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Балканиада за юноши и девойки в Сърбия
гм Петър Великов -  треньор на отборите

Ìеждународни прояви

Балканският шампионат за юноши и де-
войки до 16 години се утвърди като едно 
от най-интересните първенства, организи-
рано от Балканската шахматна федерация. 
Тази година първенството се състоя в Кра-
гуевац, Сърбия, от 2 до 5 май. Участници-
те със всяка следваща година се увеличават 
- от четири отбора през 2009 г. сега бяха 
9 при момчетата и 5 при момичетата. Са-
мата формула на това състезание е инте-
ресна – всеки отбор се състои от по един 
състезател във възрастовите групи до 10, 
12, 14 и 16 г. 

Турнирът за момичета се проведе по 
кръгова система от 5 отбора. Нашият със-
тав беше много сплотен, игра много силно 
и убедително стана балкански шампион. 
Качеството на играта на отделните със-
тезатели дава добри надежди за бъдещето. 
Като треньор съм доволен от всички мо-
мичета. Цвета Галунова, лидер на от-
бора, постигна отличен резултат при мо-
мичетата до 16 г. – 3,5 от 4 точки. До 14 
г. Симонета Иванова, след случайната 
загуба в първия кръг, успя да спечели всички 
решаващи срещи срещу основните конку-
ренти – 3 т. от 4. Гергана Димитрова 
– до 12 г., като първо състезание от такъв 
мащаб въпреки някои пропуски, се предста-
ви добре. Виктория Радева, до 10 г., след 
като стана балканска шампионка на ускорен 

шах, затвърди успехите си и като част от 
отбора, балкански шампион – 2,5 от 4 т.

Крайното класиране - момичета

1 България 7

2 Румъния 6

3 Сърбия 4

4 Гърция 3

5 Черна гора 0

Момчетата играха по швейцарска сис-
тема – в 6 кръга 9 отбора. След много сла-
бо начало – две загуби в първите два кръга, 
почиваха в 3-ия кръг. След това успяха да се 
съвземат и след 3 последователни победи 
взеха бронзовите медали. Особено ценна 
беше победата в последния кръг срещу от-
бора на Сърбия, който ни превъзхождаше по 
ЕЛО. Симпатичният Давид Цветанов не 
само беше талисманът на по-големите, но 
постигна отличен, 100-процентов, резул-
тат в групата до 10 г. Със своята напорис-
та игра даваше увереност на останалите. 
Явор Тодоров игра на познатото си добро 
ниво – 3,5 от 5 т. Може би някои цайтно-
ти му попречиха да постигне още по-добър 
резултат. Добри думи могат да се кажат за 
Ради Данов до 16 г. – 2,5 от 5 т., и Румен 
Николов, до 14 г. – 3 от 5 т. Двамата ус-
пешно се противопоставиха на ЕЛО фаво-

Т.
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Шахматни празници във Видин
кмс Евтим Стефанов

ритите от конкурентните отбори.
Докато при малките имаме равностой-

но добро поколение (до 10 и до 12 г.), ко-
ето има добри перспективи, отстъпваме 
в по-горните възрастови групи. В Сърбия, 
Румъния, Гърция момчета до 14 и 16 г. имат 
рейтинги 2303, 2278, 2106, 2103, нашите им 
отстъпваха значително по рейтинг (около 
1750). Това е показателно не толкова, че им 
отстъпваме по качество на игра, колкото 
за липсата на участия в турнири, които се 
зачитат за международно ЕЛО.

Крайно класиране – момчета:

1  Гърция 10

2 Румъния 9

3 България 8

4 Сърбия – 1 8

5 Сърбия – 2 7

6 Македония – 2 6

7 Черна гора 5

8 Албания 5

9 Македония – 1 2

В последните дни на май се проведе 
детският турнир в Оршова (Румъния), в 
който взеха участие 55 състезатели от 
Румъния и България. Турнирът се организира 
от ПЛИМ-Калафат, и ШК "Найден Войнов" 
в рамките на проект, финансиран по Про-

грама за трансгранично сътрудничество 
Румъния - България. Участие взеха шахмат-
ните клубове на Крайова, Бъйлещ, Калафат, 
Турно Северин и Оршова, както и от два 
български клуба – „Шах XXI”, София, и „Най-
ден Войнов”, Видин.

Победител за 5-и пореден път в детски-
те турнири, резлизирани в рамките на про-
екта "Приятели на 64 квадрата" е Марчел 
Стегароиу от Крайова, следван от Иван 
Григоров от „Шах XXI”, Кристиян Лупу от 
Крайова и Антони Василиадис, който взе 
и приз за първо място до 12 години. Сил-
но впечатление направиха отново Давид и 
Дина Гаврилеску от Крайова, които взеха 
награди съответно за първо място до 8 го-
дини – момчета, и първо място - момиче-
та.

Приключенията за децата продължиха 
с екскурзия до манастира „Света Ана” над 
Оршова, откриващ прекрасна гледка към 

Т.
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величествения Дунав. 
С това изненадите за децата не свърши-

ха, защото на 31 май във Видин и 1 юни в 
Калафат се проведе детски карнавал, който 
привлече десетки деца от Видин и Калафат 
по повод празника на детето - 1 юни.

В рамките на проекта и със съ-
действието на община Видин на 31 
май бяха открити 7 шахматни маси 
в парка до Художествената галерия 
със сеанс на гросмайстор Деян Бож-
ков. С равни резултати от сеанса се от-
личи тандемът Радостин Бушев – Анатоли 
Цеков и Едуард Миленов, както и румънски-
те състезатели Марчел Стегароиу, Изабел 
Юреш и Давид Гаврилеску. Сега вече и във 
Видин има приятно място за шахматни за-
бавления на открито. Непосредствено след 
това малките шахматисти от Видин, Кра-
йова, Бъйлещ и Калафат извървяха в парадни 
костюми пътя до площад "Бдинци", където 
като живи фигури участваха в една грос-
майсторска битка, предвождана от българ-
ски и румънски гросмайстори. Шахматната 
партия с гигантски фигури бе озвучена с 
любезното съдействие на радио „Видини” и 
завърши реми.

На следващия ден шахматният празник се 
пренесе в Калафат, където стотици деца на-
блюдаваха гросмайсторската партия, а после се 
включиха в сеанс с гм Константин Йонеску. 

Ремита с румънския гросмайстор Йонес-
ку направиха Радостин Бушев от Видин и 
8-годишният Давид Гаврилеску от Крайова.

За вдъхновените от шахматния карна-
вал в Калафат деца след сеанса беше органи-
зиран турнир, в който взеха участие много 
начинаещи шахматисти. 

Купата на България „Търновската царица”
мм Светла Йорданова

От 29 април до 1 май 2011-а Велико Тър-
ново бе домакин на Купа България „Търнов-
ската царица” за деца до 14 години. Турнирът 
се провежда за първи път през 1998 година 
и оттогава броят на участниците непре-
къснато нараства. Тази година те бяха 154 
от 29 клуба в страната - 109 момчета и 45 
момичета. Играха в два отделни турнира 
с предварително записана група за участие 
при контрола 30 минути на състезател до 

Победители са Ива Пенчева и Дарио Дерешки 

Ìеждународни прояви

Îткрити турнири
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края на партията. Накрая се прави отделно 
класиране по възрастови групи до 8, 10, 12 и 
14 години. „Търновската царица” тази годи-
на се организира от ШК „Етър”, който про-
дължава традицията, създадена от ВТШК 
и ШК „Георги Даскалов”. На откриването 
присъства зам.-кметът на Велико Търново 
Йордан Грозданов, който изигра първия ход 
при девойките. Всички шампиони получиха 
красиви купи и медали, осигурени от общи-
на Велико Търново. Общият награден фонд 
надхвърли 2000 лв. Бяха раздадени парични 
премии в размер на 1300 лв., както и 20 пре-
дметни награди за призьорите до 8, 10 и 12 
години и за най-малките участници. Диплома 
за участие получиха всички състезатели.

За съжаление „Търновската царица” тази 
година съвпадна с Балканиадата в Сърбия, на 
която участваха шампионите на България. 
Това не намали интригата, даже напротив. 
Конкуренцията при момчетата, както ви-
наги, бе голяма. Соченият за фаворит Да-
рио Дерешки от „Плевен 21” оправда очак-
ванията и заслужено триумфира с купата 
на победител, откъсвайки се на точка от 
следващите. След 4-ия кръг 4 момчета има-
ха по 100% и жребият изправи в пряк дву-
бой Георги Бърдаров („Локомотив”, София) 
срещу Дарио Дерешки и Стефан Райков 
(ЦСКА) срещу Петър-Делян Шентов („Ло-
комотив”, София). На 1-ва маса партията 
не излъчи победител, докато Райков бавно и 
методично надигра съперника си. След това 
Дерешки победи Райков, впоследствие и Ве-

селин Методиев („Виктори”, Благоевград) 
и съхрани лидерството си до края. Драго-
мир Дичев и Ивелин Илиев от ШК „Варна” 
бяха в борбата за медалите до 7-ия кръг, но 
след това изостанаха. Веселин Методиев 
не допусна повече загуби и заслужено зае 
второто място при 14-годишните. Отли-
чен турнир направи и Виктор Атанасов от 
„Етър”, който без загуба завоюва бронзовия 
медал в същата група. Георги Бърдаров и Да-
ниел Ганев завършиха реми в последния кръг 
и останаха извън призовата тройка. При-
ятно впечатление направиха добрата игра 
и борбеността на представителите на „со-
фийската школа” Райков, Шентов и Делян 
Дочев. Всички те завършиха с по 7 точки 
и разделиха 2-6-о място в генералното кла-
сиране. Първите двама са едва 10-годишни 
и доказват тезата, че „малките” успешно 
могат да се борят с „батковците”. Делян 
Дочев („Локомотив”, Сф) спечели златния 
медал при 12-годишните, като загуби само 
от Дерешки. Разпределението на остана-
лите два медала не беше ясно до последно. 
Емил Стефанов от „Етър” и Мартин Кири-
лов от „Рицар”, София”, се изправиха в пряк 
двубой за второто място. Емил изоставаше 
на половин точка и му бе необходима само 
победа. Партията завърши реми и Мартин 
спечели сребърния медал. Трети стана Геор-
ги Йорданов от „Локомотив”, София.

При 10-годишните вече споменахме 
за изключително силното представяне на 
Стефан Райков от ЦСКА и Петър-Делян 
Шентов от „Локомотив”, София, които 
безапелационно окупираха първите две мес-
та. За разпределението на последния медал 
се бориха няколко момчета в най-масовата 
група. Със 6 точки завършиха Иван Григо-
ров („Шах 21”), Калоян Дичев-Варна, и Дамян 
Калбанов („Етър”). Иван спечели прекия дву-
бой с Дамян в 8-ия кръг и заслужено спечели 
3-ото място при 10-годишните.                             

Ситуацията при най-малките както ви-
наги криеше най-много неизвестни. В от-
съствието на държавния абсолютен шам-
пион Цветан Стоянов, фаворит бе Николай 
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Îткрити турнири
Чолаков от „Шах 21”. Той успя с лекота да 
извоюва златния медал, въпреки загубата 
в последния кръг. Също с 4,5 точки фини-
шира Йордан Портокалски от „Виктори”, 
Благоевград, който зае второ място. Тре-
ти е Йоан Николаев от Пловдив с най-до-
бри показатели пред Георги Бинев – Варна, и 
Ивайло Генов - „Каиса”, Варна. Отлично за 
възрастта си играха и Христо Ганчев (Ва-
рна), Калоян Милев („Г. Даскалов”, Варна) и 
Кристиян Иванов („Етър”), но липсата на 
опит и малко повече шанс им попречи да са 
сред медалистите.

Най-малкият участник бе Иво Недев от 
„Етър”, роден на 14.10.2005 година, а при 
момичетата - Христина Иванова от „Шах 
21”, родена на 24.11.2003-а. Те получиха плю-
шени играчки.

М. Име, клуб Eло Т.

1 Дарио Дерешки, (Плевен 21) 2063 8

2 Стефан Райкое, (ЦСКА) 1864 7

3 Делян Дочев, (Локомотив, Со-
фия)

1810 7

4 Петър-Делян Шентов, (Локомо-
тив, София)

1840 7

5 Веселин Методиев, (Виктори, 
Благоевград)

1976 7

6 Виктор Атанасов, (Етър, В. Тър-
ново)

1753 7

7 Георги Бърдаров, (Локомотив, 
София)

1829 6.5

8 Ивелин Илиев, (Варна) 1784 6.5

9 Валери Стоянов, (М. Тал, Ч. 
Бряг)

1786 6.5

10 Даниел Ганев, (Етър, В. Търново) 1754 6.5

11 Мартин Кирилов, (Рицар София)  6.5

12 Георги Йорданов, (Локомотив, 
София)

1693 6.5

13 Драгомир Дичев, (Варна) 1715 6

14 Емил Стефанов, (Етър, В. Тър-
ново)

1843 6

15 Волен Дюлгеров, (Етър, В. Тър-
ново)

1703 6

16 Иван Григоров, (Шах 21, София) 1570 6

17 Кирил Герджиков, (Г. Даскалов, 
Варна)

1729 6

18 Йоан Михалев, (Гебедже)  6

19 Калоян Дичев, (Варна) 1542 6

20 Мартин Василев, (Локомотив, 
София)

1503 6

21 Христо Василев, (Абритус, Раз-
град)

1693 6

22 Момчил Бонев, (Плевен 21) 1643 6

23 Дамян Калбанов, (Етър, В. Тър-
ново)

1717 6

Общо 109 участници

При девойките участваха 45 състеза-
телки, въпреки отсъствието на някои ос-
новни конкурентки в най-горната възраст. 
Представителката на домакините Ива 
Пенчева („Етър”) бе подставена под №1 и 
очакванията към нея бяха високи. Тя дейст-
вително ги оправда, но не без известни пе-
рипетии. След първите 5 кръга Ива поведе 
убедително с 5 поредни победи, откъсвай-
ки се на точка от следващите. В 6-ия кръг 
срещна шампионката на България до 8 го-
дини - Нургюл Салимова от „Локомотив”, 
София. Партията се движеше около реми, 

Партия между двете най-малки момчета
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което бе напълно достатъчно на Пенчева 
да си подсигури титлата. Тя обаче реши да 
спечели на всяка цена и премина границата 
на разумния риск. Тази нейна слабост й ко-
стваше купата миналата година. Този път 
Каиса бе на нейна страна. Пенчева и Сали-
мова спечелиха останалите си партии и с 
по 8 точки разделиха 1-2-ро място в турни-
ра. С по-добри показатели бе Ива Пенчева, 
която се окичи с короната на „Търновската 
царица”. Сребърният медал отиде при Зо-
рница Гугова от „Орловец 1997” - Габрово 
с 5,5 точки. На трето място се класира 
Ивелина Анастасова от „Свиленград 2004” 
с 5 точки. Зорница е доста талантливо мо-
миче, което за съжаление рядко участва по 
турнири и й липсва опит. Колкото до Иве-
лина, аз лично виждам това момиче за първи 
път и е похвално, че е успяла да влезе в при-
зовата тройка. Също с 5 точки, но по-лоши 
показатели финишира и Елена Дюлгерова 
от „Етър”.

При 12-годишните конкуренцията бе да-
леч по-сериозна. Там доминираха представи-
телките на варненския клуб „Георги Даскалов” 
–Ана Вълева и Николета Господинова. Златни-
ят медал спечели Ана Вълева със 6,5 точки. Тя 
допусна само една загуба от Ралица Маркова 
от ЦСКА. Пет момичета завършиха с по 6 
точки в тази група! С най-добри показатели 
и сребърен медал се окичи Никол Илиева от 
„Плевен 21”, а бронза грабна Николета Гос-
подинова. След тях се наредиха Мария Калба-
нова от „Етър”, Сияна Миранджева от „Шах 
21” и нейната съотборничка Радилена Бурева. 
Всички те вероятно съжаляват, че не са се 
записали в групата до 14 г., където щяха да 
са медалистки. Но какво да се прави, така се 
случва понякога. По-важно е, че всички тези 
момичета показаха израстване и със сигур-
ност ще имат по-големи успехи в бъдеще.

Наталия Грабчева от „Шах 21” нямаше 
конкуренция до 10 години. Тя стартира със 
загуба от Ива Пенчева, но завърши с отлич-
ните за нейната възраст 6 точки. На второ 
място е 8-годишната Рада Минева от Плов-
див, която треньорките й предвидливо 

записаха в по-горна група. След медала от 
държавните първенства това е нов успех 
за малката Рада. Също с 5 точки е Кристи-
на Йорданова от „Ботвиник”, София. На 4 
и 5-о място останаха  Габриела Великова от 
Силистра и Ана-Мария Лазарова от „Шах 
21” с по 4,5 т.

Не мога да не спомена неприятния „инци-
дент” с Габриела след партията й с Наталия 
Грабчева. След победа на Наталия, за която 
тя съобщава веднага на съдията, 15 минути 
по-късно Габриела твърди, че са завършили 
реми. Наложи се съдийският екип да прави 
”очна ставка” на двете момичета. Не беше 
трудно да се прецени кой в случая не казва ис-
тината, а и фактът, че нямаше контестация, 
ни убеди в правотата на първоначално записа-
ния резултат. Надявам се Габриела Великова 
да си извади поука от този случай.

В групата на най-малките конкуренция-
та също беше силна. Нургюл Салимова загу-
би от основната си конкурентка - Гергана 
Пейчева от „Михаил Тал”, Червен бряг, но 
въпреки това завърши с 8 точки! Тя оп-
ределено е класа над връстничките си, а 
спокойно може да пробва своите сили и в 
по-горни групи. Гергана заслужено завоюва 
сребърния медал с 5,5т. Трета е Виктория 

Зам.-кметът Йордан Грозданов прави първия ход 
на партията Пенчева-Грабчева
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Емил Стефанов стана носител 
 на купата на “Янтра ДНЕС”

Анатоли Петров
Снимки Христо Павлов

52 участници от 12 града на страната си оспорваха призовете

Îткрити турнири
Петрова от „Георги Даскалов” с 5 точки. 
Денис Колева от Стара Загора финишира на 
4-о място. 

М Име, клуб Ело Т.

1 Ива Пенчева, (Етър, В. Търново) 1791 8

2 Нургюл Салимова, (Локомотив 
София)

1686 8

3 Ана Вълева, (Г. Даскалов, Варна) 1533 6.5

4 Никол Илиева, (Плевен 21) 1706 6

5 Николета Господинова, (Г. Даска-
лов, Варна)

1793 6

6 Мария Калбанова, (Етър В. Търно-
во)

 6

7 Сияна Миранджева, (Шах 21, Со-
фия)

1594 6

8 Наталия Грабчева, (Шах 21, Со-
фия)

 6

9 Радилена Бурева, (Шах 21, София) 1486 6

10 Гергана Пейчева, (М. Тал, Червен 
Бряг)

1587 5.5

11 Ралица Маркова, (ЦСКА) 1593 5.5

12 Надежда Петкова, (Абритус, Раз-
град)

1544 5.5

13 Зорница Гюрова, (Орловец 1997, 
Габрово)

 5.5

14 Виктория Петрова, (Г. Даскалов, 
Варна)

 5

15 Цвета Добрева, (Казанлък 21) 1729 5

16 Никол Младенова, (Варна)  5

17 Денис Колева, (64, Стара Загора)  5

18 Ивелина Анастасова, (Свиленград 
2004)

 5

19 Рада Минева, (Пловдив)  5

20 Елена Дюлгерова, (Етър, В. Тър-
ново)

1659 5

21 Габриела Илиева, (Плевен 21) 1643 5

22 Кристина Йорданова, (Ботвиник, 
София)

 5

Общо 45 участнички

За поредна година проведохме един от 
най-масовите и силни детски турнири „Тър-
новската царица”. Както обикновено, има 
победители и победени. Надявам се всички 
да съхранят хубав спомен от турнира и от 
нашия град. И заповядайте отново догоди-
на заедно да отпразнуваме 15-годишния си 
юбилей!

Великотърновският шахматист Емил 
Стефанов стана безапелационен победи-
тел в шестото издание на Националния 
турнир по шахмат за купата на в. „Янтра 
ДНЕС”. Състезателят на ШК “Етър” събра 
6.5 т. и спечели надпреварата в генерал-
ното класиране в оспорвана конкуренция 
на представители на 12 града от цялата 
страна -  София, Варна, Бургас, Русе, Пле-

вен, Велико Търново, Враца, Разград, Габро-
во, Червен бряг, Трявна и Дряново.

Общо 52 участници дойдоха за по-
редното издание на надпреварата, която 
областният всекидневник провежда тра-
диционно в навечерието на Деня на дете-
то 1 юни. Нивото на турнира бе високо, 
като сред участващите шахматисти 
имаше трима републикански шампиони   - 
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Давид Цветанов, Цветан Стоянов и Гер-
гана Димитрова, както и двама носители 
на Купата на България   Димитър Христов 
и Емил Стефанов.

В тази инициатива вестникът бе под-
крепен от пивоварна “Болярка-ВТ” АД, 
Агенцията за недвижими имоти “Century 
Homes”, търговска верига “Сико”, любе-
зен домакин на проявата бе грандхотел 
“Янтра”, а огромна помощ при организа-
цията оказа шахматен клуб “Етър”.

От година на година географията на 
турнира се разраства и в шестото му 
издание имаше представители от всич-
ки краища на България. Една от наградите 
бе за треньора, довел най-много състеза-
тели в надпреварата, и тя бе връчена на 
Христинка Илиева от ШК “Плевен 21”, 
който имаше повече участници дори от 
домакините.

Турнирът се игра в 7 кръга по швейцар-
ската система, като жребият бе изгот-

Победителите Емил Стефанов до 12 години (в 
средата), Давид Цветанов до 10 години (вляво) 

и Цветан Стоянов до 8 години.

Гергана Димитрова е с приза за най-добре пред-
ставило се момиче, 
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вен с помощта на компютърна програма 
Swiss Manager. Контролата бе 20 минути 
на състезател до завършване на партия-
та, като се игра по правилата на FIDE за 
ускорен шах. Директор на турнира бе из-
пълнителният директор на “Янтрапрес” 
АД Тихомир Стефанов. Главен съдия бе 
Николай Йорданов.

Право на участие имаха всички деца, 
родени след 1 януари 1999 г., като се вклю-
чиха в общ турнир с отделни класирания 
до 12, до 10 и до 8 години.

Първия ход в него символично направи 
търговският директор на “Болярка-ВТ” 
АД Стилиян Орешков. Красивите купи 
на “Янтра ДНЕС” бяха предвидени за три-
мата победители в отделните възрасти, 
първите трима във всяка възраст получи-
ха медали, плакети бяха предвидени за най-
добре представило се момиче и най-добър 
местен шахматист. Общо 21 състезате-
ли бяха отличени с плакети, парични и пре-
дметни награди, а всички 52-ма участници 
получиха утешителна награда   ученически 
пособия.

Всички награди бяха осигурени от ор-
ганизаторите и спомоществователите, 
а събраните такси за участие останаха в 
полза на ШК “Етър” за развитие на дет-
ско-юношеската школа на клуба.

Награждаването бе открито от из-
пълнителния директор на “Янтрапрес” 
АД Тихомир Стефанов, който благодари 
на всички за масовото участие, направило 
турнира много оспорван и атрактивен.

Интересното бе, че тримата първен-
ци в отделните възрасти в същия ред 
оглавиха и генералното класиране. Емил 
Стефанов игра много концентрирано по 
време на целия турнир и в седемте си 
партии постигна 6 победи и допусна реми 
само срещу Дамян Калбанов. Така с 6.5 
точки той стана първи не само при 12-го-
дишните, а и в общото класиране. Купата 
на “Янтра ДНЕС” му бе връчена заедно със 
златен медал, грамота и премия от 35 лв. 
от Катя Банкова   маркетинг директор на 

грандхотел “Янтра”. Втори в генерално-
то класиране с 6 т. е Давид Цветанов от 
“Плевен 21”, който победи при 10-годиш-
ните. Той получи купата, златния си медал, 
грамота и премия от 35 лв. от директора 
на турнира Тихомир Стефанов. Трети с 
5.5 точки и първенец при 8-годишните е 
Цветан Стоянов от “Бургас 64”, който 
взе същите отличия, връчени му от Сти-
лиян Орешков.

Сребърен медалист при 12-годишни-
те стана Христо Василев от “Абритус” 
(Разград) с 5.5 т., получил още грамота и 
премия от 30 лв. Бронзовия медал спечели 
Момчил Банев от “Плевен 21” с 5 т., плюс 
грамота и премия от 20 лв., а за четвър-
тото си място беше отличен с грамота 
и 15 лв. Калоян Тодоров от “Пристис” 
(Русе).

При 10-годишните след първенеца Да-
вид Цветанов се нареди Радостин Нейков 
от “Пристис” (Рс) с 4.5 точки, взел сре-
бърен медал, грамота и 30 лв. Трети е Ни-
кола Ненков от “Плевен 21” с 4 точки, с 
бронзов медал, грамота и 25 лв., а четвър-

Îткрити турнири

Емил Стефанов получи купата от Катя Банко-
ва, маркетинг директор на грандхотел “Янтра”. 
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ти   Ивайло Орешков от “Абритус” (Рз), 
получил грамота и 15 лв. премия.

Много оспорвана бе борбата при деца-
та до 8 години, където Цветан Стоянов и 
Ивайло Генов от “Каиса” (Варна) завършиха 
с по 5.5 точки и бургазлията стана първи 
по допълнителни показатели, а Ивайло е 
сребърен медалист и взе премия от 30 лв. 
и грамота. Трети е Георги Бинев от ШК 
“Варна” с 3 т., грамота и 25 лв., а четвър-
ти   - Стивън Василев от “Враца” със същия 
актив, грамота и премия от 15 лв.

Интересни и атрактивни бяха и оста-
налите награди, връчени от организато-
рите. Преди турнира поставеният под 
№ 1 в схемата написа писмо с печеливш 
номер в крайното класиране, който бе 
запечатан в плик и отворен след края на 
борбата. Там пишеше № 39 и късметът се 
усмихна на Никол Младенова от “Варна”, 
заела това място в крайното класиране, 
която получи премия и грамота. Както и 
в турнира “Търновската царица”, най-ма-
лък участник беше петгодишният Иво 
Недев от ШК “Етър”, който дори спече-
ли 1.5 точки в борбата. Той бе отличен с 

грамота и тениска.
Наградата за най-красива игра бе гра-

мота и премия от 15 лв. Журито я присъ-
ди на Магдалена Тодорова от “Бургас 64” 
и заради високото качество на турнира 
реши да даде още една утешителна награ-
да за красива игра   на Габриела Илиева от 
“Плевен 21”   рекламна тениска и грамо-
та.

Призът за най-борбен състезател за-
едно с премия от 15 лв. отиде у Стефан 
Тодоров от ШК “Етър”. Специален плакет 
плюс грамота и 20 лв. имаше за най-добре 
представило се момиче в турнира за Купа-
та на “Янтра ДНЕС”. Това е Гергана Дими-
трова от “Спартак Плевен 21”, която е 
осма в генералното класиране с актив от 
5 точки.

В края по традиция бяха връчени и спе-
циални награди за най-добър местен шах-
матист. Първата награда   плакет “Янтра 
ДНЕС” плюс грамота и 20 лв., бе присъ-
дена на Димитър Христов от “Етър”, 
втората   грамота и 15 лв., на Мария Кал-
банова, а третата   грамота и 10 лв.   на 
нейния брат Дамян Калбанов, също от ШК 
“Етър”.

Шестото издание на турнира бе закри-
то от главния съдия Николай Йорданов, 
който благодари на организаторите и на 
спонсорите и пожела на всички участие и 
успехи догодина. След закриването много 
родители и треньори специално подчер-
таха пред нашия екип, че са сериозно впе-
чатлени от перфектната му организация 
и през 2012 г. със сигурност ще дойдат 
отново.

Магдалена Тодорова от “Бургас 64” получи приза 
за най-красива игра от директора на турнира 

Тихомир Стефанов.
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Îт живота на клубовете

По пътя на европейските шампиони
фм Христо Велчев

сн Дафинка Стоилова

Шахматен клуб 
“Шах ХХI” София 
със сериозната 
подкрепа на Бъл-
гарския спортен 
тотализатор орга-
низираха вдъхновя-
ващ детски шахма-
тен празник на 18 
юни на Национал-
ния стадион „Васил 
Левски”. Мотото 
на събитието бе 
„По пътя на ев-
ропейските шам-
пиони”. Бившата 
европейска шампи-
онка до 20 години 
гросмайстор Мария 
Велчева и насто-
ящата европейска 
шампионка до 8 
години ФИДЕ май-
стор Габриела Ан-
това играха общо 
срещу 20 деца от 
различни софийски 
школи. За малките 
състезатели по-
добни прояви са от 
изключителна пол-
за, защото именно 
при тях имат шан-
са да се изправят 
не само срещу го-
леми шахматисти, 
но и срещу големи 
характери и побе-
дители. Всички зна-
ем, че да си носител на европейска тит-
ла е не само въпрос на високо шахматно 
майсторство, а и на силен характер.

Всеки един от 
младите шахмати-
сти бе мотивиран 
да покаже най-до-
брото от себе си 
и като цяло деца-
та дадоха сериозен 
отпор на именити-
те си съпернички. 
Все пак класата си 
каза думата и след 
двучасова упорита 
съпротива с победа 
срещу Габи се пох-
вали само Стефани 
Танова с треньор 
Стефан Стойнов.

Б ъ л г а р с к и я т 
спортен тотализа-
тор се бе постарал 
да зарадва малчугани-
те с рекламни шапки 
и фланелки, а скулп-
турното шахматно 
конче ще остане за 
всички участници 
като спомен и сти-
мул за още по-се-
риозно залягане над 
шахматните учеб-
ници. На всички бе 
раздаден и комплект 
списания „Шах в учи-
лище”. През цялото 
време имаше и по-
дкрепителен пункт 
с безалкохолни на-
питки и лакомства.

Вече се очаква 
с нетърпение и есенният блицтурнир, 
който отново ще бъде подпомогнат 
от Българския спортен тотализатор. 
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Деца помагат на деца
Текст и снимки Симеон Стоичков

Пролетният минифестивал по шахмат, 
табла и белот „ДЕЦА ПОМАГАТ НА ДЕЦА” 
се проведе на Цветница в спортната зала 
на училище „Дружба”. Инициатори бяха 
клуб „Балкан-Интеракт” към Столичната 
математическа гимназия и шахматна шко-
ла „Арт Спорт Талант”, които събраха ен-
тусиасти от всички възрасти.

Кампанията бе с цел подпомагане пълно-
ценното провеждане на летен лагер за деца 
аутисти, като средствата бяха предадени 
на „Асоциация Аутизъм”.

Ето и класиранията при шахмати-
стите:
IX - XII клас: 
1. Петър Додов -  Първа АЕГ 
2. Теодор Узунов – училище “Дружба”
V - VIII клас: 
1. Мариан Чорапинов – 5 т. от 7 партии - 
СОУ „Климент Охридски” (Дупница) 
2. Росен Мирянов - 4,5т. – 64-о ОУ 
3. Иван Иванов - 4,5  -  СМГ
I - IV клас: 
1. Aлекси Чорапинов – 5 т. oт 7-мо СОУ 

„Климент Охридски” (Дупница) 
2. Милен Младенов – 4 т. – 34-о СОУ 
3. Еленос Махлузаридис – 3 т. – 34-о СОУ
Момичета: 
1. Лора Симидчиева (3,5 от 7) от 36-о 
СОУ 
2. Еелиза Дамгова (3,5 от 7) от 34-о СОУ

Състезателите си тръгнаха с разноо-
бразни награди, осигурени от спонсорите 
на изявата.

Железният рицар

Блицтурнирът за деца „Железният 
рицар” премина в приятелска, спорт-
сменска и уютна атмосфера. На 11 юни 
кафе „Италия” (София) бе гостоприе-
мен домакин за участниците и техни-
те родители. След оспорвани партии 
в шест кръга по швейцарска система 
(нито едно реми!) се оформи следната 
призова тройка:

1. Християн Скендерски (ШК, Дупница) – 6 т.
2. Веселин Георгиев (ШК „Рицар”) – 5 т.
3. Стефан Иванов (ШК „Рицар”) – 4 т.



16 ШАХ в училище

Стартира веригата турнири за купа 
 “Eвроинс” в Плевен

мс Христинка Илиева

Победителят грабна статуетката 
на рицар, а останалите призьори полу-
чиха книгата „Антоанета Стефанова 
– 20 години и 20 дни по пътя към ко-
роната”.

За повечето деца това бе първо състе-

зание на контрола от 10 минути, но това 
не им създаде особени притеснения. Веро-
ятно допълнително спокойствие им даде и 
фактът, че родителите и треньорите им 
бяха до тях и с интерес наблюдаваха развоя 
на събитията. 

Общо 39 шахматисти взеха участие в 
първия турнир за тази година за наградите 
и купата “Евроинс” , който СКШ “Плевен 
ХХI” организира традиционно. Очаквано, 
най-много участници в надпреварата бяха 
от Плевен. Гости пък бяха многократната 
шампионка Цвета Галунова, която през 2011 
г. се състезава за столичния ЦСКА, Даян 
Нинов – вицешампион от ДИП в Пловдив, 
картотекиран за СКШ “Марица изток” – 
Раднево, и Мирослав Митев от същия клуб. 
От София се включи и Наталия Грабчева, 
състезателка на “Шах ХХI”, а представите-
ли на новоучредения шахматен клуб “Етър” 
– Велико Търново, бяха братята Димитър 
и Волен и сестрата Елена Дюлгерови. От 
другия плевенски клуб – “Спартак Плевен”, 
взе участие единствено Емил Шукин. Как-
то и досега, всички кръгове от веригата 
ще носят на най-добре представилите се 
по точки за големия приз – купа “Евроинс”, 
която ще се връчи в края на годината. Мал-
ко са променени отличията, давани във все-
ки турнир. В група “А” награди получават 
първите трима в класирането, една има 
за най-добре представила се състезателка 
от нежния пол и една за дете до 12 години. 
Контролата на игра в тази група е 60 мину-
ти, а кръговете – седем. В група “Б”, където 
мерят сили начинаещите шахматисти “ги-
лотинната” контрола е 30 минути.

С най-висок коефициент в турнира бе 
Даян Нинов – 2185, в първия кръг той се 
срещна с младата надежда на “Плевен ХХI” 
- 10 годишния държавен шампион за 2011 г. 

Давид Цветанов. Давид даде яростен от-
пор на 18-годишния си съперник, но победи 
по-опитният. След тази партия Нинов не 
изпусна водачеството си до края, правей-
ки реми само срещу Анатоли Атанасов от 
клуба домакин. Така първият турнир от 
веригата печели Нинов с актив 6,5 т. и 20 
натрупани точки за генералното класиране. 
На втора позиция с 5,5 т. се класира Анато-
ли Атанасов, държавен шампион на ускорен 
и блиц, а трети със същите точки, но по-
слаба - Медиана Бухолц стана Емил Шукин.

Състезателката на ЦСКА Цвета Га-
лунова си тръгна с наградата за най-добре 
представила се жена в турнира, като спе-
чели 4,5 т., изпреварвайки Александра Ива-
нова. Цвета зае шесто място в крайното 
класиране, побеждавайки Дарио Дерешки в 
последния кръг.

Призът за най-добре представил се 12-
годишен – купа, предметна награда и грамо-
та, бе присъден на Волен Дюлгеров. За това 

Îт живота на клубовете

Състезателите в Б група
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отличие се бориха и по-малките Давид 
Цветанов, Момчил Банев, Габриела Илиева и 
Владимир Върбанов. Всички имат по 3 точ-
ки, а победителят се определи от допълни-
телните показатели.

При начинаещите за първото място в 
турнира се надпреварваха 14 шахматисти на 
възраст от 5 до 11 години. Победител ста-
на 9-годишният Паоло Христов с 5,5 т. от 7 
възможни. Паоло през тази година е активен 
участник на детските първенства от Държав-
ния спортен календар и победата му е съвсем 
очаквана. Той получи купа под формата на шах-
матен цар, предметна награда и грамота, както 
и правото на следващия турнир да играе в група 
“А”. Второ и трето място с по 5 точки зае-
мат Цветомир Борисов и Невен Вутев. Много 
добро представяне в турнира направи и 6-го-
дишният Радослав Русев, натрупвайки също 5 
точки. Наградата за най-малък участник спече-
ли 5-годишният Веселин Стоянов, който успя 
да победи в две от партиите си.

В заключение искам да отбележа, че такъв 
род турнири – тип верига, които организира-
ме в нашия клуб, са изключително полезни за 
всички участници. За начинаещите от група 
“Б” – това е стремежът да спечелят първо-
то място и да придобият право да се състе-
зават с по-големите. За децата, играещи в 
група “А” – в спокойна обстановка да преме-
рят сили помежду си, както и да се опитат 
да дадат съпротива срещу изявените вече 
шахматисти. За печелилите вече награди от 
предишни издания – да спечелят отново, а за 
най-амбициозните – крайната цел е основни-

ят приз на веригата – купата “Евроинс”.
Спомням си как израснахме аз и председателят 

на клуба ни гм Борис Чаталбашев на подобен род 
верига турнири, които се организираха в Плевен 
под името “Купата на победата”. Любовта към 
шаха събираше всички от града всяка вечер след 
работно и учебно време – от 18 до 21 часа, в про-
дължение на 9 делнични дни с единствен стимул 
“Купата на победата”, която беше преходна. Е, 
тогава ние бяхме още деца и удовлетворението 
ни идваше най-вече от добре изиграните партии 
и похвални думи от треньора ни.

Най-малкият участник в Б група Веселин с тре-
ньорката Христинка Илиева

Решения на комбинациите от стр. 25
(1) Hartston – Witheley England, 1974 
1.£g8 ¦f8 2.£g6 £g6 3.¦ee7 1–0
(2) Hoerberg – Awerbach Stockholm, 
1954 1...¦c1 2.£c1 ¤e2 3.¦e2 £c1 
4.¢f2 ¥a6 0–1
(3) Huelsmann – Engert Duesseldorf, 
1965 1...¤g2 2.¢g2 ¥h3 3.¢h3 
£f3 0–1
(4) Ivkov – Dzuric Jugoslawien, 1983 

1.¤g5 hg5 2.¦h3 1–0
(5) Kahn - N.N. Libau, 1885 
1.¥g2 ¢e5 2.¦e3 fe3 3.f4# 1–0
(6) Kajaste – Nilsson Finland, 1957 
1.£h6 ¥h6 2.¤g5 ¢h8 3.¦h7# 1–0
(7) Karpov – Taimanov Leningrad, 1977 
1...¤g3 2.hg3 ¦a8 0–1
(8) Kijk – Maeki Helsinki, 1993 
1...£f2 2.¤f2 ¦e1# 0–1
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На 28 и 29 май в Пловдив се проведе 
детски шахматен турнир купа “Тримон-
циум”. За организаторите от ШК „Плов-
див” това беше като сбъдната мечта. 
Още със създаването на клуба треньор-
ките Соня Пионова и Илияна Поленда-
кова имаха желанието да създадат сери-
озен турнир по класически шах за деца и 
да го наложат с времето като традици-
онен. Търсенето на спонсори за турнира 
се оказа нелека задача, а като основен 
спонсор се отзова фирма “Бонита“АД 
– Пловдив, за което организаторите й 
благодарят. Прекрасни условия се пос-
тараха да предоставят и домакините 
от спортно училище „Васил Левски”. 

Купа „Тримонциум” се проведе по 
швейцарска система в седем кръга с 
контрола за игра 50 минути плюс 10 се-
кунди на ход за всеки състезател. Тур-
нирът беше валиден за българско Ело. 

Получи се много силен турнир, 
в който взеха участие 39 деца от 8 

клуба от цяла България. От гостите 
имаше участници с много високи “дет-
ски Ела”, играха и най-силните деца на 
Пловдив. 

Борбата за първото място беше из-
ключително оспорвана и се реши в по-
следния кръг, дори в последната мину-
та. Фаворити по стартов списък бяха 
братята Владимир Петров и Мартин 
Петров, но в борбата много успешно 
се намесиха непрекъснато прогреси-
ращите Петър Делян Шентов и Сте-

фан Райков. В четвъртия кръг Шентов 
постигна ценна победа над Владимир 
Петров, а Райков в малко по-тежка по-
зиция успя да ремизира срещу Мартин 
Петров. Така Шентов зае лидерска по-
зиция, а това подейства мобилизиращо 
за Владимир Петров. След три поред-
ни победи Владимир успя да настигне 
Петър-Делян, който ремизира в по-
следните два кръга и по допълнителен 
показател стана първият носител на 
купа “Тримонциум”. 

Отлични думи за играта си заслу-
жава и талантливата надежда на ШК 
Пловдив – Виктория Радева. Тя допусна 
загуби само от братята Петрови, за-
върши четвърта в генералното класи-

Детски турнир купа „Тримонциум”
мс Соня Пионова

Îт живота на клубовете
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ране, като в последния кръг постигна 
много красива победа над М. Вълчинов, 
с което грабна приза за най-красива 
партия. 

Ето и крайното класирането:

1 Владимир Петров ЦСКА 6.0 т. 

2 Петър-Делян Шен-
тов

„ Л о ко м о т и в “ 
София

6.0 т.

3 Мартин Петров ЦСКА 5.0 т.

4 Виктория Радева ШК „Пловдив“ 5.0 т.

5 Иван Николов ЦСКА 5.0т.

6 Божидар Немски ШК „Пловдив“ 5.0 т.

7 Стефан Райков ЦСКА 4.5 т.

8 Мартин Вълчинов ШК „Пловдив“ 4.5 т.

9 Калоян Дичев ШК „Варна“ 4.5 т.

10 Искрен Банински „Ивис Плюс“ Со-
фия

4.5 т.

11 Гергана Пейчева „М. Тал“ – Червен 
бряг

4.5 т.

12 Гергана Заркова „Рокада“, Плов-
див

4.5 т.

Общо 39 участници

Класирането по групи е следното: 
При момичета до 8 г. заслужено 

спечели Гергана Пейчева (ШК „Ми-
хаил Тал“ - Червен бряг). Със силната 
си игра за крехката й възраст, Гергана 
дава сериозна заявка за своето шахмат-
но бъдеще. Втора и трета са състеза-
телките на ШК „Пловдив“ - Рада Минева 
и Ирен Велева.

При момичета до 10 г. първа е 
Виктория Радева, втора е Мариета 
Костадинова. Тук е мястото да отбе-
лежа отличната игра на Мариета през 
целия турнир и неслучайно си завоюва 
“българско Ело”. Трета при 10 - годишни-
те стана Нели Тодорова.

При момичета до 12 г. първа е 
Гергана Заркова (СШК „Рокада“ - 
Пловдив), след дълго отсъствие Герга-

на се връща в шахматния живот, можем 
само да се радваме и да й пожелаем бързо 
влизане във форма. В тази група лидер 
през цялото време беше Златина Любо-
мирова (ШК „Михаил Ботвиник“, София). 
Тя игра отлично, но загуба в последния 
кръг й отреди второто място. Трета е 
София Божкова (ШК „Пловдив“).

При момчетата до 8 г. отлични 
думи за играта си заслужава побе-
дителят Иван Иванов (ШК „Ри-
цар“ – София), втори и трети станаха 
представителите на домакините - Йоан 
Николаев и Мартин Димитров.  

При момчета до 10 г. първи е Пе-
тър Делян Шентов (СШК „Локомо-
тив“, София), втори е Иван Николов 
(ЦСКА), трети е Божидар Немски (ШК 
„Пловдив“). Стефан Райков (ЦСКА) игра 
отлично, но загубата в последния кръг 
го изпрати на четвъртото място.

Момчета до 12 г. - първи е Вла-
димир Петров (ЦСКА), втори е Мар-
тин Петров (ЦСКА), трети е Мартин 

Вълчинов (ШК “Пловдив“).
Не мога да не отбележа отличната 

игра на представителите на домакини-
те – Виктор Боев и Радослав Узунов. 
Виктор игра отлично, много сериозно 
и много борбено, почти всеки кръг за-
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вършваше последен, винаги се бореше 
докрай. Радослав направи много силен 
турнир, постигна отличен резултат 
срещу градирани състезатели и неслу-
чайно и двамата си завоюваха “българ-
ско Ело”. Това беше и основната цел, 
която си поставиха организаторите - 
повишаване спортното майсторство 
на младите състезатели и след турнира 
много от тях да излязат в листата с 
български рейтинг. 

Красивият парк и многото зелени 
площи на спортното училище дадо-
ха възможност на децата да премерят 

сили освен в шахматни и във футбол-
ни битки. В един момент за по-малките 
състезатели не се знаеше къде им е по-
интересно – вътре в залата или отвън 
на футбола. Но това е чарът на дет-
ските шахматни турнири – намиране на 
нови приятели, откриване на нови хо-
ризонти. 

Получи се чудесен турнир, преминал 
изцяло в духа на феърплей и организато-
рите си поставят амбициозната идея 
да наложат купа “Тримонциум“ сред най-
масовите и силни детски турнири в Бъл-
гария.

Îт живота на клубовете

Ñтратегически грешки

Този път съм решил да разгледам няколко 
позиции от провелата се през март 2011 – 
„Купа на Слона”. 

Румен Николов – Мария Магдаленова
XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zppwq-vlpzpp0
9-+n+psnN+0
9+-zpp+-+-0
9-+P+-+-+0
9+P+P+-zP-0
9PvL-sNPzPLzP0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

В позицията на диаграмата черните 
играли бързо 11...fg6. След 12.¥f6 можеше 
да загубят веднага пешка след размяна на 
полето d5 и вземане под шах. В партия-
та се игра 12.¦c1 и белите по-нататък 
също спечелиха заради компрометирана-
та пешечна структура на царския фланг. 

Неписано правило в шахматната 
игра е при размяна на пешки да се 
взима с пешка от крайните вер-
тикали към централните. Правилно 
беше  11...hg6 с примерно равна игра.

Явор Тодоров – Кристиян Василев
XIIIIIIIIY
9r+-tr-+k+0
9+l+-snpzp-0
9pzp-zp-+-zp0
9+-zpPzp-+-0
9-+P+P+-+0
9zPPsN-+-+P0
9-+-vLRzPP+0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

в позицията на диаграмата черните иг-
рали 23...f5 и след правилното 24.f4 попадна-
ли под силна атака. Правилно беше да игра-
ят  23...f6  с примерно равенство. Основно 

Типични пропуски при играта на децата в 
 дебюта и мителшпила

мс Димитър Илиев
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Хосе Раул Капабланка
фм Христо Велчев

Световен шампион номер три в 
богатата шахматна история е ве-
ликият кубински гросмайстор Хосе 
Раул Капабланка. Той се ражда на 19 но-
ември 1888 година в кубинската столица 
Хавана. По думите на самия него, се нау-
чава да играе шах още на четиригодишна 
възраст, докато наблюдава играта на баща 
си. На пет години вече е записан в един 
от най-престижните по това време шах-
матни клубове – Хаванския. Именно там 
напредва бързо и едва на 13 години побеж-
дава в мач шампиона на Куба Хуан Корсо. 
На 16 години се премества в Ню Йорк, къ-
дето се готви за постъпване в Колумбий-
ския университет и същевременно посе-
щава Манхатънския шахматен клуб. Скоро 
след като влиза в желания университет, 
осъзнава, че призванието му е шахматът 

и го напуска, като се отдава изцяло на 
любимата игра. През 1909 година тръгва 
на турне в Америка, където изиграва 31 
сеанса, от 602 партии печели 571. През съ-
щата година е предизвикан от шампиона 
на САЩ Франк Маршал за мач до 8 победи. 
Капабланка печели убедително с 8 победи, 
1 загуба и 14 ремита. Маршал признава кла-
сата и таланта на младия шахматист и 
по негово настояване Хосе е допуснат да 
играе през 1911 г. в престижния турнир в 
Сан Себастиан, Испания, където играят 
най-силните шахматисти по това време 
- Рубинщайн, Шлехтер, Тараш, Яновски, 
Маршал. Единствено не играят светов-
ният шампион Ласкер и все още младият 
Алехин. Макар да е абсолютен дебютант 
не само на международна сцена, но и на 
турнир от подобен калибър, Капабланка 

Ñветовни шампиони

правило в шахматната игра е да не 
започваш активна игра там, където 
нямаш концентрация на фигури.

Георги Василев – Г. Великова
XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9snpzplvlpzp-0
9p+-zp-sn-zp0
9+-+Pzp-+-0
9P+-+P+-+0
9+-zPLvLN+P0
9-zP-sN-zPP+0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

в позицията на диаграмата черните 
играли 13...¤h5 и след типовата жертва 

14.¤e5 с печалба на пешка получили много 
тежка позиция. Правилно в тази позиция бе 
13...c6, с опит да се подрие господстващо-
то положение на белите в центъра. 

За домашно ви предлагам един пример 
от практиката на подрастващите. Черни-
те са на ход. Предложете план за игра и по-
нататъшни конкретни действия.

XIIIIIIIIY
9r+l+-+k+0
9zp-+-zppvlp0
9-+p+-snp+0
9+-+-+-+-0
9-+P+-+-+0
9+-+-vLL+-0
9PzP-+-+PzP0
9+-+NmK-+R0
xiiiiiiiiy
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Ñветовни шампиони
печели не само турнира, но и уважението 
на шахматния елит. След тази престижна 
победа, вече покорил Европа с гения, хариз-
мата и културата си, Капабланка печели и 
подкрепата на кубински меценати, гото-
ви да набавят нужната сума за провежда-
нето на мач за световната корона. Освен 
това той е назначен за дипломат – посла-
ник на Куба за целия свят от кубинското 
правителство, и така официално получа-
ва немалка постоянна финансова подкре-
па, за да се отдаде изцяло на шахматната 
си кариера. На практика след 1914 година 
Капабланка е най-силният шахматист в 
света. Общественото мнение е на негова 
страна.

Хосе Раул изпраща покана на д-р Лас-
кер за мач, но световният шампион пред-
лага такива условия, които не удовлет-
воряват претендента и подобен мач на 
този етап не може да се състои. Така в 
следващите близо 10 години съревнова-
нието между двамата най-добри шахма-
тисти продължава, но до пряк двубой за 
титлата не се стига.  

Интересен факт е, че през 1920 
година Ласкер се отказва от титла-
та си в полза на Капабланка, но това 
според Каспаров е трик от страна на 
Ласкер, за да създаде по-голям инте-
рес към евентуален мач. Това е нуж-
но, защото няколко месеца по-рано в 
Хага двамата шахматисти подписват 
договор за мач в САЩ или Холандия, 
който поради финансови причини не 
се е състоял. Шахматната корона не 
може да бъде сдадена без битка и през 
1921 година в Хавана се провежда дъл-
гоочакваният мач. Капабланка печели 
категорично с 4 победи, 10 ремита и 
нито една загуба. През същата година 
Капабланка се жени за Глория Симони 
Бетанкур, с която имат момче и мо-
миче. 

Смуглият латино хубавец е посто-
янен любимец на медиите и жените. В 
най-силния си период Капабланка е непо-

бедим на шахматната дъска и звезда на 
светските събития. 

В следващите години бележитият 
шампион продължава да доминира, но 
силните шахматисти стават все пове-
че. Рубинщайн и Нимцович предизвикват 
Капабланкa, но не успяват да съберат 
нужните финансови средства и до мачо-
ве не се стига.

 През 1927 година Алехин с помощта 
на аржентински бизнесмени набавя нужна-
та сума и мачът е определен да се про-
веде същата година в Буенос Айрес с ре-
гламент до 6 победи. До този момент 
Алехин няма победа срещу именития си 
съперник и голямата част от шахматни-
те критици, включително и Капабланка, 
смятат, че мачът ще бъде леко спечелен 
от Хосе Раул. Капабланка подценява дву-
боя, а Алехин усилено се готви и след 34 
изиграни партии Алехин печели с 6 победи, 
3 загуби и 25 ремита.

След този мач Алехин избягва да иг-
рае по турнири, в които участва Капа-
бланка, а също така не му дава и реванш. 
Капабланка през дълги периоди е смятан 
за най-силния шахматист, но за титла-
та вече не му е даден шанс да се бори.
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На 7 март 1942 година в Манхатън-
ския шахматен клуб Капабланка губи съз-
нание. Отведен е в местната болница, 
където на сутринта починал, ненавър-
шил 54 години, на толкова след 4 години 
ще си отиде и най-великият му съперник 
- Алехин.

Капабланка е считан за най-големия 
шахматен талант на ХХ век. За него 
смело, подобно за Морфи, а по-късно и 
за Тал може да се каже, че е шахматен 
гений. 

Най-точно, независимо от сложните 
им отношения, приживе го казва Алехин: 
"Със смъртта на Капабланка загубихме 
най-блестящия шахматен гений, равен 
на когото вече никога не ще видим!”

 
Характерни особености и 
принос

Капабланка притежава феноменално 
позиционно чувство. Гениалната му ин-
туиция действа безпогрешно в оценката 
на позицията и избора на ход. При него 
е налице поразителна хармония в разче-
та на вариантите, позиционните тън-
кости, прекрасното взаймодействие на 
всички фигури. Знаменити са неговите 
„малки комбинации”, логично произти-
чащи от последователната позиционна 
игра. От съвременниците Хосе Раул е 
смятан за „шахматна машина!”

Главният принос на Капабланка в раз-
витието на позиционната игра е изку-
ството да се търси и намира активен 
план на игра по време на позиционното 
маневриране. Изключително е и май-
сторството му в ендшпила. Той нова-
торски съветва обучението и усъвър-
шенстването в шахмата да става, като 
се започне с изучаването на ендшпила. 

ХОСЕ РАУЛ КАПАБЛАНКА - 
МАРШАЛ, 1909 ГОДИНА

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 d6 4.c3 ¥g4 

5.d3 ¥e7 6.¤bd2 ¤f6 7.0–0 0–0 8.¦e1 Рази-
гран е спокоен вариант на испанска партия, 
в който никоя от страните не бърза да 
форсира играта.

8...h6 9.¤f1 ¤h7 10.¤e3 ¥h5 11.g4! 
Белите използват удобен момент да запо-
чнат флангова атака. 11...¥g6 12.¤f5 h5? 
Общовалидните шахматни закони казват: 
Не играй разхлабващи ходове там, където 
биваш атакуван! С този ход Маршал спома-
га разкриването на линия "h", което катего-
рично спомага бялата атака.

13.h3 hg4 14.hg4 ¥g5 Черните се 
стремят да разменят фигури, а белите да 
прегрупират по най-бързия начин фигурите 
си за нахлуване в противниковия лагер.

15.¤g5 ¤g5 16.¢g2 d5 17.¢e2 ¦e8 
18.¦h1 ¦e6 19.£e3 f6 Прекрасното позици-
онно чувство на Капабланка му подсказва, че 
една от фигурите му не стои на правилното си 
място. След точна маневра позицията на чер-
ните рязко се влошава. 20.¥a4! ¤e7 21.¥b3 c6 
22.£g3 a5 23.a4 ¤f7 24.¥e3 b6 25.¦h4 След-
ва просто и ефикасно сдвояване на топовете. 
25...¢f8 26.¦ah1 ¤g8 27.£f3! Капабланка 
изказва удовлетворение от този ход, понеже 
с нападението на пешката на d5 принуждава 
размяна на офицера от g6 за коня на f5, което 
е длъжно да бъде в полза на белите. 27...¥f5 
28.gf5 ¦d6 29.£h5 ¦a7 30.£g6 ¤fh6 

XIIIIIIIIY
9-+-wq-mkn+0
9tr-+-+-zp-0
9-zpptr-zpQsn0
9zp-+pzpP+-0
9P+-+P+-tR0
9+LzPPvL-+-0
9-zP-+-zPK+0
9+-+-+-+R0
xiiiiiiiiy

Моментът за решаващи действия на-
стъпи 31.¦h6! gh6 [31... ¤h6 32.¥h6 
gh6 33.¦h6+-] 32.¥h6 ¢e7 33.£h7 ¢e8 
34.£g8 ¢d7 35.£h7 £e7 36.¥f8! Най-еле-
гантният завършек на партията. 36...£h7 
37.¦h7+ ¢c8 38.¦a7 1–0
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Øахматна лекция

Още с първите шахматни уроци начи-
наещият шахматист научава каква голяма 
опасност го грози по диагонала h5–e8, ко-
гато играе с черните, и по диагонала h4–e8, 
когато играе с белите. Показват му най-
краткия възможен мат 1.f3 e5  2.g4 £h4, 
той сам попада под ударите на уловката 
1.e4 e5  2. ¥c4 ¥c5 3.£h5 d6 4.£f7 мат. 
И всичко това изостря особено много вни-
манието му към тези оформящи се в съз-
нанието му като “смъртоносни” диагонали. 
Понякога се случва бдителността дори и на 
опитни състезатели за миг да отслабне, а 
това е достатъчно, за да настъпят най-не-
приятни последици. 

Един типичен пример: 1.¤f3 ¤f6 2.d4 g6 
3.¤c3 d5 4.¥f4 ¤h5. Прибързан ход, свър-
зан с погрешна идея. Правилно е 4…¥g7

5.¥e5!  Предизвиква отслабване на диа-
гонала h5–e8, което скоро се оказва фатал-
но за черните. 5…f6  6.¥g3 ¤g3? Черните 
бързат да си осигурят преимуществото на 
двойката офицери, но като компенсация бе-
лите получават откритата линия h, която 
във връзка с отслабения диагонал h5–e8 съз-
дава възможности за опасни комбинации.

7.hg3 ¥g7  8.e3 c6  9.¥d3 e5?
Палау – Колсте, Лондон, 1927 г.

XIIIIIIIIY
9rsnlwqk+-tr0
9zpp+-+-vlp0
9-+p+-zpp+0
9+-+pzp-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-sNLzPNzP-0
9PzPP+-zPP+0
9tR-+QmK-+R0
xiiiiiiiiy

10.¦h7! ¢f7  Ako 10...¦h7 щеше да пос-
ледва  11.¥g6 ¢f8 12.¥h7  + -  11. ¥g6!! 
¢g6  12.¤e5!! Отваря се и пътят на бяла-
та дама  12…fe5 На 12...¢h7 13.£h5 ¢g8 

14.£f7 ¢h7 15.0-0-0! 
13.£h5 ¢f6 14.£e5 ¢f7  15.£g7 ¢e6 

16.£e5 мат. 
Още преди стотици години най-стари-

те майстори са знаели колко голямо е значе-
нието на смъртоносните диагонали и умело 
са използвали тяхната слабост.

Греко – Любител, 1623 г.
XIIIIIIIIY
9rsn-wqkvlntr0
9zp-zppzp-zpp0
9-zp-+-+-+0
9+-+-+P+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+L+-+-0
9PzPP+-zPlzP0
9tRNvLQmK-sNR0
xiiiiiiiiy

В класическия пример на диаграмата след 
ходовете 1.£h5 g6 2.fg6 ¤f6 белите на-
правили блестяща жертва на дамата 3.gh7!!  
и на 3…¤h5 дали мат с 4.¥g6!

Удхойзен – Де Вриз, 1934 г.
XIIIIIIIIY
9r+lwqk+-tr0
9zppzp-+pzpp0
9-+n+-+-+0
9+-vlp+P+-0
9-+-+n+-+0
9+-sN-+N+P0
9PzPPzP-+P+0
9tR-vLQmKL+R0
xiiiiiiiiy

На диаграмата виждате една комбина-
ционна идея, която се е случвала неведнъж в 
практиката. С 1…¥f2  черните не постигат 
нищо, защото след 2.¢е2 нямат форсирани 
продължения на атаката си. Затова най-на-
пред те отвлекли защитника ¤f3 с жертва-
та 1…£h4!!  и на 2.¤h4 завършили играта с 
2…¥f2  3.¢e2 ¤d4 4.¢d3 ¤c5 мат

Смъртоносните диагонали
мс Христинка Илиева
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Ðешете комбинациите

(1) Hartston – Witheley 
XIIIIIIIIY
9-+r+k+-+0
9zpR+-snr+Q0
9-+-wq-+-+0
9zP-+-+-+-0
9-+-zp-zp-+0
9zP-zp-+-zP-0
9-+-+-+-zP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Hoerberg – Averbach 
XIIIIIIIIY
9-mK-wQ-+LtR0
9zPP+-tR-zPP0
9-+P+-+-+0
9+-sn-zP-+-0
9-wqpsN-+-+0
9+-+p+-zp-0
9pzp-+-+lzp0
9+ktr-+r+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят 

(3) Huelsmann – Engert 
XIIIIIIIIY
9-mKQ+-+-tR0
9zPPzP-tRPzPP0
9-vLN+-zP-+0
9+-snP+L+-0
9-+-zp-+-+0
9zpnwqlzp-+-0
9-zpp+-zppzp0
9+ktr-+-+r0
xiiiiiiiiy

Черните печелят 

(4) Ivkov – Dzuric 
XIIIIIIIIY
9r+-+ltrk+0
9zpp+-+pzp-0
9-+n+-+-zp0
9wq-+L+-+-0
9-+-+-+-+0
9zP-tR-+N+-0
9-zPQ+-zPPzP0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) Kahn - N.N. 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9tr-+-tr-sN-0
9-+p+-vl-+0
9+-mK-+-+-0
9p+-+kzp-zp0
9tR-+-+-zPL0
9-+-+-zP-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Kajaste – Nilsson 
XIIIIIIIIY
9-+-+-tr-+0
9zpptR-+Nvlk0
9-sn-+-wqp+0
9+l+-+-+p0
9-+-+-+-+0
9+L+-+-+-0
9P+-wQ-zPPzP0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(7) Karpov – Taimanov 
XIIIIIIIIY
9K+LwQ-+Rtr0
9zPP+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-wq-+-0
9-+nzpP+-+0
9+p+-zp-zP-0
9-mk-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(8) Kijk – Maeki 
XIIIIIIIIY
9-mK-+-+-+0
9+PzP-+-+P0
9-+-+-+-+0
9zPn+N+-+Q0
9psNq+-+-+0
9+p+-tR-+-0
9-+p+-+-zp0
9+k+r+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят 
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Çа най-малките

Уроци за начинаещи
Деян Димитров

Съществува едно просто правило при 
реализацията на голямо материално преи-
мущество – сменяме фигури, за да останем 
накрая с повече и да спечелим лесно. Със си-
гурност обаче трябва доста да внимаваме 
и да не се доверяваме сляпо на този прин-
цип. Съществуват доста позиции, в които 
на финала фигурите повече не могат да ни 
помогнат да спечелим. Сега ще ви покажем 
едни от най-често срещаните.

XIIIIIIIIY
9-mk-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9zP-+-+-+-0
9-+-vL-+-+0
9+-mK-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Теоретично реми.
Белите имат фигура и пешка повече, но 

не могат да победят, тъй като пешката 
излиза на бяло поле и офицерът няма как да 
изгони царя от ъгъла. Ако на дъската обаче 
има кон, позицията се печели.

Типичен пример за реми позиция е цар и 
два коня срещу цар. С цар, кон и офицер оба-
че печелят.

Нека да разгледаме още няколко пози-
ции:

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

Това е теоретично реми, което черни-

те постигат с патови мотиви. При пешка 
„h” също. Ако обаче белият цар е доста-
тъчно близо, има начин за печалба. 

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-mk0
9+-+-+-zp-0
9-+-+-+P+0
9+-+-vLK+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Отново позиция с голямо материално 
преимущество, която няма как да се спече-
ли. Всеки опит на белите да вземат пеш-
ката води до пат. Ако пък белият офицер 
бъде разменен за пешката на „g7”, ендшпи-
лът е реми. 

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+kzp-+-0
9-+-tr-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+Q+K+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Тази позиция също е реми, нарича се “кре-
пост”. Черният топ има два „опорни пунк-
та” на „d6” и „f6” и не позволява на белия цар 
да помогне на дамата.

Съществуват и доста други позиции, 
като например топовни ендшпили с две 
пешки повече, с разноцветни офицери, офи-
цер и две пешки срещу кон и т.н., които са 
реми. За съжаление, младите шахматисти 
у нас нямат навика (а и вероятно не им е 
интересно) да изучават подобни „точни” 
позиции и не рядко се случва да получат енд-
шпил, който няма как да спечелят.
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