.f4 0–0 12.f5 ef5 13.gf5 
£d8 14.f6 ¥h8 15.¤g3 ¦e8 16.¥f4 ¤f8 
17.h4 ¤e6 18.¥e3 ¤d7 

XIIIIIIIIY
9r+lwqr+kvl0
9+p+n+p+p0
9p+p+nzPp+0
9+-+pzP-+-0
9-+-zP-+-zP0
9+-sN-vL-sN-0
9PzPP+-+L+0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

19.¥d5 cd5 20.¤d5 ¤c7 21.¤e7 ¦e7 22.fe7 
£e7 23.£f3 ¤b6 24.¥g5 £e8 25.¤e4 ¥e6 
26.¤d6 £d7 27.b3 1–0
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Èзвестни личности - почитатели на шаха 

Неуспехът е временен, 
 класата - вечна!

Най-успешният отбор на България е волей-
болният за мъже. Аз, Пламен Константинов 
(Гибона), съм неговият капитан. За разлика оба-
че от Божидар Искренов (великия футболист 
на “Левски”), моят прякор е наследствен - така 
са казвали още на баща ми. Родителите ми са 
били големи волейболисти и всички смятат, че 
затова съм почнал с техния спорт, но това не е 
вярно. От малък си бях доста височък (сега съм  
“само” 202 см). Опитвах какво ли не: плуване, 
футбол, баскетбол, висок скок, но най-добър бях 
на тенис на корт. Стигнах до финал на юношес-
ко първенство и когато очаквах да стана шам-
пион, бях разбит от едно доста черничко момче 
от пазарджишките села с 0-6, 1-6. Разплаках се, 
захвърлих ракетата и влязох във волейболната 
зала. Завинаги! Човек трябва да открие своето 
спортно призвание, а не да се мъчи в някой моден 
спорт. В националния отбор късно се запалихме 
по шаха покрай успехите на Веско Топалов. Аз 

съм доста амбициозен, но непрекъснато падах 
от треньора.Той пък се майтапеше, че съм се 
заблудил, че като играя в руски клуб и съм висок 
колкото Крамник, мога да го победя. С мойте 
дълги ръце стигах лесно до противниковия цар, 
но забравях да пазя моя. Явно само с желание не 
става и реших да започна изучаването на шаха 
от А, Б. Собственик съм на сладкарници в Плов-
див и Карлово и предвиждам да ги превърна в 
мини клубчета за деца шахматисти, а аз ще се 
уча от тях, защото смятам, че шахът е велика 
игра и си заслужава всяко дете да изучи прави-
лата й.
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Îткрити турнири

От 20 до 22 април 2007 г. за десети по-
реден път Велико Търново бе домакин на 
турнира “Търновската царица”, който за де-
вети път има статут на Купа на България. 
Организатори на проявата са БФШ и вели-
котърновският клон на ВШК “Георги Даска-
лов”. Вече четвърта година община Велико 
Търново оказва сериозно съдействие проя-
вата да премине на високо ниво. Този път 
тя осигури купите и медалите за момчета-
та и момичетата до 8, 10, 12 и 14 г. 

Организаторите на турнира осигуриха 
и допълнителни награди: грамоти до 6-о 
място в крайното класиране за всички въз-
расти, специални предметни награди за най-
малките и за чуждестранните участници. 
От особена важност за пазарното време, в 
което живеем, е увеличаването на паричния 
награден фонд - този път той бе общо 800 
лева и се разпредели между заелите първи-
те шест места в генералните класирания 
при момичетата и момчетата. Колоритни 
бяха и специалните награди за победители-
те в главните турнири: красив сувенир за 
шампиона при момчетата и корона за побе-
дителката при момичетата - все пак тур-

нирът е “Търновската царица”. 
За пръв път наградите се връчиха на от-

крито, като се осигури и почетна стълбич-
ка за заелите първите три места в генерал-
ното класиране и в отделните възрастови 
групи. Експериментът е изключително уда-
чен и мисля, че ще се утвърди. Почетната 
стълбичка придава необходимата тържес-
твеност на закриването като естествен 
финал на изморителната състезателна 
надпревара. Трябва да се спре практиката 
закриването да се уважава само от призьо-
рите, която за съжаление се наблюдава по 
някои наши опени.

Подобаващо се отбеляза и десетият 
юбилеен характер на турнира - специална 
шахматна торта, с която бяха почерпени 
състезателите.

Новост за турнира е, че за пръв път той 
бе с международно участие - 13 състезате-
ли от Турция. Този факт може да се окаже 
предпоставка турнирът да се разшири с 
участието на гости и от други съседни дър-
жави и да прерасне в състезание - “Балканс-
ката купа” или официално Балканско първен-
ство. Велико Търново разполага с добра база 
за организацията на подобен международен 

Десето юбилейно издание на 
“Търновската царица” 

Доц. д-р мс Тодор Галунов 

Призьорките при момичетата

Симонета Иванова и победителят 
при момчетата Васил Кръстев
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Îткрити турнири
форум и мисля, че идеята е реализируема.

Турнирът се предшестваше от сеанс 
на едновременна игра на една от младите 
надежди на шахмата във Велико Търново 
- Любослав Кътов, който няколко пъти е 
участвал с успех в изданията на “Търновс-
ката царица”. В сеанса срещу него участваха 
27 деца. Единствената победа срещу сеан-
сьора бе постигната от състезателката на 
ЦСКА Дарена Сиркова. 

Голямата част от състезателите и гос-
тите на турнира отново бяха настанени и 
се хранеха в едно от най-красивите места 
във Велико Търново - развлекателния ком-
плекс “Света гора”. Тук се провеждаше и 
турнирната надпревара. Малка част бяха 
настанени в други хотели в града, откъде-
то имаше удобен транспорт. 

Медиите в лицето на телевизиите “Ви-
деосат” и “Евроком”; радиата “Дарик” и “Ве-
лико Търново”, областните всекидневници 
“Янтра днес” и “Борба” отново проявиха 
традиционния интерес към състезанието и 
го отразиха в своите новинарски емисии и 
специализирани предавания. 

По станала вече традиция турнирът се 
откри от г-н Йордан Грозданов, заместник-
кмет на община В. Търново по въпросите 
на спорта. 

Участниците бяха общо 150. Високият 
им брой запази реномето на проявата като 
най-масовия детски турнир през годината 
в България. Все пак и този път рекордът 
от 166 участници през 2004 г. отново не 
бе достигнат. Мисля, че една от причините 
за това е, че наскоро приключиха държавни-
те първенства по ускорен шахмат и блиц, 
а само две седмици след “Търновската ца-
рица” - на 3 май, започват държавните пър-
венства по класически шахмат. Твърде въз-
можно е част от клубовете и родителите 
да са затруднени във финансирането на три 
турнира поред. По тази причина е уместно 
да се помисли за малко по-голямо раздалеча-
ване във времето на трите прояви, а не те 
да приключват за малко повече от месец. 

По традиция се проведоха два главни 

турнира: за момичета и момчета до 14 го-
дини, в които участваха почти всички най-
силни деца в България. Класирането се из-
върши по възрастови групи, като групата, 
в която всеки се състезава, бе определена 
предварително. Турнирът се проведе по 
швейцарската система в 9 кръга, при конт-
рола за игра 1 час на състезател.

В главния турнир при момчетата до 14 
г. участваха 116 състезатели. След първите 
пет кръга имаше и приятна изненада - лидер 
с 5 т. бе осемгодишният Николай Христов 
от “ЦСКА” с треньор Васил Илиев. В шес-
тия кръг той отстъпи лидерството на Р. 
Тодоров (“Абритус”, Разград). В последните 
кръгове обаче и той забави темповете и в 
крайна сметка след много оспорвана игра 
трима състезатели постигнаха 7,5 т. и 
класирането се определи по допълнител-
ния показател “Медиана-Бухолц”. Коефици-
ентът се оказа най-благоприятен за пред-
ставителя на “Плевен 21” Васил Кръстев. 
Той е участвал няколко пъти в изданията на 
турнира, но за пръв път печели генералното 
класиране. Постигнатият успех е един от 
най-сериозните в досегашната му кариера 
и е предпоставка за нови по-сериозни пос-
тижения. Второто място завоюва един от 
най-прогресиращите млади шахматисти 
през последните 1-2 години - Сашо Андре-
ев (“Свиленград 2004”). При него има всички 
предпоставки за увеличаване на успехите. 
Особено важна е голямата подкрепа, която 
му оказва президентът на ШК “Свиленград 
2004” Трифон Тодоров. Състезателят, кой-
то в даден момент може би се виждаше на 
върха - Росен Тодоров (“Абритус”, Разград), 
трябваше да се задоволи с третото мяс-
то, но така е в спорта - трябва да се издър-
жи докрай в надпреварата. Ето и крайното 
класиране:

1 Васил Кръстев (“Плевен 21”) 7,5 т.

2 Сашо Андреев (“Свиленград”) 7,7 т.

3 Росен Тодоров (“Абритус” Разград) 7,5 т.
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4 Даниел Нинчев (“Бургас” Бургас) 7 т.

5 Христо Вригазов (“Спартак - Плевен 21”) 7 т.

6 Дарио Дерешки (“Плевен 21”) 7 т.

7 Ивайло Стоянов (“Ивис”, София) 6,5 т.

8 Иван Буковски (“Плевен 21”) 6,5 т.

9 Иван Гарнизов (“Плевен 21”) 6,5 т.

10 Велизар Софранов (“Ивис”, Сф) 6,5 т.

11 Анатоли Атанасов (“Плевен 21”) 6,5 т.

12 Кристиян Йорданов (“Царевец”, В. Търново) 6,5т.

13 Калоян Стоименов 6,5 т.

Общо 116 участници

 
В отделните възрастови групи класира-

нето е следното: 
до 14 години: 1) В. Кръстев - 7,5 т.; 2) 

С. Андреев - 7,5 т.; 3) Р. Тодоров - 7,5 т.; 4) 
Ив. Буковски - 6,5 т.; 5) В. Софранов - 6,5 т.; 
6) К. Стоименов - 6,5 т., и т. н. 

до 12 години: 1) Д. Нинчев - 7 т.; 2) Хр. 
Вригазов - 7 т.; 3) Ив. Стоянов - 6,5 т.; 4) 
Ив. Гарнизов - 6,5 т.; 5) А. Атанасов - 6,5 т.; 
6) Кр. Йорданов - 6,5 т., и т. н.

до 10 години: златният медал завоюва 
Дарио Дерешки със 7 т. Среброто остана 
за Михаил Николов с 6 т., а трети е Вален-
тин Вълев - 6 т. В класирането следват: 4) 
Иво Димитров - 6 т.; 5) Иван Андреев - 6 
т.; 6) Даниел Ганев - 5,5 т., и т. н.

до 8 години: първото място и купата 
спечели Николай Христов с 6 т. Втори с 5 
т. остана държавният шампион по ускорен 
шахмат Георги Славков с треньор Марин 
Атанасов. Бронза завоюва Йоан Илиев - 4,5 
т. В класирането следват: 4) Васко Велич-
ков - 4 т.; 5) Емил Стефанов - 4 т.; 6) Денис 
Маринов – 4 т., и т. н.

При момичетата участваха 34 със-
тезателки, между които всички медалис-
тки от наскоро проведените държавни 
първенства по ускорен шахмат и блиц. 
Победителка в генералното класиране с 
резултат 7,5 т. стана състезаващата се 

за “Виктори” – Благоевград, Цвета Галу-
нова. Тя победи преките си съпернички 
за купата и за пръв път стана “Търновс-
ка царица”. Така първото място в гене-
ралното класиране при момичетата се 
завоюва от търновка, но се спази тра-
дицията купата да не остане в староп-
рестолния град. Втора в генералното 
класиране е Йоана Костурска (“Ивис”, 
София), която постигна 6,5 т. Успехът 
й повтаря миналогодишното класиране 
и е показател за стабилност на изявите 
й. Трета в генералното класиране също 
с 6,5 е Мария Николова (“Бургас”). Резул-
татът й е крачка напред в сравнение с 
миналата година, когато бе четвърта. 
Ето и крайното класиране при момиче-
тата:

1 Цвета Галунова (“Виктори”, Б-д) 7,5 т.

2 Йоана Костурска (“Ивис”, София) 6,5 т.

3 Мария Николова (“Бургас”) 6,5 т.

4 Полина Венкова (“Плевен ХХI”) 6 т.

5 Симонета Иванова (“Плевен ХХI”) 6 т.

6 Дарена Сиркова (“ЦСКА”) 5,5 т.

7 Вероника Василева (“Спартак-Плевен ХХI”) 5,5 т.

8 Виктория Цекова (“Плевен ХХI”) 5,5 т.

9 Мария Миланова (“Шумен”) 5,5 т.

10 Мария Васова (“Берковица”) 5,5 т.

11 Ани Крумова  (ВШК “Г. Даскалов”) 5,5 т.

12 Силвена Митева  (“Дунав”, Русе) 5,5 т.

Общо 34 участнички

Ето и класирането в отделни възрасто-
ви групи:

до 14 години: класирането е: 1) Йоана 
Костурска - 6,5 т.; 2) Дарена Сиркова - 5,5 
т.; 3) Виктория Цекова - 5,5 т.; 4) Мария 
Миланова - 5,5 т.; 5) Ани Крумова - 5,5 т.; 6) 
Силвена Митева - 5,5 т.

до 12 години: първа с 7,5 т. е победи-
телката в генералното класиране Цвета 
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Галунова. Среброто с 6,5 т. завоюва Ма-
рия Николова, а бронзовият медал остана 
за Полина Венкова - 6 т. В класирането 
следват: 4) Вероника Василева - 5,5 т.; 5) 
Дарина Първанова - 5 т.; 6) Александра 
Иванова - 4,5 т.

до 10 години: 1. Симонета Иванова - 6 
т.; 2. Мария Васова - 5,5 т.; 3. Дениз Фират 
- 4,5 т.; 4. Джулиана Колева - 4 т.; 5. Боряна 
Сергеева - 4 т.; 6. Ива Пенчева - 4 т.

до 8 години: участваха само две предс-
тавителки. За съжаление това не е изолирано 
явление. Само 20 дни преди това на държавни-
те първенства в Балчик по ускорен шах и блиц 
те бяха четири. Явно в тази възръстова гру-
па при момичетата в момента има сериозен 
дефицит на състезателки. Първа в турнира 
стана Доника Шивачева от Ямбол с 5 т., а 
втора остана Николета Господинова - с 4 т. 

Като най-малки участници бяха 
отличени Николета Господинова и Тодор 
Христов. 

Главен съдия на турнира бе мм инж. 
Коста Ангелов, съдия републиканска 
катeгория, главен секретар - мс Нико-
лай Йорданов, и съдии мс доц. д-р Тодор 
Галунов, съдия републиканска категория, 
мс Светла Йорданова, съдия републикан-
ска категория, и Венета Петкова, съдия 
втора категория. За по-спокойното про-
тичане на турнира отново в залата не се 
допускаха родители, треньори и състеза-
тели, които са приключили партиите си. 

Така турнирът мина спокойно, а срещу 
решенията на съдийския екип нямаше по-
дадени контестации. Остава обаче отк-
рит въпросът, който вече съм поставял 
неколкократно - как ще правим реклама на 
шаха при “закрити врати”? 

В заключение смятам, че състезателите 
и гостите си тръгнаха доволни от ‘’Тър-
новската царица’’. Да се надяваме, че след-
ващото издание ще бъде още по-успешно! 

Ето и по една партия на победителите 
при момчетата и момичетата: 

Симонета Иванова -
Цвета Галунова

1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 ¥g7 4.¤c3 0–0 5.e4 
d6 6.¥e2 e5 7.0–0 ¤c6 8.d5 ¤e7 9.b4 ¤d7 
10.¥a3 f5 11.¤g5 ¤f6 12.f3 ¤h5 13.c5 
¦f6 14.¥c4 ¥h6 15.¤e6? ¥e6 16.de6 ¥e3 
17.¢h1? ¥d4? [Веднага печелеше 17...¤g3!] 
18.£b3? [Наложително беше 18.¤e2] След-
ва решителен удар:

XIIIIIIIIY
9r+-wq-+k+0
9zppzp-sn-+p0
9-+-zpPtrp+0
9+-zP-zpp+n0
9-zPLvlP+-+0
9vLQsN-+P+-0
9P+-+-+PzP0
9tR-+-+R+K0
xiiiiiiiiy

 18...¤g3! 19.hg3 g5 тих ход с неспасяема 
матова заплаха 20.¦ad1 ¦h6 мат. 0–1

Росен Тодоров - Васил Кръстев 

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¥d3 e5 4.de5 de5 
5.¥g5 ¥e7 6.¤e2 ¥e6 7.¤g3 ¤bd7 
8.¤d2 c6 9.¥f6 ¤f6 10.¤f3 0–0 11.0–0 
£c7 12.£e1 ¥c5 13.h3 ¦ad8 14.£c3 
¥d4 15.¤d4 ed4 16.£d2 c5 17.£g5 h6 
18.£c1 £c6 19.b3 b5 20.a4 a6 21.ab5 
ab5 22.¦e1 ¦fe8 23.¦a5 c4 24.bc4 bc4 
25.¥f1 £b6 26.£a3 d3 27.cd3 cd3 28.¦a6 
£b3 29.£a1 £c2 30.e5 d2 31.¦d1 ¥b3 
32.¥e2 ¤d5 33.¦d6 ¦d6 34.ed6 ¤c3 
35.¦f1 ¤e2 36.¤e2 d1£ 37.¦d1 £d1 
38.£d1 ¥d1 0–1

Îткрити турнири

Състезателите на ШК “Плевен 21” 
с най-много медали
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Äържавни първенства

Две седмици Русе беше домакин на най-
престижните младежки състезания у нас - 
държавните първенства за юноши и девой-
ки до 20 години. 

От 2 до 6 април домакин на девойките 
беше ШК „Пристис”, а от 10 до 15 същия 
месец - ШК „Дунав” прие младежите.

Девойките бяха настанени и играха в 
уютния хотел „Национал”, който през пос-
ледните години се превърна в база на деви-
ческия шах на България.

От 17-те участнички само две бяха без 
коефициент Ело. Отсъстваха Пламена Анд-
реева и Вероника Андреева, но участието на 
4-те финалистки при жените тази година - 
Елица Раева, Адриана Николова, Ива Виденова 
и Милена Стефанова, направи борбата много 
оспорвана. Седемте кръга не излъчиха едно-
лична победителка. Три състезателки завър-
шиха с по 5,5 точки. Коефициентите опре-
делиха за шампионка, носителка на купата и 
златния медал Елица Раева . Сребърният медал 
остана за Венета Петкова, а бронзовият - за 
Адриана Николова. След тях са 6 състезател-
ки с по 4 точки. 

Крайно класиране: т.

1 Елица Раева („Пристис”, Русе) 5,5

2 Венета Петкова („Г. Даскалов”, Варна) 5,5

3 Адриана Николова („Спартак Плевен-21”) 5,5

4 Милена Стефанова („Враца”, Враца) 4

5 Мария Владимирова („Феникс”, София) 4

6 Ива Виденова („Локомотив 2000”, Пловдив) 4

7 Диана Владимирова („Феникс”, София) 4

8 Силвена Митева („Дунав”, Русе) 4

9 Десислава Градевска („Виктори”, Благоевград) 4

10 Христина Христова („Г. Даскалов”, Варна) 3,5

11 Ани Крумова („Г. Даскалов”, Варна) 3,5

12 Цвета Галунова („Виктори”, Благоевград) 3,5

13 Емилия Тодорова („Дунав”, Русе) 3

14 Йорданка Найденова („Хадзополус”, София) 3

15 Константина Георгиева („Пристис”, Русе) 2,5

16 Грета Ноева („Г. Даскалов”, Варна) 2,5

17 Дона-Мария Иванова („Пристис”, Русе) 1

За по-малките участнички Силвена 
Митева, Ани Крумова и Цвета Галунова, 
които са още на 13-14 години, това със-
тезание бе едно от първите от такъв 
ранг, но те играха наравно с големите. И 
се представиха достойно. Е, на някои им 
липсва опит, на други - концентрация, 
на трети не им достигна времето, но 
и трите горят от желание да спечелят! 
А това е най-важното! Само да участ-
ваш вече не е интересно - трябва и да 
побеждаваш.

Vladimirova, Maria - Raeva, Elitsa 
[B34]  1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 
g6 5.g3 ¥g7 6.¤e2 ¤f6 7.¥g2 d6 8.0–0 h5 
9.¥g5 h4 10.¥xh4 ¤g4 11.¤bc3 g5 12.¥xg5 
¤xh2 13.¦e1 ¥g4 14.£d3 ¤e5 15.£b5+ 
¥d7 16.£xb7 ¤ef3+ 17.¥xf3 ¤xf3+ 18.¢g2 
¤xg5 19.f3 ¦b8 20.£xa7 ¦xb2 21.¦ab1 
¥xc3 22.¤xc3 ¦xc2+ 23.¤e2 f6 24.¦b8 
¦c8 25.¦eb1 ¢f7 26.¦8b2 ¦h7 27.¤d4 
¤e6 28.¤f5 ¤c5 29.¦b8 ¦h8 30.¦xc8 £xc8 
31.g4 ¥xf5 32.exf5 £a8 33.£b6 £xa2+ 
34.¦b2 £d5 35.¦e2 £d1 36.¦xe7+ ¢xe7 
37.£a7+ ¤d7 38.£e3+ ¢d8 39.¢g3 ¦e8 
0–1

Nikolova, Adriana - Videnova, Iva [B78]  
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 
5.¤c3 g6 6.f3 ¥g7 7.¥e3 0–0 8.£d2 ¤c6 
9.¥c4 ¥d7 10.0–0–0 £b8 11.h4 b5 12.¥b3 
¤xd4 13.¥xd4 a5 14.¤d5 ¤xd5 15.¥xg7 
¢xg7 16.¥xd5 ¦a6 17.h5 e6 18.hxg6 hxg6 
19.¥b7 ¦a7 20.£h6+ ¢f6 21.e5+ ¢e7 
22.exd6+ 1–0

Шампионатите до 20 години в Русе
мм Коста Ангелов
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Äържавни първенства
Младежите бяха настанени и играха в 

хотел „Рига”. Условията и тук бяха отлич-
ни. Залата беше просторна и тиха и може 
да приеме турнири от по-висок ранг. Учас-
тниците бяха 20. Отсъстваха Христо Вел-
чев, Светозар Цеков и други, но участието 
на мм Григор Григоров, вице световния шам-
пион до 14 г. фм Мариян Бойчев, многократ-
ния призьор в различни възрастови групи 
Ивайло Енчев обещаваше интересна борба. 
Те притежаваха и най-високите коефициен-
ти в турнира. Кратки ремита нямаше.

Григоров и Бойчев започнаха колебливо, не 
можаха да надиграят явно отстъпващи им по 
сила съперници. Младенов получаваше много-
обещаващи позиции, измъчваше съперниците 
си, но в крайна сметка им „позволяваше” да 
направят реми. А в това време Ивайло Енчев 
трупаше точки - 4 от 4! Всички го виждах-
ме победител, но... В последните три кръга 
станаха няколко  неочаквани събития: Енчев 
финишира слабо - 1 от 3, Нино Влашки с 11-
то Ело в турнира, когото много състезатели 
подцениха, игра много добре и набра 5,5 точ-
ки, Васил Колев завърши с 4 т., след като за-
губи втора партия заради позвъняване на GSM 
(първата загуба още в началото на турнира, 
като мислеше, че извън залата може да звъни 
и говори, а това също е забранено), а Мариян 
Бойчев не се яви в последните два кръга, без 
да представи медицинско или да изкаже друга 
основателна причина.

Така крайното класиране оглавиха Григо-
ров и Влашки с по 5,·5 т. от 7. Докато за 
Григоров това беше пореден и очакван ус-
пех, за Влашки е прекрасен стимул за скок в 
големия шах. Вероятно разочарован е Енчев, 
но... така е - невинаги денят се познава от 
сутринта. Той и Пламен Младенов имат по 
5 т., а след тях са 7 души с по 4 т.

Крайно класиране: т.

1 Григор Григоров 5,5 

2 Нино Влашки 5,5

3 Ивайло Енчев 5

4 Пламен Младенов 5

5 Стелиян Георгиев 4

6 Андрей Куков 4

7 Огнян Миков 4

8 Иван Тетимов 4

9 Атанас Станоев 4

10 Тихомир Иванов 4

11 Васил Колев 4

12 Пламен Василев 3,5

13 Владимир Великов 3

14 Мариян Бойчев 3

15 Радослав Очков 3

Общо 20 участници

В заключение искам да кажа, че като че ли 
липсва мотивация за участие на най-добрите 
ни младежи и девойки в тези първенства.

Само участие в световно първенство 
не е достатъчно. Може би участието на  
шампиона и шампионката в мъжкия и жен-
ския финал (както беше преди години) ще 
бъде допълнителен стимул.

Grigorov, G (2431) - Enchev, I (2304) [A21] 
 1.d4 d6 2.c4 e5 3.¤c3 exd4 4.£xd4 ¤c6 5.£d2 
¤f6 6.b3 ¥e6 7.e4 g6 8.¥b2 ¥g7 9.¥d3 a5 10.¤ge2 
¤d7 11.0–0 0–0 12.¤d5 ¤ce5 13.¥b1 c6 14.¤e3 
£b6 15.¥d4 ¤c5 16.¢h1 f6 17.f4 ¤ed7 18.¥c2 
¦fe8 19.¤g3 ¥f7 20.¤g4 d5 21.exd5 cxd5 22.f5 
g5 23.cxd5 £d6 24.¤e3 b5 25.a3 h5 26.b4 axb4 
27.axb4 ¤a6 28.¥c3 £b6 29.¤e4 ¤e5 30.¥d4 
£d8 31.d6 ¤c6 32.¥c3 ¤e5 33.¤d5 ¤c4 34.£d4 
¦e5 35.¤e7+ 1–0

 Boichev, M (2369) - Enchev, I (2304) [A32] 
 1.c4 ¤f6 2.¤c3 c5 3.¤f3 e6 4.d4 cxd4 5.¤xd4 
¥b4 6.£b3 ¥c5 7.¤f3 b6 8.¥f4 ¥b7 9.¤b5 d6 
10.¦d1 ¤e4 11.e3 £e7 12.¤d2 ¤xd2 13.¦xd2 
e5 14.¥g3 0–0 15.f3 a6 16.¤a3 ¤c6 17.¤c2 a5 
18.¥e2 ¤b4 19.a4 ¤xc2+ 20.¦xc2 £g5 21.f4 
exf4 22.exf4 £f5 23.¥d3 ¦fe8+ 24.¢d1 £d7 
25.f5 ¥c6 26.£c3 d5 27.cxd5 £xd5 28.£c4 
¦ad8 29.£xd5 ¦xd5 30.¦c3 ¥xa4+ 31.¢c1 ¥b4 
32.¥c4 ¦c5 33.¥f2 ¦xf5 0–1
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Решения на комбинациите от стр. 23
(1) Kopaev – Alatortsev USSR, 1938 
1.g6! h6 2.£h6!! gh6 3.g7 ¢g8 4.gf8£ ¢f8 
5.¦d8 1–0
(2) Von Felitzsch – Wildegans, 1939 
1...£f2! 2.¤e2 £g1 3.¦g1 ¤f2 0–1
(3) Bernstein,O – Kotov Groningen, 1946 
1.f5! ef5 2.£h6 gh6 3.¦ag8 1–0
(4) Maister – Grozdov, 1954 
1...¦h3! 2.gh3 ¥f3 3.¢h2 ¤g4! 4.hg4 h5 

0–1
(5) Dahl, H - Schulz,W, 1956 
1.e6! ¥e6 2.¥d4 f6 3.£g4!! ¢f7 4.¦fe1 1–0
(6) Bauer,W – Gollner Berlin, 1956 
1.¦h6! gh6 2.£g8 ¤g8 3.¥f5 1–0
(7) Heemsoth – Heisenbutter, 1958 
1.¦c5!! £c5 2.¦h7 ¤h7 3.£g7 1–0
(8) Fuchs,R – Uhlmann, 1961 
1...¤g3! 2.hg3 ¦f5 3.g4 ¦h5 4.gh5 £h4 0–1

Световните шампиони по шахмат и 
композицията  (трета част)

Иван Паскалев
МАКС ЕВЕ
Диаграма №1
М. Еве, 1927 г.

XIIIIIIIIY
9-+ktr-+-+0
9mK-zpp+-+-0
9-zp-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-wQ0
9+-+R+-+-0
xiiiiiiiiy

Мат в 2 хода

Петият световен шампион по шах-
мат Макс Еве също се е увличал по композици-
ята. Единствената съставена от него задача 
е много известна /диаграма №1/. 
1.£d6! - цугцванг, 1...cd6 2.¦c1 мат  [1...c6 2.£b8 
мат ; 1...b5 2.£a6 мат; 1...¦g8 2.£d7 мат ]. 

МИХАИЛ БОТВИНИК
Още 14-годишен ученик, шестият 

световен шампион по шахмат Михаил 
Ботвиник публикувал своя първи етюд. 
По-късно той се изказва ласкаво за 
етюдното творчество: “... Даже майс-
торите трябва да отделят достатъч-
но внимание на етюдната композиция. 
Решаването на етюд приучва към конк-

ретно мислене и точни изчисления.”
Диаграма №2

М. Ботвиник, 1939 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+k+-+-+-0
9p+-+-+-+0
9zp-+p+-mK-0
9P+-zP-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

Етюдьт на диаграма №2 изисква точно 
това: 1.¢f5 ¢b6 2.¢e5? ¢c6 3.¢e6 ¢c7 
4.¢d5 ¢d7 5.¢c5 ¢c7 6.d5 ¢d7 7.d6 ¢d8 
8.¢c6 ¢c8 с реми или 7.¢b6 ¢d6 8.¢a6 
¢d5 9.¢a5 ¢c6 и отново реми. Очевидно 
този план е грешен и се налага преустройс-
тво на плана в движение. 1.¢f5 ¢b6 [Ако 
1...¢c6 2.¢e6! или 1...¢c7 2.¢e5!] 2.¢f6! 
¢b7 3.¢f7 ¢b8 (3...¢b6 4.¢e8 ¢c6 5.¢d8 
¢d6 6.¢c8) 4.¢e6 ¢c7 (4...¢c8 5.¢d6!) 
5.¢e7! ¢c6 6.¢d8 ¢d6 7.¢c8 ¢c6 8.¢b8 
¢b6 9.¢a8! Косвен обрат! Белият цар извър-
ши обходна маневра в тила на противника и 
сега, не на място, изникналата черна пешка на 
а6 попречи на собствения си цар да заеме спа-
сителна опозиция.

Øахматнa композиция
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Отмъщението на белополия офицер
мс Христинка Илиева

Това са думи на един от изтъкнатите 
в миналото шахматисти Арон Нимцович, 
чиято основна мисия в шахматния живот 
е свързана с непрестанното търсене на 
правотата и истината в шахмата. След-
ващата партия, в която става въпрос за 
идеалната фигура – блокер, за играта с ак-
тивен план, за силните и слабите полета, 
за правилната размяна на леките фигури и 
най-вече за енергията на офицер с току-що 
разкрит диагонал, разкрива най-характерна-
та черта на Нимцович – неговия вечен оп-
тимизъм. 

ЛЕОНГАРД – НИМЦОВИЧ,   
САН – СЕБАСТИЯН, 1912 г.

1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 ¤f6 4.¤c3 ed4 5.¤d4 
¥e7 6.¥e2 0–0 7.0–0 ¤c6 8.¤c6 bc6 След 
размяната черните получават компактна пе-
шечна маса в центъра – пешката с6 пречи на 
белите да създадат форпост след ¤c3 – d5, 
но от друга страна прави пешката а7 изоли-
рана, а впоследствие полето с5 може да ста-
не слабо. 9.b3 d5 Другият план на черните е 
свързан с игра върху пешката е4 – 9.......¦е8 и 
10...¥f8 10.e5 ¤e8 11.f4 f5! Спира пешечна-
та атака на белите. 12.¥e3 g6! Черните пла-
нират блокада на защитената проходна е5 с 
кон, който от блокиращото поле е6 ще под-
готвя активен план с g6 – g5. 13.¤a4! ¤g7 
14.£d2 £d7 15.£a5 Белите усилват давле-
нието върху слабия пункт с5, съчетавайки го 
с игра върху слабата пешка на а7. 15...¤e6 
16.¦ad1 ¦d8 17.¤c5? Позиционна грешка. 
Белите предлагат размяна на най-добрата 
фигура за блокада – коня. Естествено правил-
ният ход е 17.¥с5 17...¥c5 18.¥c5 ¥b7 В 
момента този офицер се явява най-пасивна-

„Само на този, който вярва в 
своята идея, му е присъдено да 
я осъществи!”

та черна фигура, стеснена от собствените 
си пешки.

XIIIIIIIIY
9r+-tr-+k+0
9zplzpq+-+p0
9-+p+n+p+0
9wQ-vLpzPp+-0
9-+-+-zP-+0
9+P+-+-+-0
9P+P+L+PzP0
9+-+R+RmK-0
xiiiiiiiiy

19.¦f3 ¢f7 20.¦h3 ¢g7 21.¦f1 ¦e8 22.¦hf3 
¦ad8 23.¦d1 Белите играят без активен 
план. На 23. £а7? Следва ¦а8  24.£b7 ¦eb8 
23...a6 24.b4 ¢h8 25.£a3 ¦g8 26.£c3 
¦g7 27.¢h1 ¦dg8 Ако сравним двете бло-
киращи фигури – коня на е6 и офицера на 
с5, безспорно максимална оценка заслужава 
конят, който помага и за подготовката на 
хода g5. 28.¥e3 В стремежа си да попре-
чат на агресивния план на черните, белите 
забравят за енергията, с която е изпълнена 
пешката с6 в движението си напред. 28… 
c5! Със заплаха  d4 – започва отмъщение-
то на пасивния досега наблюдател от b7 
29.¦g3 d4 30.£a3 g5 31.¥c4 gf4 32.¥e6 
¥g2! Гръм от ясно небе!
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9-+-+-+rmk0
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9P+P+-+lzP0
9+-+R+-+K0
xiiiiiiiiy

33.¢g1 Офицерът остана жив – на 33.¢g2 
следва £с6 34.¢f1 fg3  35.¥g8 gh2 с дос-
тойно отмъщение за офицера. 33...£e6 
34.¥f4 ¥b7 35.bc5 £d5 36.c6 ¥c6 37.¢f2 
¦g3 38.¥g3 £g2 39.¢e1 ¥f3 40.£a6 £g1  
Белите се предават. 0–1

Øахматни лекции
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Ðешете комбинациите
(1) Kopaev – Alatortsev
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Белите печелят
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(3) Bernstein, O – Kotov
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XIIIIIIIIY
9-+k+-+-tr0
9zpp+-+pzpp0
9-+p+-sn-+0
9+-+-+PvLl0
9P+-+P+-+0
9+-sNr+-+P0
9-zPL+-vlP+0
9tR-+-tR-+K0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(5) Dahl, H - Schulz,W
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Белите печелят

(6) Bauer,  W – Gollner
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Белите печелят

(7) Heemsoth – Heisenbutter
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Белите печелят

(8) Fuchs, R – Uhlmann
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Черните 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

ХVІI. Начално положение

Шахи и Рокада пристигнаха в Щурата 
долина. Тя беше безмълвна и пуста. Ня-
маше ги закачливите топове и офицери. 
Нямаше я безгрижната публика. Войната 
беше прогонила едните, а другите - при-
зовала в бойните редици.

- Тук ще се реши съдбата на Черве-
ната Роза - тържествено обяви феята. 
- Тази война трябва да свърши бързо и с 
малко участници. Затова ще я превърна 
във война игра. Нещо като играта “Взе-
ми!”, но с всички видове фигури.  Върху 
всяко поле от втория хоризонтал ще 
стои по една Бяла пешка /фиг. 40/.

Зад всяка крайна Бяла пешка - по един 
Бял топ /фиг. 41/.

До всеки Бял топ - по един Бял кон.
До всеки Бял кон - по един Бял офицер 

/фиг. 42/.

Бялото поле в средата на първия хо-
ризонтал е мястото на Бялата дама. 

На черното поле до нея е Белият цар 
/фиг. 43/.

По същия начин, но върху седмия и ос-
мия хоризонтал ще се разположат чер-
ните фигури /фиг. 44/.

Върху всяко поле от седмия хоризон-
тал ще застане по една Черна пешка.

Зад всяко крайна Черна пешка - по Фиг. 40

Фиг. 41

Фиг. 42

Фиг. 43

Илюстрация: Иванка Колчакова
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един Черен топ. До всеки Черен топ - по 
един Черен кон. До всеки Черен кон - по 
един Черен офицер.

Черното поле в средата на осмия хо-
ризонтал е за Черната дама.

Бялото поле в средата на осмия хори-
зонтал е за Черния цар.

Само тези фигури ще участват във 
войната. Това тяхно разположение ще 
нарека “начално положение” за играта.

ХVIII. Рокада измисля думата 
мат

Когато Черният цар научи за желани-
ето на Рокада войната да се води само 
върху Щурата долина, въздишка на облек-
чение се изтръгна от гърдите му. Той 
вече се чувстваше виновен за сторено-
то. Много лекомислено беше изпълнил 
капризното желание на Черната дама.

Белият цар също с готовност прие 
войната да се води на мястото, опреде-
лено от феята.

И ето най-опитните фигури от две-
те войски заеха начално положение. Зри-
тели и войни притаиха дъх.

- Уважаеми черни фигури - обърна се 
феята към всички, - днес за първи път 

на нашата планета ще има война. Бла-
годарение на благоразумието на техни 
величества Белия и Черния цар тя ще се 
проведе като война игра. Играта печели 
тази войска, която даде мат на против-
никовия цар.

Тук зрителите и войните се спогле-
даха.

- Думата мат е нова за вас - продължи 
Рокада, - и затова ще ви обясня какво оз-
начава. Всички знаете какво е шах. Дума-
та шах беше измислена, когато белият 
топ Глупчо нападна Негово височество 
Черния цар /фиг. 45/. Оттогава положе-
нието, при 
което една 
фигура запла-
ши да вземе 
п р о т и в н и -
ковия цар, се 
нарича шах. 
Черният цар, 
получил шах, можел да се защити по три 
начина:

- първо, като избяга /фиг. 46/;

- второ, като заповяда на Черния кон 
да го прикрие от нападението /фиг. 47/;

Фиг. 44

Фиг.45

Фиг.46

Фиг. 47

Илюстрация: Иванка Колчакова
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- трето, като заповяда на Черния 
топ да вземе белия /фиг. 48/;

На ца-
рете не е 
позволено 
да остават 
под шах. 
Те трябва 
веднага да 
се защитят 

- или да избягат, или да се прикрият от 
шаха, или да вземат нападателя, или ня-
коя фигура с цвета на царя да вземе на-
падателя.

Тъй като царете доведоха белите 
и черните фигури до война, играта ще 
продължи, докато някой от тях полу-
чи такъв шах, от който не може да се 
спаси.

Ледена тишина изпълни долината.
- Знам - изрече феята, - царят е един-

ствен и е безценна фигура. Той никога 
не трябва да бъде вземан. Затова с този 
шах, от който няма защита, войната 
ще завърши. Този шах се нарича мат.

Ñëåäâà�ïðîäúëæåíèå

Çа най-малките - приказка с продължение

Фиг.48

За какво мислят шахматистите 

по време на партията

В една турнирна партия съветският 
гросмайстор Блуменфелд получил спече-
лена позиция и в даден момент можел 
да даде форсиран мат в три хода. Той 
имал още 10 минути на часовника си и 
се замислил дълбоко. Противникът му и 
наблюдаващите партията зрители се пи-
тали дали Блуменфелд вижда мата. Най-
сетне малко преди да падне стрелката, 
той направил печелившия ход и дал мат.

Попитали  го:
- Защо мислихте толкова дълго? 

Нима не виждахте, че имате на разполо-
жение форсиран мат.

- Виждах много добре – отговорил 
майсторът. – Чудех се обаче защо при 
такъв очевиден мат противникът ми не 
се предава.

* * *

В друга турнирна партия съветският 
майстор Вересов достигнал до позиция, 

в която трябвало да избира между два 
форсирани мата – единия в три хода, 
а другия в пет. Внезапно той дълбоко 
се замислил, стрелката на часовника му 
паднала и той загубил по време. Всички 
присъстващи го обкръжили и започнали 
възбудено да питат нима не е видял поне 
единия от двата мата.

- Естествено, че ги видях – отгово-
рил Вересов.

- Тогава защо мислихте толкова дъл-
го, та дори загубихте по време?

- Всеки от двата мата беше много 
красив – обяснил майсторът – и аз  не 
можах да реша кой е по-красивият, за да 
избера него.

Иванов Петров
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