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Ìеждународни прояви
Балканиада в Цетине за отбори до 16 години
мс Живко Жеков

От 29 април до 2 май се проведе четвъртата балканиада по шахмат за отбори до 16
години за момчета и момичета. Този път домакин беше Черна гора. За тези, които не знаят, Черна гора е малка страна, разположена в
западната част на Балканския полуостров, която има уникална природа. На територията й
има 40 езера, 293 км морска ивица, от която 52
км са пясъчни плажове. В Черна гора се намира
и най-южният фиорд в света - това е заливът
Бока Которска. Цялата територия на страната е изпълнена с високи планини (над 1700 м),
дефилета и проломи, реки и езера и красивото
Адриатическо крайбрежие. В северозападната
част на република Черна гора се простират
Динарските планини, където е и най-високата
част на Черна гора - връх Дурмитор (2522 метра надморска височина).
За място на провеждане на състезанието
домакините бяха избрали “Грандхотел” в град
Цетине. Няколко изречения за това интересно
градче.
Цетине e град в южната част на Черна
гора, административен център на едноименната община. Той е историческата столица на
страната.
Градът е сгушен в малка карстова долина,
заобиколен от варовикови планини и от планината Ловчен - Черната планина, на която страната носи името.
Пътуването до Цетине осъществихме с
микробус. Пътят в по-голямата си част е пла-
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нински и гледките са страховити. Вие се по
течението на река Тара и нейния каньон. Това
е най-големият каньон в Европа и втори в света (след Гранд каньон в САЩ) със своите 82
км дължина и дълбочина до 1300 м. Сега да се
върнем на шахматна вълна.
С гросмайстор Петър Великов трябваше
да определим съставите на отборите.
Предвид скоро завършилите държавни
индивидуални първенства в Пловдив имахме
съвсем актуална информация за моментното
състояние в шахматно отношение на децата. Направихме нашия избор и отправихме
покани към съответните клубове, треньори
и родители. Оказа се, че повечето от силните ни шахматисти предпочитат да играят в
Румъния на индивидуални състезания в преследване на лични успехи и слава. Разбираем е този
стремеж у родители и треньори, но да се пренебрегват покани за националните отбори е,
меко казано, невъзпитателно. А какви успехи
постигнаха в Румъния няма да коментирам. Ще
кажа само, че е крайно време в БФШ да се има
предвид кой как подкрепя националните шахматни интереси.
В крайна сметка двата отбора бяха сформирани и имаха следните състави:
Момичета: Деница Драгиева, Гергана
Димитрова, Надежда Петкова, Нургюл
Салимова.
Момчета: Димитър Даскалов, Явор Тодоров, Давид Цветанов, Мартин Василев.
Според средното ело на състезателките
отборът ни при момичетата имаше първо
място с най-висок рейтинг, а момчетата съответно - трети.
При девойките участваха четири отбора,
а при момчетата - седем.
В крайното класиране и двата ни отбора
заеха вторите места. Няма да описвам кръг по
кръг развитието на състезанието. Всеки, който желае, може да се запознае с това от съответните сайтове в интернет. Ще се спра
ША Х

в училище

само на представянето на отделните състезатели като цяло.
Деница Драгиева игра на първа дъска.
Искам да благодаря на нея и на родителите й за
това, че тя реши все пак да се включи в отбора, за разлика от доста други състезателки, на
които БФШ оказва сериозна подкрепа, но те
не смятат, че е нужно да играят за националния отбор. Деница имаше второ ело на своята
дъска и се очакваше да се представи съответно на това и да е една от носещите точки за
отбора. За съжаление представянето й беше
много слабо. С актив от точка и половина от
шест партии тя остана последна на дъската
си.
На втора дъска игра Гергана Димитрова. Тя беше с най-ниско ело спрямо съперничките си и зае трето място на дъската
си с две точки. Постигнатото от нея беше
според очакваното.
На трета дъска наша представителка беше Надежда Петкова. Няма да
скрия разочарованието си от факта, че Виктория Радева, която е шампионка в тази група до 12 години, отказа да защити честта на
България и замина в Румъния да гони куха слава.
Определено смятам, че БФШ трябва да вземе
сериозни мерки срещу такива състезатели,
родители и клубове.
Надежда беше с най-висок рейтинг на дъската си. Игра отговорно и с желание, но явно
не й достигна опит в такива състезания. Направи 3 точки и зае трето място на своята
дъска.
На четвърта дъска, поради заминаването
на шампионката ни за Румъния, беше поканена втората от държавното ни първенство –
Нургюл Салимова. Искам да припомня на тези,
които са позабравили, че Нургюл е действащата европейска шампионка до 8 години. Това е
най-високото постижение в детския ни шахмат за 2011 г. Това изключително талантливо,
трудолюбиво и скромно дете беше украшение
и гордост както за нашия отбор, така и за
организаторите на балканиадата. Неслучайно нейното присъствие там беше специално
подчертано на откриването на шампионата.
Нейният резултат - шест победи от шест
ША Х
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партии, не се нуждае от никакъв коментар.
При момчетата представянето беше поравномерно.
Димитър Даскалов на първа дъска
беше трети по рейтинг и с набраните 4 точки
зае трето място на дъската си. Имаше сериозни противници. Той се отнесе с обичайната
за него сериозност и отговорност. Представянето му оценявам като много добро.
Явор Тодоров на втора дъска имаше
второ ело, но остана трети на дъската, също
с 4 точки. Той е вече много опитен, труди се
много, но като че ли още не е намерил стила
си на игра.
Давид Цветанов отново беше моторът, който даваше заряд на другите в отбора за борба докрай. Много жизнерадостен,
борбен, с неизчерпаема енергия за победа. Имаше пето ело и се пребори за второто място
на дъската си с резултат 4,5 от 6 партии. Висока оценка за неговото представяне!
На четвърта дъска ни представи
Мартин Василев. Той игра много стегнато
и отговорно на държавния ни шампионат и въ-
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преки че не стана победител там, с гм Петър
Великов решихме, че сега е моментът да му
бъде даден шанс да играе на такова състезание
и да натрупа опит. Мартин започна лошо, но
след втората партия се успокои и завърши с
4,5 от 6. Отлично представяне, второ място
на дъската си. Но най-важното е, че след този
турнир той получи голямо удовлетворение
от положения труд, повярва в себе си и аз очаквам от него да бъде все в челните места на
състезанията, в които участва. Искам тук да
му благодаря за това, че оправда доверието,
което му гласувахме.
Като цяло двете втори места оценявам
като максималното, което можеше да се постигне на Балканиадата.

Ето и крайните класирания:
Момчета
1

Сърбия

11 мач точки

2

България

9

3

Румъния

9

4

Македония

5

5

Черна гора-1

5

6

6

Черна гора-2

3

7

Албания

0

Момичета
1

Румъния

10 мач точки

2

България

7

3

Сърбия

6

4

Черна гора

1

Независимо от личните резултати и от
крайните класирания и тази Балканиада потвърди, че е полезно да се участва в такива
състезания. Децата са едни, като тръгват
за такова отборно представяне, а съвсем
по-сериозни и отговорни, когато пътуваме
обратно за дома. За малките това е моментът, когато разбират, че шахматът освен
една игра и забавление става спорт, борба,
противопоставяне. Това им дава възможност
да се ориентират самите те и да придобият
представа за собствената си шахматна и човешка стойност и значимост. Съветът ми
към родителите, които обичат шахмата и са
насочили своите деца към него, е никога да не
пропускат възможност децата да участват в
отборни състезания и колкото на по-високо
ниво, толкова по-добре.
Благодаря на всички участници в тази балканиада за положените усилия, за проявеното
разбиране и за отличната атмосфера в българската група. Това определено допринася за
добър краен резултат във всяко отношение.
Пожелавам много успехи на младите ни шахматисти, представили България в това състезание.
ША Х
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Осмо световно ученическо първенство
мс Димитър Илиев
и фланелки за всеки участник, онлайн транслация на партиите, играни на 1-ва маса във
всяка възрастова група. Контролата за игра
във всички възрастови групи бе 90 минути
+ 30 секунди за първите 40 хода + добавка
от 30 минути след 40-и ход и отново + 30
секунди, в 9 кръговата надпревара. Започвам
с прегледа на всяка възрастова група:

Момчета до 7 години:
Участваха 39 момчета от 12 федерации.
Тук нямаше представител на България, а победител стана Can Isik от Турция с 7,5 т.
От 28 април до 6 май в румънския град
Яш се проведе Осмото световно първенство за ученици във възрастови групи от 7
до 17 години за момичета и момчета. Организатори на първенството бяха Румънската федерация по шахмат, кметството на
град Яш, ФИДЕ и Международният училищен шахматен съюз. Участваха 529 деца от
35 страни, сред които и 10 българчета. Преди да разкажа как премина борбата в различните възрастови групи, ми се иска да разкажа малко за града домакин, който е 2-рият
по големина в северната ни съседка. Яш е
град в Североизточна Румъния в историческата област Молдавия. Населението е 350
000, което го нарежда на второ място след
столицата Букурещ. Разположен е на река
Бахлуй, която е приток на р. Прут. В Яш се
намира Яшкият университет - най-старият
в Румъния, основан от княз Александър Йоан
Куза през 1860 г. Днес в града има 5 университета. В яшката черква "Три светители"
се съхраняват от 1641 г. мощите на Петка
Българска. Направи ми впечатление, че на
много места в парковете имаше изградени
шахматни масички. Яш е побратимен с Велико Търново. Организацията на турнира бе
прилична, осигурен транспорт за участниците от и до залата за игра, зрителен контакт от трибуната към играещите, вода
ША Х
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Момчета до 9 години:
Участваха 85 момчета от 20 федерации.
Тук наш представител бе Николай Чолаков
от ШК “Шах XXI”. Ники спечели 4 партии,
но толкова и загуби, а една завърши реми.
Въпреки това турнирът бе полезен за него.
Cholakov, Nikolay (1511) - Secrieru,
Andrei-Cristian [E14]
1.d4 d5 2.¤f3 e6 3.c4 ¤f6 4.¤c3 ¥e7 5.e3
0–0 6.¥d3 b6 7.0–0 ¥b7 8.¤d2 £c8 9.cd5
ed5 10.¤f3 ¦d8 11.b3 c5 12.¥a3 ¥f8 13.¦c1
£e6 14.¤g5 £d7 15.¤f3 ¤c6 16.¥b5 £e6
17.¤a4 ¤e4 18.¤c3 cd4 19.¥c6 ¤c3
20.¤d4 ¤d1 21.¤e6 fe6 22.¥f8 ¥c6 23.¦c6
¦f8 24.¦d1 ¦fe8 25.h3 ¦ac8 26.¦dc1 ¦c6
27.¦c6 ¦e7 28.¢h2 ¢f7 29.g4 g5 30.¢g3
¢g6 31.h4 h5 32.hg5 ¢g5 33.gh5 ¢h5
34.¢f4 e5 35.¢f5 d4 36.¦c1 ¦f7 37.¢e5
¦f2 38.ed4 ¦a2 39.d5 ¦a3 40.¦c3 a5
41.¢f5 ¢h6 42.d6 ¦a4 43.ba4 ¢g7 44.d7
b5 45.d8£ ¢h6 46.£h8# 1–0
Крайно класиране:
1.

Baasansuren Erdene

MGL

8

2.

Gavrilescu David

1799

ROU 7,5

3.

Schitco Ivan

1644

MDA 7

45. Cholakov Nikolay

1511

BUL

4,5
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Момчета до 11 години:
Участваха 84 момчета от 19 федерации.
Тук наш представител бе Иван Григоров от
ШК “Шах XXI”. Иван спечели 3 партии, но
загуби цели 5, една завърши реми.
Aitbekov, Meiirli - Grigorov, Ivan
[B95]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6
5.¤c3 a6 6.¥g5 e6 7.£d2 ¤bd7 8.0–0–0 b5
9.f3 ¥b7 10.g4 ¦c8 11.h4 h6 12.¥e3 ¤b6
13.£f2 ¤c4 14.¥c4 ¦c4 15.¦he1 d5 16.ed5
¤d5 17.¤b3 ¥b4 18.¥d2 £c8 19.¦e4 ¤c3
20.¦c4 bc4 21.¥c3 ¥c3 22.¤c5 ¥f6 23.¤d7
¥d5 0–1
Крайно класиране:
1.

Aleksandrov Zakhar

2102

RUS

8

2.

Zlatin Alexander

1604

ISR

7,5

3.

Stoleriu George

1597

ROU

7

57.

Grigorov Ivan

BUL

3,5

Момчета до 13 години:
Участваха 86 момчета от 23 федерации. Тук нашите представители бяха трима: шампионът до 14 г. на България – Емил
Стефанов от ШК „Етър“, Велико Търново.
Най-добре представилият се българин от
европейското в „Албена” Владимир Петров
от ШК “Шах XXI” и Рубен Димчев от същия
клуб. Рубен имаше рожден ден по време на
първенството и направихме голям купон. В
тази група имахме реален шанс за титлата.
Владимир Петров през цялото първенство
бе в тройката, но загуба в последния кръг
го изпрати на 8-мо място. Владко спечели
4 партии, завърши 4 реми, но последва неприятна загуба в последния кръг. Повече се
очакваше от Стефанов, който завърши с
50%.
Herea, Sergiu-Gabriel (1797) - Petrov,
Vladimir Sergeev (1980) [E21]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.c4 b6 4.¤c3 ¥b4 5.¥d2
¥b7 6.e3 0–0 7.¥e2 d6 8.0–0 ¤bd7 9.£b3
¥c3 10.¥c3 ¤e4 11.¦fd1 f5 12.¤e1 £h4
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13.g3 £h6 14.¤g2 ¤g5 15.d5 e5 16.f4 ¤h3
17.¢f1 ¤c5 18.£c2 ¤e4 19.¥e1 ef4 20.ef4
¦ae8 21.¥f3 g5 22.¥e4 fe4 23.¥d2 ¥c8
24.¦e1 £h5 25.£c3 £f3 26.£f3 ef3 27.¤e3
gf4 28.gf4 ¤f4 29.¦ad1 ¥h3 30.¢g1 ¦e5
31.¤f1 f2 32.¢f2 ¤e2 33.¥f4 ¦f4# 0–1
Stefanov, Emil (1808) - Arjun, Adappa
(1461) [D70]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.f3 d5 4.cd5 ¤d5 5.e4
¤b6 6.¤c3 ¥g7 7.¥e3 0–0 8.£d2 ¤c6
9.0–0–0 e5 10.d5 ¤e7 11.¥h6 f5 12.¥g7
¢g7 13.h4 £d6 14.¤b5 £d8 15.£c3 ¤d7
16.¤c7 ¦b8 17.¤e6 1–0
Крайно класиране:
1.

Martinez Alcantara Jose 2070
Eduard

PER

7

2.

Shahaliyev Ismayil

1888

AZE

7

3.

Sevgi Volkan

1967

TUR 7

8.

Petrov Vladimir Sergeev

1980

BUL

6

1808

BUL

4,5

BUL

3,5

38. Stefanov Emil
66. Dimchev Ruben

Момчета до 15 години:
Участваха 48 момчета от 18 федерации.
Тук нямаше представител на България. Победител е Ali Marandi Cemil от Турция.

Момчета до 17 години:
Участваха 20 юноши от 13 федерации.
Тук също нямаше наш представител, а победителят е от Монголия - Lkhagvasuren
Tsedvee.
ША Х
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Момичета до 7 години:

3.

Участваха 13 момичета от 8 федерации. И тук България нямаше представителка. Шампионка е Gnilorybova Victoria
от Русия.

Момичета до 9 години:

Участваха 27 момичета от 12 федерации. Тук наша представителка бе Гергана Пейчева. Гери бе ело лидер, но в крайна
сметка завърши 10-а. Загуби много спечелени партии. Победителка стана световната
шампионка до 8 г. Бибисара Асаубаева от
Казахстан със 100% актив.
Peycheva, Gergana (1732) - Levitan,
Ronit [C56]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 ed4 4.¥c4 ¥c5
5.0–0 ¤f6 6.e5 d5 7.¥b5 ¤e4 8.¤d4 ¥d4
9.£d4 0–0 10.¥c6 bc6 11.f3 ¤g5 12.f4 ¤e4
13.¤d2 c5 14.£e3 ¥f5 15.¤e4 ¥e4 16.£c5
£d7 17.h3 d4 18.¦d1 ¦fd8 19.¥e3 d3 20.cd3
¥d3 21.¦ac1 ¦ab8 22.b3 ¦b7 23.£c6 £c6
24.¦c6 ¦d5 25.¦c3 ¥e4 26.¦d5 ¥d5 27.¦d3
c6 28.¦d4 ¦b5 29.¦a4 a5 30.¥d2 h6 31.¦a5
¦b8 32.g4 ¦d8 33.¥e3 ¦e8 34.b4 f6 35.¥d4
fe5 36.¥e5 g5 37.a3 ¦f8 38.fg5 hg5 39.¦a7
¦f3 40.¦g7 ¢f8 41.¦g5 ¦h3 42.b5 ¦h1 43.¢f2
¦a1 44.¥a1 1–0
Крайно класиране:
1.

Assaubayeva Bibissara

KAZ

9

2.

Bulatova Kamaliya

RUS

8
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Lehaci Miruna-Daria

10. Peycheva Gergana

ROU

6,5

BUL

5

Момичета до 11 години:
Участваха 43 момичета от 21 федерации. Тук представителки на България бяха
европейската шампионка от 2010-а Габриела Антова и световната вицешампионка
от 2011-а Виктория Радева. И двете наши
момичета имаха своите шансове, но повече
може да съжaлява Габи.
Antova, Gabriela (1660) - Karanth,
Manasa [E70]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 0–0 5.e5
¤e8 6.f4 c5 7.d5 d6 8.¤f3 e6 9.¥d3 ed5
10.cd5 de5 11.fe5 ¤d7 12.¥f4 ¤c7 13.0–0
¤b6 14.d6 ¤e6 15.¥g3 ¦e8 16.¤e4 ¤d5
17.£d2 a6 18.¥c4 ¤b6 19.¥e6 ¥e6 20.¥h4
£c8 21.¤f6 ¥f6 22.¥f6 £d8 23.£h6 £f6
24.ef6 1–0

Markova, Alina (1659) - Radeva,
Viktoria (1809) [E68]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤f3 ¥g7 4.g3 d6
5.¥g2 0–0 6.0–0 ¤bd7 7.¤c3 e5 8.e4
h6 9.¦e1 ed4 10.¤d4 ¤b6 11.b3 ¤fd7
12.¥b2 ¤c5 13.£d2 a5 14.¦ad1 a4
15.£c2 ¥d7 16.h3 £c8 17.¢h2 f5 18.f4
ab3 19.ab3 fe4 20.¥e4 ¤e4 21.£e4
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Ìеждународни прояви
¥f5 22.¤f5 £f5 23.£f5 ¦f5 24.¦a1
25.¢g2 ¢f7 26.¢f3 ¤d7 27.¤d5
28.¦a8 ¦a8 29.¦e7 ¢f8 30.¦d7
31.¦c7 ¦b3 32.¢g4 ¥d4 33.¦d7
34.¦d8 ¢g7 35.¦d7 ¢f8 36.¦d8
37.¦d7 ¢e8 38.¦e7 ¢d8 39.f5
0–1

¦ff8
¥b2
¦a3
¥f2
¢f7
¦g3

12.¥c2 h6 13.¤d3 ¤df6 14.¥a4 a6
15.¥e8 ¤e8 16.£d2 £d8 17.0–0–0 ¥d7
18.¢b1 c6 19.dc6 bc6 20.¤c1 ¦f7 21.h4
£c7 22.£d3 ¥e6 23.g3 ¦b8 24.¦hg1
¢h7 25.¤b3 £b7 26.gf4 ef4 27.¥d4
¥d4 28.£d4 £b4 29.c5 ¥b3 30.£b4 ¦b4
31.ab3 ¦b3 32.cd6 ¦bb7 33.¦g4 ¦bd7
34.e5 ¤g7 35.¤e4 ¤h5 36.e6 1–0

Крайно класиране:
1.

WFM

Крайно класиране:

O b o l e n t s e v a 1903 RUS 7,5
Alexandra

1.

Mammadzada Gunay

1904

AZE

7,5

2.

Mammadova Narmin

1873

AZE

7

2.

WCM

Serikbay Assel

1728 KAZ 7

3.

WFM

Caballero Quijano 1762 PER 6,5
Mitzy Mishel

3.

Drogovoz Irina

1907

RUS

6,5

13.

Balimezova Margarita

1557

BUL

5

8.

WFM

Antova Gabriela

1660 BUL 6

29.

Bureva Radilena

BUL

3,5

16.

WCM

Radeva Viktoria

1809 BUL 5

Момичета до 15 години:
Момичета до 13 години:
Участваха 36 девойки от 15 федерации.
И тук имахме две представителки - Маргарита Балимезова от ШК “Асеновец“ и Радилена Бурева от ШК “Шах XXI”, но и двете
играха под възможностите си.
Bejan,
Clarisa-Iustina
(1527)
Balimezova, Margarita (1557) [D39]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.¥g5 ¥b4
5.¤f3 dc4 6.£a4 ¤c6 7.e3 ¥d7 8.¦c1 ¥c3
9.¦c3 ¤d4 10.£c4 ¤f3 11.gf3 c6 12.£h4
h6 13.¥f6 £f6 14.£f6 gf6 15.¦g1 ¢e7
16.¦g7 ¦ag8 17.¦g3 ¦g6 18.¥d3 ¦gg8
19.¦a3 a6 20.¦b3 b5 21.¦a3 ¥c8 22.b4 f5
23.¦c3 ¥b7 24.¦c5 ¢d6 25.f4 ¦g3 26.fg3
¦a8 27.a3 a5 28.¦c3 ab4 29.ab4 ¦a1
30.¢f2 ¦a2 31.¦c2 ¦c2 32.¥c2 c5 33.bc5
¢c5 34.¢e2 ¢b4 35.¢d2 ¥e4 36.¥d1
¢a3 37.¢c3 b4 38.¢d4 b3 39.¥b3 ¢b3
40.¢e5 ¢c3 41.¢f6 ¢d3 42.¢f7 ¢e3
43.¢g6 ¢f3 44.¢h6 ¢g4 0–1

Участваха 30 девойки от 13 федерации.
Тук нямахме представителка, а шампионка
стана Assaubayeva Diana от Казахстан.

Момичета до 17 години:
Участваха 18 девойки от 11 федерации,
а ние и в тази група нямахме участие. Шампионка е Saduakassova Dinara от Казахстан.
Следващото, 9-о училищно световно
първенство ще се проведе от 21 до 30 април 2013 г. в Калитеа /Гърция/.

Bureva, Radilena - Wickramasinghe,
Dilhara Ishini (1646) [E85]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6
5.f3 0–0 6.¥e3 ¤bd7 7.¤ge2 e5 8.d5
¤e8 9.¤c1 f5 10.¥d3 f4 11.¥f2 £e7
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Îткрити турнири
Детски турнир „Купата на лъвчетата”
кмс Васил Илиев

Първи носители на купата са Матей Петков и Мартин Петров

Завърши първият детски турнир “Купата на лъвчетата”, организиран от ШК
ЦСКА и с любезното съдействие на „Банка
ДСК” ЕАД, район „Изгрев”, Националната
спортна академия ”В. Левски”, г-н Радослав
Бозаджиев, г-н Свилен Пачеджиев, Green
Office и БФШахмат. Участваха 106 деца,
сред които и някои от най-талантливите
шахматисти в страната. Те бяха разделени
в два турнира – 8-10 и 12-14-годишни. Класирането за всяка възрастова група бе отделно, като шампионите получиха по 150
лева, златен медал и купа, а за останалите
имаше медали, грамоти и много предметни
награди.
При момичетата до 8 години шампионка убедително стана Елиф Мехмед от ШК ЦСКА. Тя постигна 5 т. от 7
и за пореден път показа своето израстване,
като изигра някои отлични партии. Освен
че е шампионка на България до 8 години по
блиц, трета на държавното първенство по
ускорен шах, Елиф спечели и поредица от
ученически турнири на ЦСКА през годината и безспорно в момента играе най-силния
ША Х
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шах в България в тази възрастова група.
Потвърждение за това е и представянето
й на турнира, където си осигури първото
място далеч преди края, а в последния кръг
имаше честта да играе на първа маса в целия Б турнир срещу шампиона на България
до 10 години и бъдещ победител в турнира
Матей Петков. Втора остана държавната
шампионка до 8 години Магдалина Генова
/ШК Левски, дъщеря на грм Петър и Любка
Генови/, която беше неуверена през първия
игрови ден, но със силен финал завоюва второто място. Трета е Елизабет Ангелова от
ЦСКА, която направи силен турнир, но загубата й в пети кръг от бъдещата победителка Елиф Мехмед я отпрати по-назад.
Момчета до 8 години. Шампион
е Елин Бурназов от шахматен клуб
„Пловдив”, който успя да изпревари с половин точка Йордан Портокалски от ШК
“Виктори” - Благоевград, и Радослав Русев
от „Плевен 21”, който от своя страна е на
половин точка от втория.
Момичета до 10 години. Първа
стана Габриела Антова, която отново
затвърди своето реноме на една от найдобрите състезателки при децата. Габи не-
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прекъснато бе на първите маси и успехът й
е в рамките на нормалното. Втора е Гергана
Пейчева, която също има вече голям опит и
редица призови места. Третото място остана за Наталия Грабчева от ШК “Левски”.
Момчета до 10 години. Победител е
държавният шампион до 10 години Матей
Петков с 6.5 точки - нормален резултат за
неговата класа в тази група. Втори и трети с 6 т. останаха Георги Игнатов от Враца и Мартин Василев от ШК “Локомотив
София”, които се наредиха така по реда
на коефициентите. Заслужава да се обърне
внимание на представянето на Георги, който е сравнително по-малко титулуван от
останалите двама състезатели, които доминират тази година при момчетата.
Момчета до 12 години. Силна група
и неясноти до последния кръг. В крайна сметка Мартин Петров от „Шах
21” спечели титлата, а и целия турнир! След него останаха Кристиян Василев
- „Асеновец”, Асеновград, и Стефан Райков
от ШК ЦСКА.
Момичета до 12 години. Шампионка
е Маргарита Балимезова от „Асеновец”, Асеновград, втора е Ралица Маркова
от ЦСКА, а трета е Златина Любомирова
от ШК “М. Ботвиник”.
Момчета до 14 години. Шампион е

Явор Тодоров от Локомотив, София,
втори е Веселин Методиев от ШК Виктори, Благоевград, а трети Владимир Петров
от ШК Шах 21, София.
Момичета до 14 години. Тази група беше уважена единствено от Василена
Трайкова от “Дебют”, Оряхово, която логично спечели първото място.
След края на кръговете в двата дни
имаше специална програма за участиците
- конкурс по решаване на шахматни задачи
и сеанс на едновременна игра на 50 дъски с
участието на мс Алекси Йовчев и мс Цвета
Галунова.
В конкурса по решаване на задачи при
малките победител стана Матей Петков,
втори се нареди Мартин Василев, а трета
остана Гергана Пейчева. До 14 г. най-добре се справиха Мартин Петров, Владимир
Петров и Явор Тодоров. След официалното закриване се проведе коктейл за всички
участници, родители и симпатизанти.
Турнирът се проведе при перфектна
организация. ШК ЦСКА изказва своята благодарност на съдийския екип, на многото
спонсори и на всички участници. Надяваме
се турнирът да се превърне в традиция и
да продължи да дава възможност за изява на
най-талантливите шахматисти в страната. До нови срещи!

Купа “Тримонциум”
мс Соня Пионова
От 23 до 25 март 2012 г. в Пловдив се
проведе детски шахматен турнир Купа
„Тримонциум” като съпътстващ турнир
към Европейското първенство за мъже,
провеждащ се в „Новотел Пловдив” по същото време. Основна идея на организаторите бе децата да се докоснат до атмосферата на състезание от такъв висок ранг,
да осъществят личен контакт със своите
идоли и това да им даде стимул за тяхното
бъдещо шахматно развитие.
Купа “Тримонциум” бе открит от президента на Европейския шахматен съюз г-н
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Силвио Данаилов и изпълнителния директор на БФШ г-н Николай Велчев, което бе
огромна чест за организаторите и участниците.
Турнирът се проведе в зала „България” в
Панаирното градче при отлични условия. В
него взеха участие 83 деца от 21 клуба от
цяла България. Те играха общ турнир, но се
състезаваха за награди във възрастови групи
от 8 до 16 г. Купа „Тримонциум” се проведе
по швейцарска система в 7 кръга, с контрола един час и важеше за българско ело. Главен
съдия беше мс Соня Пионова, а жребият се
изготвяше с програмата “Swiss manager”.
След оспорвани битки победител
и носител на купата стана Цветелин
Пантев от „Виктори”, Благоевград. В
битката за първото място се бяха вплели
европейската училищна шампионка Деница Драгиева, Румен Николов и Александър
Дюлгеров. Спортното щастие се усмихна на Цветелин Пантев, който единствен
успя да спечели партията си от последния
кръг. Конкурентите му завършиха с равен
резултат и се задоволиха с призови места
в своите групи. Заслужава да се отбележи
отличното представяне на 8-годишния
Цветан Стоянов, който завърши на 6-о
място в генералното класиране и накара
много какички и батковци да се съобразяват с неговите шахматни знания.
Домакините от шахматен клуб “Пловдив” имаха представители в по-малките
възрастови групи – до 12 години, където
пожънаха редица успехи. Световната вицешампионка Виктория Радева завоюва първо
място при момичета до 12 г., Мартин Вълчинов и Виктор Боев, съответно първо и
трето място при момчета до 12 г., с равен
брой точки, но по-лош втори показател,
четвърти остана Божидар Немски – 12 г.
Призово място завоюва и Елин Бурназов –
трето място при момчета до 8 г. – също
от ШК „Пловдив”.
Ето и победителите по възрасти:
8 г. – Белослава Кръстева (Рицар, София)
8 г. – Георги Колев (Локомитив, Пловдив)
ША Х
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10 г. – Гергана Пейчева (Шах 21, София)
10 г. – Цветан Стоянов (Бургас 64)
12 г. – Виктория Радева (ШК Пловдив)
12 г. – Мартин Вълчинов (ШК Пловдив)
14 г. – Александрина Колева (М.Ботвиник,
София)
14 г. – Валери Стоянов (М. Тал, Червен
бряг)
16 г. – Деница Драгиева (Локомотив, София)
16 г. – Александър Дюлгеров (Етър, В. Търново)
На тържественото закриване на турнира всяко дете получи автограф от българската световна шампионка Антоанета Стефанова. Призьорите в отделните
групи завоюваха медали и парични награди,
а всички участници получиха предметни награди, сертификат за участие и сувенири,
специално изготвени за турнира.
Организаторите от шахматен клуб
“Пловдив” благодарят за финансовата подкрепа на община Пловдив, благодарение на
която стана възможно реализирането на
един от най-хубавите детски турнири в
България.

13

Îткрити турнири
Купа „Търновската царица”
Анатоли Петров,
снимки Даниел Йорданов

Виктория Радева и Веселин Методиев спечелиха купите

Талантливата пловдивчанка Виктория Радева стана носител на приза
„Търновската царица”, връчван на победителя при девойките в ежегодния
шахматен турнир във Велико Търново.
Неговото юбилейно 15-о издание се проведе в старата столица при отлична организация, като организатор бе ШК “Етър” с
любезното съдействие на община В. Търново и на хотел “Етър”.
Надпреварата се проведе от 11 до 13
май 2012-а и бе за момчета и момичета с
отделни класирания до 8, 10, 12 и 14 години,
като се игра в два главни турнира – отделно за момчета и момичета. Системата за
игра беше швейцарска в 9 кръга с контрола
по 30 минути на всеки състезател. Партиите се изиграха в отлични условия в залите
на хотел “Етър”, Велико Търново. Участваха 113 състезатели от цялата страна, а
турнирът бе много силен, с присъствието
на почти всички шампиони и медалисти от
страната в съответните възрасти. От
всички български надежди в категориите
отсъстваха шампионката до 14 години Мария Васова, Гергана Димитрова и Габриела
Антова. Общо при момичетата сили мери-
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ха 44 млади състезателки.
11-годишната състезателка на ШК “Пловдив”, която е световна вицешампионка от м.
г. до 10 години, завърши първа в генералното
класиране на турнира при момичетата, като
събра актив от 8 точки. На тържественото
награждаване тя получи короната от кмета
на Велико Търново Даниел Панов. На второ
място в общото класиране със 7,5 точки е Нона Мирчева (“Шумен 2005”), която е победителка в категорията до 14
години. Трето и четвърто място с 6,5 точки делят Нургюл Салимова от “Локомотив”
(София) и Стеляна Брезалиева от “Асеновец
2006”.
Виктория Радева получи купата и в своята възраст до 12 години, Нургюл Салимова завоюва купата на победителя в
категорията до 10 г., а при 8-годишните първа е Елизабет Ангелова с 3,5 т.
и 33-о място в генералното класиране.
Крайно класиране:
N

Име, клуб

Ело

T.

1

Виктория Радева (Пловдив)

1888

8

2

Нона Мирчева (Шумен 2005)

1711

7½

3

Нургюл Салимова (Локомотив 1787
София)

6½

4

Стеляна Брезалиева (Асеновец 1524
2006)

6½

5

Арзу Илязова (Шумен)

1641

6

6

Гергана Пейчева (Шах 21, София) 1684

6

7

Боряна Петрова (Шумен)

1753

6

8

Джулиана Колева (Шумен 2005)

1785

6

9

Никол Илиева (Плевен 21)

1675

6

10

Цвета Добрева (Казанлък 21)

1699

5½

ША Х
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11

Зорница Гугова (Орловец 1997)

0

5½

12

Надежда Петкова (Абритус)

1622

5½

13

Ана Вълева (Георги Даскалов)

1554

5½

14

Василена Трайкова (Дебют Оря- 1720
хово)

5

15

Маргарита Балимезова (Асено- 1626
вец 2006)

5

16

Магдалена Тодорова (Бургас 64)

5

17

Ивелина Анастасова
ленград 2004)

18

Мария Калбанова (Етър)

19

Силвия Димитрова (Свиленград 0
2004)

5

20

Йоана Атанасова (Варна)

5

1483

(Сви- 0
1481

0

5
5

Общо 44 състезателки
Не по-малко оспорвана беше борбата при
момчетата, където се явиха 69 участници.
Победител и носител на купата стана Веселин Методиев от ШК “Виктори” (Благоевград). Той събра 7.5 точки
от девет партии. Веднага след него се
класираха двама представители на домакините от ШК “Етър”. Със същия актив от
точки, но с по-лош втори показател, е сребърният медалист Волен Дюлгеров. Трети
със 7 точки е шампионът на България за
2012 г. до 14 години Емил Стефанов.
Лош шанс предопредели в последния
кръг да се срещнат двамата съотборници
от ШК “Етър”, като партията завърши
наравно, а Веселин Методиев спечели срещу Георги Йорданов от “Локомотив” (София). За победата в генералното си класиране той получи освен купата и златния
медал и красив старинен револвер.
Победител в категорията до 12
години стана Денис Иванов от ШК
“Левски” (София) с 6,5 т. и 8-мо място в
генералното класиране. Купата на побеША Х
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дителя в категорията до 10 години
заслужи Мартин Василев, вицешампион на България по класически шахмат за
2012 г. и шампион по блиц. Състезателят
на ШК “Локомотив” (София) е с 6,5 точки актив и е на 6-о място в генералното
класиране.
До 8 години, също с 6,5 т. и 7-мо
място в генералното класиране, победител е абсолютният шампион
на България в тази възраст Цветан
Стоянов, ШК “Бургас 64”.
На официалното закриване присъстваха кметът на старата столица Даниел
Панов, изпълнителният директор на Българската федерация по шахмат Николай
Велчев, които връчваха наградите на призьорите. Главен съдия на турнира бе Николай Йорданов от В. Търново.
Сумата на наградите, които бяха раздадени на първенците в турнира, надхвърли 2000 лв. Най-добрите във възрастовите категории 8, 10 и 12 години получиха и
предметни награди.
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Крайно класиране:
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N

Име, клуб

Ело

T

1

Веселин Методиев (Виктори)

1943

7½

2

Волен Дюлгеров (Етър)

1813

7½

3

Емил Стефанов (Етър)

1972

7

4

Милен Попов (Левски)

1785

½
6½

5

Костадин Вачев (М. Тал)

1869

6½
½

6

Мартин Василев (Локомотив, 1781
София)

6½

7

Цветан Стоянов (Бургас 64)

1868

6½

8

Денис Иванов (Левски)

1750

6½

9

Христо Василев (Абритус)

1737

6

10

Георги Йорданов (Локомотив, 1813
София)

6

11

Даниел-Адриан Йорданов (Абри- 1771
тус)

6

12

Иван Дафчев (Асеновец 2006)

1625

6

13

Лъчезар Йорданов (Варна)

1841

6

14

Александър Василев (Гебедже)

1840

6

15

Борис Иванов (Шумен 2005)

1739

5½

16

Дамян Калбанов (Етър)

1715

5½

17

Веселин Георгиев (Левски)

1670

5½

18

Димитър Христов (Етър)

1658

5½

19

Ивайло Генов (Каиса)

1530

5½

20

Живомир Милчев (Генерал То- 0
шево)

5½

21

Калоян Тодоров (Пристис)

5½

1641

Николай Правчев (Варна)

1653

5½

Общо 69 състезатели
Община ВелиОбщ
Търново беше
ко Търно
осигурила изклюосигури
чително красиви
чител
купи за победителите и медали
тели
за призьорите
пр
в
различните каразли
тегории. Всички
тего
присъстващи на
прис
официалното закриване опитаха от вкусната шахматна торта на сладкарница “Неделя”
по случай 15-годишнината на купата “Търновската царица”.
Награди получиха най-малките участници в турнира – родените през май 2006 година Никола Николов от ШК “Етър” и Ния
Златева от “Михаил Ботвиник” (София).
Организаторите връчиха и красиви юбилейни плакети за принос към турнира. Кметът
Даниел Панов получи от името на община Велико Търново, а Николай Велчев – за Българската федерация по шахмат. Плакети получиха и
домакините от хотел “Етър” в лицето на управителя Ивайло Русев и дългогодишния съорганизатор Коста Ангелов, както и областния
всекидневник “Янтра ДНЕС”. Наградата прие
изпълнителният директор на “Янтрапрес” АД
Тихомир Стефанов, който покани всички участници на предстоящото седмо поред издание
на шахматния турнир за купата на “Янтра
ДНЕС”, който ще се проведе на 2 юни.

Решения на комбинациите от стр. 25
(1) Smirnov – Schubin, Petropavlovsk,
1977 1...¦h2 2.¢h2 £h5 3.¢g3 ¥h4
4.¢f4 £f5# 0–1
(2) Stoltz – Kotov, Saltsjoebaden, 1952 1...
f2 2.¥g2 £f3 0–1
(3) Thiermann – Schmitt, Bad Kissingen,
1954 1.¦a6 £a6 2.¤c7 1–0
(4) Chigorin – Znosko-Borovski, Kiev,
1903 1.¤e7 ¦8e7 [1...¦2e7 2.£e7] 2.¦d8
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¦e8 3.£f8 1–0
(5) Kilpi – Vaeyrynen, Finland, 1989 1.£g7
¤g7 2.hg7 ¢g7 3.¥f6 ¢f8 4.¦h8# 1–0
(6) Todorcevic – Averbah, Mallorca, 1989
1.£g6 ¢g6 2.¥h5 ¢h7 3.¥f7 1–0
(7) Rechlis – Manor, Bern, 1990
1.¥h6 ¦h6 2.£h6 ¢h6 3.¦g5 1–0
(8) Pantaleoni – Dobsa, Fernpartie, 1989
1...¥a4 2.¢a4 ¤c5 3.¢a5 ¦b5# 0–1
ША Х

в училище

Îт живота на клубовете

Верига ученически турнири на ШК „ЦСКА”
за учебната 2011/2012 година
кмс Васил Илиев
През завършилата наскоро учебна година
най-масовият клуб в България - ЦСКА, развиващ шаха сред подрастващите, проведе поредица от ученически турнири, общо девет
на брой. Всеки месец беше провеждан по един
турнир, като изключение направи единствено през март, когато поради засиления интерес бяха проведени два турнира. В тях взеха
участие малки шахматисти от всички столични клубове, развиващи детско-юношески
шах – „ЦСКА”, „Левски”, „Рицар”, „Шах 21”,
„Ивис+”, „Локомотив”, София.
Регламентът предвиждаше участниците
да бъдат разделени в следните категории:
турнир I клас, турнир II-III клас и турнир IVVII клас. Контролата на игра бе 20 минути на
състезател за завършване на партията. Във
всеки турнир се правеше и отделно класиране за момчета и момичета. За стимулиране
на децата освен традиционнтите купи и медали бяха предвидени и редица допълнителни
награди, в това число и списание „Шах в училище”, насърчаващи ги да продължат своето
шахматно развитие.
Ето как протекоха турнирите в различните възрастови групи:
I клас. При момчетата най-много титли и призови места спечелиха Георги Данев
и Виктор Павлов от ШК „ЦСКА” и Лъчезар
Колев от ШК „Рицар”, който успя да спечели
последните два турнира за годината. При момичетата Елиф Мехмед спечели рекордните
пет купи и успя да се открои сред останалите момичета в една очертаваща се силна
група. Елиф спечели през април и държавното
първенство по блиц за момичета до 8 години
и остана трета на първенството по ускорен
шах. С много призови места завършиха годината и Ралица Илиева, класирала се трета на
Държавното първенство по блиц за момичета до 8 години, Елизабет Ангелова, завоювала
второ място на Държавното първенство по
ША Х
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Енчо Стоянов и Елиф Мехмед
ускорен шах за момичета до 8 години и спечелила купата на България „Търновска царица” в
тази възрастова група. Това предполага добри
перспективи в условията на такава конкуренция за развитието им.
II-III клас. При момчетата тук с най-много първи места е Анхер Мюстеджеб, следван
от съотборника му от „ЦСКА” Милко Бакалов и Теодор Каракашев от „Локомотив”,
София. Всичките са опитни състезатели, което доведе и до оспорвана борба в най-масовия турнир. При момичетата конкуренцията
също бе много голяма, като титлата си предаваха Доротея Николова /”ЦСКА”/, Наталия
Грабчева /”Левски”/, Таня Илиева /”ЦСКА”/,
Ели Чиликова /”ЦСКА”/ и приятната изненада
Елиф Мехмед, която успя да спечели титла и
в по-горна възрастова група.
IV-VII клас. Нормално бе в тази група да
се играе най-стойностен шах, тъй като голяма част от състезателите тренират от
няколко години и имат опит от национални
състезания. При момчетата се отличи Александър Чолчев /”ЦСКА”/, а първи места през
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годината спечелиха още редица състезатели,
в това число Илиян Иванов /”Шах 21”/, Антон Славейков /”ЦСКА”/, Атанас Коларски.
При момичетата борбата през годината се
водеше изключително между Маргарита Балимезова /”Асеновец 2006”/, Ралица Маркова
/”ЦСКА”/, която е и медалист от Държавното първенство за девойки по ускорен шах, Радостина Дулева от „ЦСКА” и Наталия Грабчева от „Левски”, които в крайна сметка си
разпределиха купите през годината.
В генералното класиране по титли през
годината се получиха следните резултати:
1. Елиф Мехмед /„ЦСКА”/ – 6 първи
места. Това бе откритието на шахматен
клуб „ЦСКА” за годината; напълно заслужено спечели и държавна титла, така че скоро
може да очакваме България да има силно момиче, подобно на най-титулаваните ни момичета в момента - Нургюл Салимова и Виктория
Радева.
2. Ели Чиликова /”ЦСКА”/ - 4 първи
места. Много опитна състезателка, която за
втора поредна година показва завидно постоянно и се утвърди със стабилни резултати.
3. Радостина Дулева /”ЦСКА”/ - 2
първи места. Радостина доминираше в силна
група, придоби опит от участие на турнира
като „Морско конче” през 2011 г. И резултатите през тази година не закъсняха.
4. Анхер Мюстеджеб /”ЦСКА”/ - 3
първи места. Добро представяне и възможности за нови успехи в бъдеще.
5. Наталия Грабчева /”Левски”/ - 2
първи места. Наталия е сред утвърдените
състезатели при момичетата до 10 години в
България, печелила е редица турнири, в това
число и купа „България”, така че доброто й
представяне не е изненадващо.
6. Теодор Каракашев /”Локомотив”, Сф/ - 2 първи места. Състезател с
много участие от градски, държавни и редица
други турнири. Играе много стабилно.
7. Лъчезар Колев /”Рицар”/ - 2 първи
места. Игра в групата I клас, макар че е с година по-малък от останалите състезатели в
групата. В хода на годината натрупа опит, де-
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монстрира израстване, което даде резултат
в спечелването на две купи в последните два
турнира.
8. Маргарита Балимезова /”Асеновец-2006”/ - 2 първи места. Също много
опитен състезател с участия в България и
чужбина, утвърдил се в българския шах.
През годината турнирите се радваха на
рекордно голям интерес – обикновено участниците бяха над 100, а Коледният турнир
за купите на „ЦСКА” събра над 180 деца! На
него за шампион на клуба бе обявен Стефан
Райков - вицешампион на България при момчетата до 10 години и носител на купа България
„Полипост” и „Търновска царица”.
Ученическите турнири по шах за учебната
2011/2012 година вече са история. От тези
турнири са тръгнали редица деца, станали
впоследствие шампиони на България и победители в множество турнири, като си струва да се споменат имената през последните
няколко години на държавните шампиони Димитър Даскалов, Румен Николов, Явор Тодоров, Деница Драгиева, Матей Петков, ПетърДелян Шентов, за да се види каква полза имат
те по пътя на шахматното израстване! Да
пожелаем подобен път и на сегашните участници, поели по трудния, но красив път на
шахматната игра!

Ели Чиликова и Анхер Мюстеджеб
ША Х

в училище

Kупата на вестник ”Янтра ДНЕС”
Анатоли ПЕТРОВ,
снимки Даниел ЙОРДАНОВ

Давид Цветанов от “Плевен 21” с голямата награда
Точно 53 участници от 14 града в страната събра националният турнир по шахмат
за деца за купата на областния всекидневник
„Янтра ДНЕС”. По традиция надпреварата се
провежда в дните около 1 юни и е посветена
на Деня на детето. В нея участват малки шахматисти до 12 години, които се състезават
в общ турнир, а накрая наградите се връчват
в три възрастови групи - до 8, 10 и 12 години.
Млади перспективни шахматисти от 14
града се включиха в седмото издание на състезанието, като за поредна година бе разширена географията на турнира - София, Враца,
Плевен, В. Търново, Стражица, Габрово, Дряново, Трявна, Разград, Бургас, Добрич, Варна, гр.
Омуртаг, Стара Загора.
Националният турнир се организира с
любезното съдействие на шахматен клуб
“Етър”, агенцията за недвижими имоти
“Century Homes”, “Болярка ВТ” и търговска
верига “Сико” и е под егидата на Българската
федерация по шахмат, а срещите бяха в конферентната зала на грандхотел “Янтра”. Турнирът се проведе по швейцарската система в
7 кръга с контрола 20 минути на състезател,
а право на участие имаха всички деца, родени
след 1.01.2000 г., подали заявка и платили турнирната такса от 10 лв. Главен съдия беше
Николай Йорданов.
Красивите купи на „Янтра ДНЕС” бяха
предвидени за тримата победители в отделните възрасти, a първите трима във всяка
възраст получиха медали. Плакети бяха връчени на най-добре представило се момиче и найдобър местен шахматист. Общият паричен
награден фонд бе 400 лева, отделно имаше
много предметни награди, като общо призове взеха 23-ма състезатели, а всяко участвало
дете получи ученически пособия и грамота.
ША Х
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Давид Цветанов оглави генералното класиране и получи купата от
изпълнителния директор на “Янтра
ДНЕС” Тихомир Стефанов.
Всички събрани такси за участие останаха в
полза на ШК “Етър” за развитие на детскоюношеската школа на клуба.
Победител в общото класиране и носител на купата на “Янтра ДНЕС” стана Давид
Цветанов от ШК “Плевен 21”, който спечели
убедително турнира. Той взе шест победи в
първите си шест партии и ремизира едва в
последния кръг, където и равенството му бе
достатъчно за крайната победа. Така Давид
оглави крайното общо класиране с 6.5 точки.
За първи път с най-много участници - 13, бе
ШК “Шах 21” (София), чийто треньор Стефан Стойнов получи и специалната награда за
треньор, довел най-много деца. “Организирането на такъв турнир е огромен труд и прави
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Îт живота на клубовете
чест на организаторите, защото го правят
единствено в името на децата. Пожелавам
догодина залата да е тясна за желаещите да
участват шахматисти”, заяви при награждаването си Стефан Стойнов.
Купата на “Янтра ДНЕС” и златния медал,
както и парична премия на победителя Давид
Цветанов връчи директорът на турнира и
изп. директор на “Янтрапрес” АД Тихомир
Стефанов. Втори с 6 точки е Иван Георгиев
от “Енергия 21”, който получи сребърен медал, а трети при 12-годишните е Антони Василиядис от “Шах 21” с бронз. Парична премия
имаше за всички в четворката, в която влезе
и съотборникът му Георги Василев.
10-годишните призьори получиха наградите си от представителя на “Болярка-ВТ”
Стилиян Орешков. Носител на купата “Янтра
ДНЕС” и на златен медал, както и парична премия е Илиян Иванов от “Шах 21”, който събра
актив от 5.5 точки и е трети в генералното
класиране. Сребърен медалист в тази възраст
е Владимир Върбанов от “Плевен 21” с 5 т.,
трета е Маргарита Стратева от “Шах 21”
със същия актив, а четвърти Николай Чолаков от същия клуб с 4.5 точки.
Най-масово бе участието при децата до
8 години и затова организаторите решиха
да раздадат там награди за първите седем в
класирането. Купата спечели Ивайло Генов
от “Каиса” с 5 точки, той получи златния си
медал и паричната премия от Светослав Гинчев от “Century Homes”. Сребърен медалист
е Кристиан Иванов от ШК “Етър” с 4 т., а
бронзов - за Стивън Василев от ШК “Враца”.
Парична премия имаше за четвъртия Захари
Иванов от “Плевен 21”, а заелите от 5 до
7-мо място Лъчезар Колев, Никола Николов и
Мартин Габърски си тръгнаха с книжки и DVD
филми.
Организаторите отново връчиха няколко
специални награди. Плакет на “Янтра ДНЕС”
и премия за най-добре представило се момиче получи Габриела Илиева от “Плевен 21”,
която има 5 точки. Тя получи наградата си
от миналогодишния победител в турнира и
държавен шампион до 14 г. Емил Стефанов.
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Ивайло Генов получи купата при 8-годишните от Светослав Гинчев от
“Century Homes”.
Бяха отличени и трима местни шахматисти,
като плакетът стана притежание на Дамян
Калбанов от ШК “Етър”, а втори и трети са
Мартин Тодоров и Траяна Долчинкова.
Имаше и извънредни награди, необвъзрани с крайното класиране, които бяха
връчвани от Светослав Николов от грандхотел “Янтра”. Премията за най-красива
игра получи Ивайло Орешков от “Абритус”, а за най-борбен състезател Никола
Николов от ШК “Етър”. Наградата изненада (премия, книга и DVD филм) получи
Лъчезар Колев от “Рицар”, а за най-малък
участник роденият на 6.09.2006 г. Антоан
Райчинов от “Шах 21”.
Турнирът бе закрит от директора на
проявата Тихомир Стефанов и главния съдия Николай Йорданов, които благодариха
на спонсорите и участниците. Самите шахматисти и техните треньори и родители
пък за пореден път подчертаха отличната
организация и увериха, че ще дойдат отново и през 2013 г.
Всичко за седемте издания на турнира, четете на www.dnesbg.com/chess
ША Х
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Øах в училище
Фестивал на езиковите гимназии за купата
на Първа английска езикова гимназия
кмс Симеон Стоичков

Кабинетът на педагогическия съветник в
Първа английска езикова гимназия бе арена на
шахматния фестивал на езиковите гимназии и
паралелки. Първо по рода си – събитието се
проведе на 31 май. Участваха представители
само от София - от Първа и Втора английска
гимназия, Испанската, Американския колеж, 14то СОУ.
Малко изненадващо, но напълно заслужено
шампион стана най-малкият участник – Робърт Сисоев от езиковата паралелка на 14-то
СОУ. Той спечели седем от осемте си партии,
като загуби с черните фигури единствено от
рейтинг фаворита Ивайло Стоянов (2182 –
българско ело). Сред деветимата гимназисти
нямаше представителки от нежния пол. Те
играха „всеки срещу всеки” при класическата
блиц контрола от 5 минути.
Партиите бяха интересни и оспорвани,
имаше обрати и изненади. Реално в борбата за
първите места до последно се бореха петима.
Второ-трето място разделиха Ивайло Стоянов и Иван Йовчев, като Иван предпоследния кръг загуби от Робърт след груба грешка в
обещаваща позиция, получена от гамбит Мора
в Сицилианска защита. Въпреки че от много
време не е играл състезателно шах, Йовчев
е юношески национал по хандбал, той показа
свежа, агресивна игра и за малко се размина с
титлата.
Ивайло като че ли подцени противниците
си и това му изигра лоша шега. Освен двете
ША Х
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загуби, имаше и още един случай, когато спечели по цайтнот (срещу Теодор) в обективно
безнадеждна позиция. Все пак финишира втори
- с по-добър бергер коефициент от Иван.
Георги Бърдаров игра много нахъсано, но
губеше концентрация в края на партиите, което повлия фатално на точковия му актив.
Победителят от „Златна пешка 2011” Теодор
Гавазов играеше ден след абитурентския си
бал, така че пропуските са му простени. Хубави думи заслужават Любомир Бедросян (Американски колеж) и Александър Ангелов (Втора
английска гимназия) за старанието и борбеността им – донесли им успех срещу някои от
фаворитите. Призьорите заслужиха парични премии и медали, разбира се. В отборната
надпревара Първа английска бе безапелационен
шампион и задържа купата в училището. Резултат както от индивидуалните качества на
гимназистите, така и от факта, че вече шест
години има СИП по шахмат, безплатна форма за учениците – продължаващ прецедент, за
което може да се благодари на директорката
г-жа Нели Петрова.
След края на турнира участниците и гостите бяха запознати с някои интересни подробности около първата и последната билингвистични (с паралелен текст на български и
английски) шахматни книги на родния пазар от
авторите им. А именно – „Антоанета Стефанова 20 години и 20 дни по пътя към короната”
и „Енциклопедия реми комбинации и етюди”.
Получи се шахматен празник, който има
всички предпоставки да се разрасне в следващото му издание.
Крайно класиране:
1. Робърт Сисоев... 7 т.
2. Ивайло Стоянов... 6 т.
3. Иван Йовчев... 6 т.
4. Георги Бърдаров... 5 т.
5. Теодор Гавазов... 4 т.
6. Любомир Бедросян... 3.5 т.
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Ñветовни шампиони
Тигран Петросян
фм Христо Велчев

Тигран Петросян е деветият властелин на
шахматната корона. Бъдещата гордост на арменския народ се ражда в Тбилиси, съседна Грузия,
на 17 юни през 1929 година. Първата му среща с
шахмата е на 8-годишна възраст. Първите си сериозни шахматни уроци получава от треньорите
в Националния дворец на пионерите. Петросян
работи над шахматното си усъвършенстване
много усърдно и напредва бързо. По това време
настъпват трудни военни години. Останал рано
сам, без родители, той намира опора в шахмата.
Талантът му е забелязан рано.
На 16 години младият арменец става шампион
за юноши на СССР. На 17 години повтаря успеха
си – отново юношеска титла, с изключителните
14 точки в 15 партии с много зряла за годините
му игра. Същата година се премества да живее в
Армения, където малко по-късно става шампион
на страната. В следващите години получава възможността да се срещне с титаните на съвремието си – Смислов, Керес, Котов, Гелер и др.
През 1951 година успява да спечели шампионата
на Москва, което после прави многократно.
На първия си международен турнир в Будапеща успява да направи реми на световния шампион
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Ботвиник, с което е причислен към най-силните
играчи по това време. Достигайки до нивото
на шахматния елит, за Петросян настъпил нов
етап - да достигне до възможност да се бори за
световната титла. Години наред вярвал, че този
момент ще дойде, работел неуморно и целеустремено към заветната цел. През 1961 година
печели за първи път шампионата на СССР, а на
следващата година в Стокхолм успява да раздели 2-3-то място и да се класира за претендентския турнир, който се провежда на екзотичния
карибски остров Кюрасао. Преди началото за
главни фаворити се считат бившият световен
шампион Тал и 19-годишният, но много нашумял
американски вундеркинд Фишер. Петросян успява да спечели със забележителен резултат 17,5
от 27, без нито една загуба. С тази победа той
си спечелва правото да се изправи в пряк двубой
със световния шампион Ботвниник. Интересен
е фактът, че до този момент Петросян няма
нито една победа срещу Ботвиник.
Двубоят се провежда през 1963 година в Московския естраден театър. Мачът започва със
загуба на претендента, последвана от 3 ремита.
В петата партия Петросян успява да спечели по
неподражаем начин първата си победа над Ботвиник. Години по-късно Петросян казва, че това
е една от най-паметните му победи в живота.
Тази партия всеки шахматист трябва внимателно да разгледа. След още едно реми идва нова победа на Петросян, с което поема инициативата
в мача. 52-годишният Ботвиник успява да спечели
14-ата партия, но Петросян успява да си върне
лидерската позиция още в следващата, което
се оказва преломният момент в титаничния
двубой. До края на мача претендентът успява
да спечели още две партии и с краен резултат 5
победи, 2 загуби и 15 ремита Тигран Вартанович
Петросян e обявен за световен шампион! Голяма
е радостта на безбройните му почитатели по
света, а ликуването в неговата Армения е невиждано.
На следващите турнири между 1963-1966 г., в
които Петросян взима участие вече в качеството си на световен шампион, се представя много
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силно и затвърждава прекрасната си форма. През
1966 година отново в Московския естраден театър се провежда мачът между претендента
Борис Спаски и шампиона Петросян. Двубоят
е изключително напрегнат, равностоен и е с
непредизвестен край до последната партия. Все
пак победата е изтръгната от по-опитния играч
Тигран Петросян над достойния си съперник с резултат 12,5-11,5.
През 1968 година Петросян успешно защитава дисертация по философските науки в Ереванския университет, а през 1969 година отново в
Московския естраден театър 40-годишният Петросян трябва да защитава титлата си отново
срещу миналия през ада на претендентските мачове Борис Спаски. Този път Петросян изглежда разколебан и недостатъчно уверен в себе си,
предлага реми в по-добри позиции и избягва остри
варианти и продължения. Мачът преминал с различно надмощие, но в крайна сметка с 12,5-10,5
Борис Спаски заслужено става десетият световен шампион.
Загубил званието световен шампион, Петросян не губи увереност в себе си и продължава да
се представя отлично в голямата част от турнирите, в които участва. Запазва до края на живота си титулярното си място в олимпийския
отбор на Съветския съюз и огромния си авторитет. Само година по-късно едва на 55 години
прославеният шахматист напуска света на 13
август 1984 година в Москва, за да остане завинаги ярка шахматна легенда, каквато бе станал
още приживе.
Принос:
Деветият световен шампион Тигран Петросян е необикновено оригинален и тънък
позиционен шахматист. Истински класик на
позиционната игра. Особено забележително и
гениално е изкуството му в защита. В областта
на шахматната „профилактика”, т.е. в умението да предвижда навреме и да пресича в зародиш
евентуалната активност на съперника, особено
„фирмената” за него позиционна жертва на качество, е големият принос на Петросян. Неговите партии излъчват лекота и елегантност.
Загубите му са изключителна рядкост, такава, че
в силните му години всяка от тях се превръща в
сензация.
Преди всичко шахматен Играч с главна буква,
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той е и голям теоретик, автор, коментатор.
Ръководи собствена школа за подготовка на млади шахматисти.
Докато съществува удивителната игра шахмат, Петросян неизменно ще бъде в шахматния
Пантеон като един от един от най-почитаните
богове.
Тигран Петросян – Михаил Ботвиник
[D94]
Москва 1963 г., мач 5-та партия
1.c4 g6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 5.e3
0–0 6.¥e2 Петросян избира спокойна система срещу защита Грюнфелд 6...dc4 7.¥c4 c5
8.d5 e6 Ботвиник се стреми към опростяване
на позицията 9.de6 £d1 10.¢d1 ¥e6 11.¥e6
fe6 12.¢e2 Ендшпилът на пръв поглед изглежда равен, но при подготовката си за партията
Петросян го изучавал внимателно и оценява,
че пешката на е6 е слаба, а и също така белите
имат много опорни пунктове, докато черните
нямат подобни. 12...¤c6 13.¦d1 ¦ad8 14.¦d8
¦d8 15.¤g5 с темпо белият кон се отправя
към полето “е4” 15. ¦e8 16.¤ge4 ¤e4 17.¤e4
Позицията на белите е с лек превес, изразяващ
се в по-доброто разположение на фигурите и
отсъствието на динамика у черните. 17...b6
18.¦b1 ¤b4 19.¥d2! ¤d5 [19...¤a2? 20.¦a1
¤b4 21.¥b4 cb4 22.¦a7 ¥b2 23.¦b7±] 20.a4
¦c8 21.b3 ¥f8 22.¦c1 ¥e7 23.b4! белите създават втора слабост в позицията на черните
по линия “с” 23… c4 24.b5! белите прекъсват
евентуално пешечно подкрепление на откъсналата се проходна пешка. 24... ¢f7 25.¥c3!
¥a3 26.¦c2 ¤c3 [26...¢e7 27.¥e5! … ¤d2
+-] 27.¦c3 ¥b4 28.¦c2 ¢e7 29.¤d2! c3 Черната пешка е обречена [29...¥d2 30.¢d2 ¢d6
31.¢c3 ¢c5 32.¦d2!+-] 30.¤e4 ¥a5 31.¢d3
¦d8 32.¢c4 ¦d1 [32...¦d2 33.¢b3+-] 33.¤c3
[33.h3] 33...¦h1?! Последна надежда за спасение е преминаването в топовен ендшпил, където Ботвиник е без пешка, но с активен топ
[33...¥c3!? 34.¢c3 ¦h1 35.h3 ¢d7] 34.¤e4!
¦h2 35.¢d4! Петросян връща пешката повече,
но създава неразрешими проблеми пред черните
25... ¢d7 36.g3 ¥b4 37.¢e5 ¦h5 38.¢f6 ¥e7
39.¢g7 e5 40.¦c6! ¦h1 41.¢f7 ¦a1 42.¦e6
¥d8 43.¦d6 ¢c8 44.¢e8! ¥c7 45.¦c6 ¦d1
46.¤g5 ¦d8 47.¢f7 ¦d7 48.¢g8 1–0
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Øахматна лекция
Типова позиция "Каменна стена"
мс Христинка Илиева
Под типова позиция в мителшпила
се разбира преди всичко позиция с определена пешечна структура (например позиция с изолирана дамска пешка,
позиция с висящи пешки и т.н.), която
се характеризира с определени стратегически планове. Една и съща типова
позиция може да възникне от различни варианти на един и същи дебют и даже от
различни дебюти. Ето какво е писал А. Нимцович за важността от изучаване на типовите позиции: "Процесът на изучаване на
някоя от типовите позиции има за цел не
само усвояване именно на тази ситуация,
а подобряване на позиционното чувство
като цяло." Типовата позиция "Каменна
стена" за черните е характерна преди всичко за холандска защита. Преимуществото
на подобно построение е здравият контрол
върху центъра и наличие на силно опорно
поле за коня на е4. Недостатък е отслабеният комплекс от черни полета в центъра
и проблема с развитието на "лошия" белопол офицер, който черните решават или с
фианкетирането му (b7-b6 и ¥b7), или посредством "дългата маневра ¥c8-d7-e8-h5.
Привърженик на това построение е бил
американанецът Н. Пилсбъри, който печели блестящи партии, използвайки силата на
централизирания кон. Впоследствие фигурата става известна като "Конят на Пилсбъри".
Пилсбъри - Хенем, Ню Йорк, 1893 г.

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zplwq-+pzpp0
9-zpnvlpsn-+0
9+-+psN-+-0
9-+-zp-zP-+0
9+-zPLzP-+R0
9PzP-sN-+PzP0
9tR-vLQ+-mK-0
xiiiiiiiiy
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1.¥h7! Типична за подобни ситуации комбинация. 1...¤h7 2.£h5 ¦fe8
3.£h7 ¢f8 4.ed4 и въпреки фигурата в
повече черните са беззащитни.
Следващата партия е едно отлично
позиционно изпълнение, в което белите изцяло реализират основния план за
игра срещу "Каменна стена". Най-напред разменят силния офицер на черните-този на d6, следва маневрата ¤а3c2-e1-d3, пешката f отговаря за коня на
е4, и накрая развръзката срещу черния
цар.
1.d4 f5 2.¤f3 e6 3.g3 d5 4.¥g2 c6
5.0-0 ¤f6 6.c4 ¥d6 7.b3 £e7 8.¥b2
¤bd7 9.£c1 0-0 10.¥a3 ¥a3 11.£a3
£а3 12.¤а3 ¤e4 13.¦fc1 ¤df6 14¤e5
¥d7 15.¤c2 ¦fc8 16.¤e1 ¢f8 17.¤1d3
¢e7

XIIIIIIIIY
9r+r+-+-+0
9zpp+lmk-zpp0
9-+p+psn-+0
9+-+psNp+-0
9-+PzPn+-+0
9+P+N+-zP-0
9P+-+PzPLzP0
9tR-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy
Белите фигури са хармонично разположени. Следва умело използване на
компроментираната пешечна структура на черните. 18.f3 ¤d6 19.¦c2 ¥e8
20.¦e1 a5 21.a4 g5 22.¢f2 g4 23.h3
h5 24.¦h1 ¥d7 25.¤g6 ¢f7 26.¤de5
¢g7 27.¤f4 ¦e8 28.¤h5 ¤h5 29.hg4
¤f6 30.g5 ¦ed8 31.gf6 ¢f6 32.¦h6
¢g7 33.¦g6 ¢f8 34.cd5 cd5 35.¦c7
¥c8 36.¦h7 1:0
ША Х

в училище

Ðешете комбинациите
(1) Smirnov – Schubin

XIIIIIIIIY
9-+-+r+-+0
9+-wqr+p+k0
9-+-+nwQpzP0
9zp-zp-zP-vL-0
9-+-zP-+-tR0
9+-zp-+-+-0
9P+-+-+K+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

(2) Stoltz – Kotov

(6) Todorcevic – Averbah

Черните печелят

Белите печелят

Черните печелят

XIIIIIIIIY
9K+N+-+-+0
9zP-+-+-+P0
9L+p+-+P+0
9+-wq-+-+-0
9p+-+p+-+0
9+-+-+-+-0
9k+-+-+pwQ0
9+r+-+-+-0
xiiiiiiiiy
(3) Thiermann – Schmitt

XIIIIIIIIY
9-tr-+-+-+0
9+r+-vl-+p0
9-+q+kzpp+0
9+-zpNzp-+-0
9-+P+P+P+0
9+-+Q+-+P0
9R+-+-+-+0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy
Белите печелят

(4) Chigorin – Znosko-Borovski

XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9zp-+-+pzpp0
9l+-+-+q+0
9+-wQN+-+-0
9-vL-+-zPP+0
9zP-+-+-+-0
9-zPP+r+-zP0
9+-mKR+-+-0
xiiiiiiiiy
Белите печелят

ША Х

(5) Kilpi – Vaeyrynen

XIIIIIIIIY
9KtR-+-+-+0
9zPRzP-+-+P0
9-+qwQ-+P+0
9tr-sn-+-zpN0
9-+-+-+-+0
9mkpvl-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

в училище

Белите печелят

XIIIIIIIIY
9r+-wqn+-+0
9+-+-trkvlQ0
9-+-+-+p+0
9+-zPp+pzP-0
9pzPl+pzP-+0
9zP-+-zPL+R0
9-vL-+-+K+0
9+-+-+-+R0
xiiiiiiiiy
(7) Rechlis – Manor

XIIIIIIIIY
9r+-+-+-vl0
9zp-zpq+p+k0
9-zp-+p+rzp0
9+-+-zPpvLQ0
9-+-zP-zP-+0
9+-zPR+-tR-0
9P+-+-+PzP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy
Белите печелят

(8) Pantaleoni – Dobsa

XIIIIIIIIY
9-+-+R+-+0
9+-+-+-zPP0
9-+-+-+K+0
9+-+-+-zp-0
9-+-zp-+-+0
9vL-+k+l+p0
9R+-+n+-+0
9+-+-+-tr-0
xiiiiiiiiy
Черните печелят
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Øах в училище
Спортен празник в 64-о ОУ „Цар Симеон
Велики“
кмс Диана Владимирова

Н

а 4 май 2012 г. в столичното 64-о
ОУ „Цар Симеон Велики“ се проведе традиционният спортен празник,
организацията и провеждането на който протекоха гладко благодарение на
подкрепата на директора на училището г-жа Тереза Иванова и нейния колектив. На празника учениците имаха
възможност да премерят своите сили
в различни спортни дисциплини, между
които футбол, волейбол, дърпане на
въже, щафетни игри и шахмат.
Събитието бе посетено и от редица специални гости. Още на откриването изпълнителният директор на
БФШ Николай Велчев приветства учениците, като отбеляза, че номерът
на училището е най-шахматното число (64 е броят на квадратите на шахматната дъска). За всички желаещи бе
организиран и шахматен сеанс, изнесен
от шампиона на България за 2012 г. гм
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Иван Чепаринов, фм Христо Велчев и
международия съдия Венета Петкова. Въпреки че резултатът завърши в
полза на професионалистите, това не
попречи на малките шахматисти да се
позабавляват и да извлекат ценни поуки
от своите партии. Нещо повече, заради достойната игра и демонстрирания
ентусиазъм всички те получиха грамоти, както и шахматни книги и списания
„Шах в училище”. Освен това участниците имаха възможност да коментират своята игра с едни от най-силните
шахматисти в страната, да си вземат
автографи от тях и, разбира се, да получат обещание за реванш.
След празника много от тях споделиха, че срещата с толкова силни
шахматисти ги мотивира да тренират
упорито и да се подготвят още подобре за следващия спортен празник, а
защо не и за бъдещи турнири.

ША Х

в училище

Министър Лиляна Павлова приветства участниците в първия Европа Гранд Опън

Министър Свилен Нейков открива новия
европейски дом на шаха
Изпълнителният
директор на
Европейския
шахматен съюз
Владимир Шакотич
връчва на проф.
Николай Недков,
вицепрезидент на
БФШ,
сертификата,
с който
шахматният
дом в Златни
пясъци получава
статут на
европейски
шахматен дом.

