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Купа „Търновска царица”
мм Светла Йорданова 

Силно международно участие и 221 състезатели в старопрестолно Търново

Îткрити турнири

16-ото издание на “Търновската царица” 
събра рекорден брой участници за турнир от 
веригата Купа на България за деца, юноши и 
девойки – 221, много над досегашния рекорд. 
Надпреварата бе организирана от шахматен 
клуб “Етър”, община Велико Търново, и Бъл-
гарската федерация по шахмат и премина под 
патронажа на кмета Даниел Панов и под знака 
на кандидатурата на В. Търново за Европейска 
столица на културата през 2019 г. Тази година 
регламентът на състезанието бе променен и 
се проведоха 4 отделни турнира до 8, 10, 12 и 
14 години, като момчета и момичета играеха 
заедно, но бяха направени отделни класирания 
за двата пола. По този начин бяха излъчени 8 
шампиони в 8 групи и раздадени общо 24 ме-
дала. Системата за игра беше 7 кръга с кон-
трола по 30 минути на състезател. Рекорден 
брой шампиони и вицешампиони на България 
участваха в турнирите.

При момчета до 14 г. с равен брой точки 
- по 6, завършиха Мартин Петров от Столи-
чен център по шахмат и представителят на 
домакините Емил Стефанов (бронзов меда-
лист до 20 години по класически шах и шампи-
он на България до 14 г. по ускорен шах за 2013 
г.). Спорът за титлата се реши в директна 
среща между тях от петия кръг, завършила 
наравно след оспорвана борба. Допълнителни-

те показатели се усмихнаха на шампиона на 
страната ни за тази година и така Мартин 
завоюва и купата от този турнир. По пътя 
към успеха в шестия кръг той победи по-го-
лемия си брат Владимир Петров, който след 
загубата от Стефанов в 4-ти кръг вече бе 
извън борбата за титлата и остана с брон-
зов медал. Емил Стефанов единствен от 
търновските участници намери място сред 
призьорите в турнира в най-силното му из-
дание досега.

Първа при девойките до 14 г. шам-
пионка и трета в генералното класиране е 
Доника Шивачева от “Тунджа”, Ямбол, с 5.5 
т. Нейни подгласнички станаха Гергана Ди-
митрова („Михаил Тал”. Ч. бряг) с 4.5 и Нона 
Мирчева („Шумен 2005”) с 4 т. Също с 4 точ-
ки, но с по-лоши допълнителни показатели е 
шампионката за девойки на Македония Симо-
на Лакинска.

При 12-годишните се получи състе-
зание с ранг на европейско първенство. По-
бедителка при момичетата и носителка на 
трофея “Търновската царица” стана Анна 
Мария Марянович (Унгария) с пълен актив от 
7 т., вицешампионка от еврошампионата в 
Албена-2011, втора е европейската шампи-
онка от 2010-та Габриела Антова от “Шах 
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21” с 5,5 т., на трето място се класира по-
бедителката в състезанието от 2012 г. Вик-
тория Радева от “Локомотив” (Пд), която е 
световна вицешампионка за момичета до 10 
г. от 2011 г. При момчетата тук първи е Лъ-
чезар Йорданов от Варна с 5,5 т, следван от 
Денис Иванов от “Левски” със същия актив и 
Мартин Василев от “Локомотив” (Сф) с 5 т. 
Показателно е, че те заеха съответно вто-
ро, четвърто и шесто място в генералното 
класиране, доминирано от представителки-
те на нежния пол.

Във възрастовата група до 10 г. над 
всички бе Гергана Пейчева – “Шах 21”, с 6,5 т. 
Среброто и бронзът останаха за състеза-
телки, които не успяха да конкурират връст-
ниците си момчета - Рада Минева – “Плов-
див”, и Христина Иванова – “Шах 21”, с по 
4 т.. Трябва да се има предвид обаче, че тук 
конкуренцията бе изключителна – 66 деца си 
оспорваха призовите места. Първите пет 
момчета в крайното класиране приключиха 
борбата с по 5,5 т.! Победител по показате-
ли стана Антон Петров от „Столичен цен-
тър”, който водеше през по-голямата част 
от турнира и заслужено стигна до трофея. 
Йордан Портокалски – “Виктори”, остана 
втори, а Николай Чолаков – “Шах 21”, е тре-
ти. Честта на домакините достойно защи-
ти Стефан Янев, който спечели 5 т.

В най-малката възрастова група – 
момчета до 8 г., шампион стана Георги Ко-
лев – “Локомотив” (Пловдив) с 6,5 т. и по-
добри показатели пред втория Лъчезар Колев 
от ЦСКА, Калоян Йорданов – “Феникс” е 
трети с 6 т. От “Етър” Димитър Лазаров е 

с 4,5 т., Никола Николов и Борислав Ангелов 
са с 4 т. 

При момичета до 8 г. първото място 
спечели Ева Русева от “Плевен 21” с 5 т., пред 
Ичен Ма от “Шах 21”, също с 5 т., и Виктория 
Стрендева от “Виктори” с 4,5 т. Тук участни-
ците бяха повече, отколкото на държавните 
финали – общо 64, красиво шахматно число!

Наградният фонд беше внушителен за 
детски турнир – 1650 лева. Красиви купи и 
медали получиха призьорите в осемте групи, 
а всяко дете си тръгна с диплом за участие. 
Всички 6-годишни деца бяха наградени с пре-
дметни награди. Най-малките участници Па-
вел Дуков от “Етър” и Диляна Иванова от 
“Пристис” бяха родените през септември 
2007 г.

Новата формула за провеждане на Купата 
на България се оправда напълно. Момичета-
та успешно конкурираха връстниците си, а 
в някои групи дори доминираха. Контролата 
за игра е изключително подходяща за най-мал-
ките, което отчасти обяснява и рекордната 
масовост при тях.

Съдийската бригада бе в състав: IA Нико-
лай Йорданов, IA Венета Петкова, ФИДЕ съ-
дия Светла Йорданова, Сашко Лакински (Ма-
кедония) и Цанка Пенева-Нинова. В залите на 
хотел “Етър” два дни царуваше духът на шах-
матното приятелство и феърплея. Организа-
торите благодариха за финансовата подкрепа 
на Валентин Петров, Калоян Ганев, Костадин 
Станев, Петър Колев и Съби Събев. Част от 
участниците се включиха в започналия непо-
средствено след Купата на България междуна-
роден турнир “Стара столица”.
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"Шахматната игра учи младия човек да 
бъде обективен, бързо и трезво да решава 
възникващите проблеми и най-добре от всич-
ки игри формира характера на детето от 
най-ранната му възраст. Всички разумни хора 
в България са убедени в казаното, но през по-
следните 20 години заниманията на децата с 
шахмат са предоставени единствено на шах-
матните клубове и на треньори ентусиасти. 
Завършилите специалност „Шахмат" към  Вис-
шия институт по физкултура поради ниското 
заплащане не работят с деца, а заминават в 
чужбина или се занимават с друг бизнес. Клубо-
вете и шахматните школи в училищата водят 
тежко съществуване без финансиране от дър-
жавата. Особено неприятно е положението в 
малките селища или в крайните квартали на 
големия град. Там няма шахматни клубове, няма 
подготвени ръководители треньори. Ако в та-
кова селище или квартал има няколко деца, кои-
то са запалени да играят шах, те не могат да 
участват в турнири, не могат да се срещнат с 
достойни противници.

Основната ни цел е шахматът да стане 
ежедневие за децата, да бъде достъпен за пове-
че българчета не само в столицата и големите 
градове, но и в малките селища или в крайни 
училища или квартали на големия град. Защо-
то:

Шахът провокира логическото ми-
слене. Децата се научават да планират 
действията си. Всяка партия учи на 
дисциплина в мисловния процес - концен-
триране в намиране на най-правилното 
решение. Вдъхва им решимост да защи-
тават себе си, своите мисли и дейст-
вия... И всички тези умения се усвояват 
неусетно, под формата на игра.

Проектът "Надеждите на България" си 
поставя амбициозната задача да създаде ядро 
от подготвени треньори, методология по обу-
чението по шах в ранна възраст, натрупване 
на шахматни учебници и книги на български 
език, създаване на система от стимули за със-
тезателите и техните треньори. В проекта 
ще участват 10 треньори. Петима от тях са 

Финален турнир "Надеждите на България" 
 в Трявна

мс Христинка Илиева

Îткрити турнири
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титуляри и ръководители в клубовете, парт-
ньори на проекта. Ще бъдат обучени 5-има мла-
ди треньори, чиято задача е да популяризират 
шахмата сред децата от предучилищна до гим-
назиална възраст. За целта, използвайки ресур-
сите на вече утвърдени клубове в избраните 
5 шахматни центъра - Варна, Шумен, Плевен, 
Пловдив и Благоевград, ще бъдат създадени 
школи към училища в крайните квартали и в 
по-малките градове в региона. Треньорите ще 
получават постоянни хонорари в рамките на 
програмата, като задачата им е в края на тре-
тата година общият брой на обхванатите от 
веригата деца да стане 600.

Проектът осигурява участие на всички 
деца в различни по формат и степен на труд-
ност турнири.

Първото ниво са градските турнири. 
Те ще се провеждат паралелно в 5-те града по 
изпитаното в продължение на 12 години "ноу 
хау" на ШК "Веселин Топалов" - Верига от тур-
нири "Млад гросмайстор" - 5 двудневни турни-
ра, които се провеждат пет поредни месеца 
през учебната година. Участието на децата 
ще бъде обезпечено финансово от проекта: с 
поемане на пътните разходи за градските тур-
нири на тези, които живеят извън големия град, 
безплатно участие - без турнирна такса.

Второто ниво е Националният тур-
нир "Надеждите на България", който ще 
се проведе през май в Трявна. В него ще участ-
ват победителите в крайното класиране на 
градската верига. Три дни интелектуално съ-
ревнование във възрожденската атмосфера на 
най-красивия град в Стара планина. 

Трето ниво: Международен турнир. 
Благодарение на проекта "Надеждите 
на България", нашата страна ще има въз-
можност да участва с представителни отбори 
на един от най-престижните европейски шах-
матни форуми за деца до 16 години - Европей-
ския открит фестивал "Надеждите на света" 
във Варна.

Проектът ще даде възможност на поне 
600 деца да повярват, че в България има сери-
озна организация - с желание, подготвени хора и 
финансови възможности за провеждане на по-

лезна за децата целогодишна подготвителна и 
състезателна дейност."

Цитирам част от професионално напи-
сания проект "Надеждите на България", за 
чието финансиране кандидатстваха преди 
година колегите от ШК "Веселин Топалов 
2006", Варна. Смятам, че Фондация „Амери-
ка за България” не се е колебала дълго и съв-
сем основателно се е решила да съдейства 
финансово за реализирането на програмата, 
която наистина е впечатляваща. Искам да 
адмирирам усилията на неуморимия варнен-
ски деятел и организатор Борис Христов, 
председател на ШК "Веселин Топалов", кой-
то направи всичко възможно да започне ре-
ализирането на амбициозните си намерения 
и да утвърди отношението на шахматната 
игра, както подобава.

И така, през учебната 2012-2013 годи-
на в пет български града кипеше шахмат-
на атмосфера. От октомври до края на 
март учениците в обхванатите учебни 
заведения и детски градини се готвеха 
усилено за предстоящите турнири от 
веригата "Млад гросмайстор". Преди на-
чалото на първия турнир в петте шах-
матни центъра се организираха прескон-
ференции за запознаване и привличане на 
медиите към проекта и за популяризира-
нето на инициативата. Всички електрон-
ни и печатни медии по места отразяваха 
резултатите и класирането след всеки 
турнир. В първото издание на веригата 
се включиха по около 50 деца от града 
център и близките населени места. Всич-
ки участници в надпреварата трупаха 
точки за генералното класиране, което 
щеше да бъде ясно след изиграването на 
петия турнир. Заелите първите четири 
места на всеки от турнирите получава-
ха шахматни книги на български, издадени 
от проекта. Всички състезатели се на-
граждаваха с грамоти за участието си. В 
края на веригата станаха известни 80-те 
деца, които се класираха по право за фи-
налния турнир "Надеждите на България" 
в Трявна.
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Общо 105 момичета и момчета от 
Пловдив, Благоевград, Плевен, Шумен, 
Варна и от близките до тях населе-
ни места премериха сили на финалния 
турнир "Надеждите на България", кой-
то се проведе от 17 до 19 май в град 
Трявна. От тях на 80 деца бяха поети 
всички разноски по участието: хотел, храна, 
пътни и тренъор. В надпреварата се записаха 
още 25 състезатели на собствени разноски, 
като условието за тях беше да са участвали 
поне в 3 от турнирите от веригите "Млад 
гросмайстор" по места. 

Децата бяха разделени в четири 
възрастови групи - до 8, 10, 12 и 16 годи-
ни. По регламент се изиграха 7 кръга на кла-
сически шах с контрола за мислене 50 минути 
и 10 секунди добавка на ход. Състезателите 
имаха изключителен стимул - заелите пър-
вите 4 места от всяка възрастова група се 
класираха да представят страната на Меж-
дународния ученически фестивал в курорта 
"Св. Константин и Елена". Призьорите по-
лучиха купа и съответно златен, сребърен 
и два бронзови медала. Всички състезатели 
бяха наградени с грамоти, връчени им лично 
от Борис Христов, ръководител на проекта 
"Надеждите на България".

Домакините от ШК "Веселин Топалов 
2006” – Варна, се бяха постарали да предос-
тавят идеални условия за игра  в три от за-
лите на хотел "Сезони". Съдийският апарат 
в състав Ангел Яначков, Димитър Янев и 
Минко Шишков безупречно ръководеха сре-
щите и адекватно решаваха възникналите 
спорни ситуации. Със цел постигане на спо-
койна състезателна атмосфера, в залите за 
игра беше разрешено влизането само на тре-
ньорите от петте шахматни центъра.

В най-малката възрастова група до 
8 години стартираха 32 деца. Златният 
медал бе спечелен убедително от пловдив-
ската надежда Георги Колев - вицешампион 
по класически шах за тази година. Момчето 
надделя над всичките си основни конкурен-
ти и записа пълен точков актив - 7 точки 
от 7 възможни. Второто и третото мяс-

то си поделиха Алекс Костев и Виктория 
Стрендева, и двамата от Благоевград. Тях-
ната партия от последния кръг завърши ми-
ролюбиво и те финишираха с по 5,5 точки. 
Четвъртото място, даващо право за по-на-
татъшно участие, спечели Йордан Георгиев 
от Асеновград, който натрупа 5 точки и се 
оказа с по-добри допълнителни показатели 
от следващата го Кристина Апулчева от 
Плевен.

При 10-годишните борбата за пър-
вите 4 места беше изключително ос-
порвана. С изравнени шансове се конкурира-
ха около 15 момчета от общо 33 участници. 
Фаворит за първото място беше най-опит-
ният Йордан Портокалски от Благоевград, 
участник на Европейско първенство през 
миналата година. За призово място се боре-
ше и варненският състезател Ивайло Генов, 
който пък през тази година спечели квота 
за участие на Европейското първенство в 
Будва. С най-високо ело – 1638, стартовия 

Îткрити турнири
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лист оглавяваше Михаил Кирков от Плевен, 
държавен шампион по ускорен шах и блиц от 
първенството в Пловдив. Не скриваха амби-
циите си за предно класиране и други носи-
телите на отличия от различни първенства 
- Георги Игнатов от Враца, Валентин Митев 
от Плевен и Димитър Михайлов от Варна.

Най-добре стартира Георги Игнатов, 
който след четвъртия кръг имаше 4 точки. 
Това стана, след като момчето спаси тежка 
позиция в партията си от третия кръг сре-
щу Захари Иванов от Плевен, и веднага след 
това успя да разгроми Йордан Портокалски. 
До края врачанинът не изпусна водачество-
то и заслужено се окичи със златния медал с 
актив от 6 точки.

За второто място с 5,5 точки се пребо-
ри Валентин Митев, който също не допусна 
загуба в турнира. Плевенският състезател 
ремизира срещу основните си конкуренти 
Георги Игнатов и Йордан Портокалски и 
надделя над заелия четвъртото място Ди-
митър Михайлов. 

Крайното класиране:
1. Георги Игнатов - 6 т.
2. Валентин Митев - 5,5 т.
3. Йордан Портокалски - 5,5 т.
4. Димитър Михайлов - 5 т.

В групата до 12 години очаквано 
победител стана плевенският състе-
зател Давид Цветанов с натрупани 6 
точки. Момчето не остави никакви шансо-
ве на своите 20 конкуренти за спечелване на 
купата, като надделя в 5 от партиите си и 
две завърши реми. Също без загуба финиши-
ра и Виктор Боев от Пловдив, натрупал 5,5 
точки с много добра игра. Трети с 5 точ-
ки се класира Лъчезар Йорданов от Варна, а 
четвъртата квота спечели Владимир Върба-
нов от Плевен с 4,5 точки.

В групата до 16 години на турнира 
нямаха възможност да участват двама от 
основните фаворити за призовите места 
- Дарио Дерешки и Симонета Иванова от 
Плевен, които по същото време представя-

ха плевенската Математическа гимназия на 
финалите на Държавните ученически игри в 
Разград. От зоната на Плевен на тяхно мяс-
то се включиха Никол Илиева и Цветомир 
Борисов, които са едва 14-годишни. В по-
следния момент участие отказа и класирала-
та се за този турнир Ива Пенчева от Вели-
ко Търново. Така от плевенската група успех 
постигна само Емил Стефанов, състезател 
на Велико Търново, който се нареди трети с 
5 точки, без загубена среща.

Медалистите до 16 години:
1. Веселин Методиев от Благоевград 

- 5,5 т.
2. Тодор Георгиев от Асеновград - 5 т.
3. Емил Стефанов от Велико Търново 

- 5 т.
4. Мария Васова от Благоевград - 

4,5 т.
Ето и всички 16 състезатели, придобили 

право на безплатно участие на Десетия меж-
дународен фестивал "Надеждите на света":

От Благоевградски регион - Алекс Кос-
тев и Виктория Стрендева  (до 8 г.), Йордан 
Портокалски (до 10 г.), Веселин Методиев и 
Мария Васова (до 16 г.)

От плевенски регион - Георги Игнатов и 
Валентин Митев (до 10 г.), Давид Цветанов 
и Владимир Върбанов (до 12 г.) и Емил Сте-
фанов (до 16 г.)

От пловдивски регион - Георги Колев и 
Йордан Георгиев (до 8 г.), Виктор Боев (до 
12 г.) и Тодор Георгиев (до 16 г.)

От варненски регион - Димитър Михай-
лов (до 10 г.) и Лъчезар Йорданов (до 12 г.)



10 ШАХ в училище

Îт живота на клубовете

От 8 до 18 юни в Кранево за четвърта 
поредна година се проведе ученически ла-
гер, организиран от шахматен клуб ЦСКА. 
Кранево е курортно селище на морския 
бряг. Морето е плитко и позволява безо-
пасно къпане на деца. Крайбрежната плаж-
на ивица е обширна, със светъл пясък и 
слаб наклон на морското дъно. Името на 
селището произлиза от крепостта Кра-
нея. Населението е около 1000 жители.

Тази година лагерът бе най-многоброен, 
като в него взеха участие 106 деца от шко-
лите на клуба в София. На децата бе пред-
ложена интересна програма, като централ-
но място в нея, разбира се, бе отредено на 
шахматните занимания. Общо децата се 
занимаваха по 3 часа на ден с шах, като два-
та часа бяха задължителни, а третият час 
след вечеря беше по избор. По този начин 
общият брой на тренировките се равнява-
ше на четиримесечно обучение в училищни-
те школи /два пъти седмично по един час/, 
което допринесе за шахматното израст-
ване на участниците в лагера. По време на 
лагера имаше както свободна игра, така и 
шахматни лекции, конкурс по решаване на 
задачи и шахматен турнир, който зае цен-

трално място. Децата бяха разделени на 
два турнира - I клас и II-VII клас, като освен 
това имаше и отделно класиране за моми-
чета и момчета. След оспорвана борба се 
получиха следните крайни класирания в раз-
личните възрастови групи:

Момчета - I клас 
1. Ясин Шабанов
2. Светлен Иванов
3. Александър Джонгов

Момичета - I клас
1. Ива Николова
2. Биляна Евтимова
3. Каролина Чакърска

Момчета - II-VII клас
1. Мартин Иванов
2. Цветан Янев
3. Пламен Николов

Момичета - II-VII клас
1. Таня Илиева
2. Михаела Канева
3. Изабела Куртева

На 15 юни се състоя приятелски мач на 
64 дъски между отборите на ЮГ /включ-
ващ ЦСКА, София и „Енергия”, Добрич/ и 
Север /два руски отбора от Москва, Русия, 

Шахматен лагер на ЦСКА в Кранево
кмс Васил Илиев
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и по един от Киев, Украйна, и Минск, Бе-
ларус/. Срещата се проведе в к.к. „Албена” 
при отлична организация от страна на мс 
Тодор Спиров - сърцето и мотора на шах-
матния клуб от Добрич. Състезателите 
на Севера, освен че бяха представители 
на четири големи клуба срещу два българ-
ски се оказаха и по-подготвени. В крайна 
сметка отборът на ЮГ претърпя загуба 
в тази първа проява, но по-важното е, че 
бе сложено началото на една традиция, 
която, да се надяваме, ще продължи през 
следващите години.

На шахматния лагер освен шахмат-
ните занимания имаше много време и 
за плаж и плажни игри, футбол, баскет-
бол, народна топка, тихи игри, дет-
ска дискотека. В тях децата също се 
включиха с ентусиазъм, не по-малък от 
този, който вложиха в шахматните 
битки. Проведоха се традиционните 
вече конкурси за рисунки, за най-кра-
сиви плажни кърпи, както и вечер на 
таланта, като поради големия брой 
желаещи за участие прерасна в две по-

редни вечери. В последния ден имаше 
екскурзия до Аладжа /или скалния/ ма-
настир, децата бяха свидетели и на 
изумително шоу звук-светлина и кар-
тини, които пресъздадоха историята 
на манастира. И този лагер, както и 
предходните завърши с лагерен огън и 
с пожелание за нови срещи през лято-
то на 2014 година.
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Îт живота на клубовете

Тази пролет в с. Огняново за 4-ти поре-
ден път се проведе детски шахматен тур-
нир по ускорен шахмат. Инициативата е на 
директора на училището в с. Гърмен – Сто-
ян Стругов. Поради икономически причини 
за децата от Югозападна България е пробле-
матично да участват в турнири, провеж-
дани в други населени места на страната. 
Всяка късна пролет децата излъчват свои-
те шампиони в 7-кръговата дистанция при 
контрола за игра 20 минути на състезател. 
Турнирът е общ, като класирането е от-
делно за различните възрастови групи. Тази 
година на 25 май в хотел “Чинара“ участие 
взеха 54 деца от 10 училища на 9 населени 
места от страната. Шампион стана 11-го-
дишният Кристиян Чомаков от ШК “Юрий 
Бендерев-1912“ от Перник. Резултатът му 
е 100%, който се основава на по-големия 
му опит в повече турнири. 2-ри се класира 
12-годишният Саами Мехмед, който беше 
единственият представител на училище 
ОУ "Христо Ботев" в с. Дъбница. 3-ти ста-
на Бастри Вранчев от ОУ "Св. Климент 
Охридски" в с. Дебрен. При момичетата 
най-добре се представи 11-годишната Ели 
Чиликова от ЦСКА. 

Крайно класиране

1. Чомаков, Кристиян "Юри Бендерев-1912", 
Перник

7

2. Мехмед, Саами ОУ "Христо Ботев", 
Дъбница

6

3. Вранчев, Бастри ОУ "Св. Климент Ох-
ридски", с. Дебрен

5,5

4. Чиликова, Ели ЦСКА 5,5

5. Георгиев, Константин "Юри Бендерев-1912", 
Перник

5

6. Тагарев, Радостин 1 ОУ "Св.Климент 
Охридски", Сандански

5

7. Кардашев, Ахмед 2 ОУ "Гоце Делчев", 
Гоце Делчев

5

8. Гаврилов, Александър 1 ОУ "Св.Климент 
Охридски", Сандански

5

9. Марков, Мартин 2 ОУ "Гоце Делчев" 5

10. Пашов, Мартин СОУ „Св.Климент Ох-
ридски”, с.Слащен

5

11. Стругов, Кристиян 1 ОУ „Св. Св. Кирил  
и  Методий”, Гоце 
Делчев

5

12. Салиев, Зюлфин 2 ОУ "Гоце Делчев" 5

13. Гунчев, Йордан 1 ОУ "Св. Климент 
Охридски", Сандански

4,5

Общо 54 участници

Детски турнир в Огняново
мс Димитър Илиев

Т.
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На 16 и 17 април в шахматен клуб „Левски“ 
в столицата се проведоха финалите на градски-
те училищни отборни първенства. Целта бе да 
се излъчат най-добрите отбори от София във 
възрастовата група от V до VII клас и от VIII до 
Х клас, които щяха да представляват столи-
цата във финалите на тези възрастови групи 
в национален мащаб. За малките е в Благоевград 
през юни, а за по-големите в Разград през май. 
Първенството се провежда под егидата на фе-
дерация „Спорт в училище“, която организира 
състезания по 8 спорта в училищата на Бълга-
рия  през цялата година. Шахматният турнир 
в столицата започна още през есента на етап 
общини, след което имаше още едно „сито“ 
на ниво райони. Отборите са съставени от 3 
момчета и 1 момиче, а контролата за игра е 20 
минути на състезател за цялата партия. До фи-
нала в София достигнаха по 6 отбора, които в 
директни срещи решиха кои училища ще пред-
ставят София на финалите. При учениците 
до VII клас най-добре се представи отборът на 
55-то СОУ "Петко Каравелов" в състав: братя 
Петрови и Велислава Нунева. В крайното класи-
ране имаше равенство в точките, но предвид 
победите на по-предни дъски на 55-то СОУ им 
даде предимство във „фотофиниша“. Привеж-

дам крайното класиране с резултатите на все-
ки един участник на класиралите се на първите 
3 места, които получиха купи и медали. 

1. 55-то СОУ "Петко Каравелов": 
1. Владимир Петров - 5 т. 2. Мартин 
Петров – 5 т. 3. Антон Петров – 4 т. 4. 
Велислава Нунева - 1,5 т.

2. 81-во СОУ "Виктор Юго": 1. Мартин Ва-
силев - 3,5 т. 2. Милко Бакалов - 2 т. 3. Мартин 
Симеонов - 5 т. 4. Снежка Григорова - 5 т.

3. 54-то СОУ "Св. Иван Рилски": 1. Кристи-
ян Славейков - 3,5 т. 2. Антон Славейков - 4 
т. 3. Станислав Долапчиев - 3 т. 4. Христина 
Ангелова - 2,5 т.

При учениците до Х клас най-добре се пред-
стави отборът на НТБГ в състав: Папазов, Ко-
вачев, Панев и Трайкова.

Крайно класиране: 
1. НТБГ: 1. Йордан Папазов – 2 т. 2. 

Иван Ковачев - 2,5 т. 3. Теодор Панев – 4 
т. 4. Василена Трайкова - 4 т.

2. СМГ "Паисий Хилендарски": 1.Александър 
Монев - 4 т. 2. Димитър Даскалов - 4 т. 3. Иво 
Димитров - 2 т. 4. Йоана Левчева - 2 т.

3. НПМГ "Акад. Любомир Чакалов": 1. Емил 
Георгиев – 3 т. 2. Цветан Белниколовски - 2 т. 3. 
Никола Колев - 2 т. 4. Биляна Зеленкова - 2,5 т.

Финали на училищното първенство в София
мс Димитър Илиев
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Световен триумф за Деница Драгиева 
 и Цветан Стоянов

Лили Драгиева
Милена Стоянова

Ìеждународни прояви

От 7 до 14 май 2013 г. в изключител-
но красивия и спокоен курорт Порто 
Карас (Гърция) се проведе Световни-
ят ученически шампионат по шахмат. 
Организатори на събитието бяха Све-
товната организация по шахмат (FIDE), 
Международният училищен шахматен 
съюз (ISCU) и Солунската шах академия. 
Първенството протече в изключителна 
спортсменска надпревара, при създаде-
ни прекрасни условия за игра и почивка. 
Домакините предоставиха чудесни ус-
ловия за настаняване в четиризвездния 
комплекс на хотелите „Мелитон” и „Си-
тония”, както и в залата за игра, съпът-
ствани от високо ниво на организация по 
отношение на арбитрите. В надпревара-
та се включиха немалък брой световни 
шахматни федерации, което предпола-
гаше и доста силна конкуренция. 

На първенството бяха поканени да 
вземат участие  всички национални шах-
матни федерации, училищни асоциации и 
училища с неограничен брой играчи във 
всяка възрастова група. Сред представи-
телите на присъстващите ученически 
тимове най-многобройни бяха делегаци-
ите на Турция, Русия, Гърция, Англия, Ка-
захстан, Сърбия, Азербайджан, Румъния. 
Впечатление направи присъствието на 
отбори от далечните Перу, Венецуела, 
Индонезия, Зимбабве, Хонконг, Индия, 
ОАЕ, Колумбия, Монголия.

Турнирите се играха по швейцарска 
система в 9 кръга, 90 минути за 40 хода 
+ 30 минути добавено време до края на 
партията и 30 секунди на ход, считано 
от 1-ви ход за участник.

Българското присъствие се отъжде-
стви със скромните едва 6 участници - 
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Филип Стефанов - до 7 години, Цветан 
Стоянов - до 9 години, Милко Бакалов 
и Наталия Грабчева - до 11 години, Ева 
Обесникова - до 13 години, и Деница 
Драгиева - до 17, предвождани от роди-
тели и само един треньор.

И макар че нашата страна се пред-
ставяше от малко на брой състезатели, 
но между тях доста опитни, до завърш-
ване на първенството надеждата за от-
лични класирания не ни напусна. Погледи-
те и надеждите отново бяха насочени 
към Цецко и Деница. А шампионатът за-
върши  повече от успешно - с две шам-
пионски титли.

Ето как се развиха турнирите за 
тях:

Деница Драгиева започна плахо и не-
убедително, като стартира с реми сре-
щу Амна Ноуман (ОАЕ), която макар и 
с по-малък коефициент от нея, не бе за 
подценяване. Момичето играе в отбора 
за жени на страната и се подготвя от 
двама руски специалисти. Въпреки равен-
ството в играта, партията не донесе 
радост за нашето момиче. Напротив, 
това я амбицира и я накара да се замисли 
колко трудно ще й бъде в надпреварата. 
И както казват шахматистите, Деница 
„включи на първа скорост“ и в послед-
валите пет кръга демонстрира класата 
си на игра и записа 5 победи. Изключи-
телно драматичен за нея беше денят 
с единствения двоен кръг. За закуска в 

първи кръг срещу нея застана действа-
щата световна шампионка Асаубайева, 
Казахстан. Борбата беше изключително 
трудна и оспорвана и след 5 часа и поло-
вина игра Дени се поздрави с успех. Без 
почивка и без обяд, жребият отново си 
направи шега и във втория кръг я изпрати 
срещу Амрайева, Азербайджан, в директ-
на битка за влизане сред медалистките. 
Този път Дени не игра най-красивия шах, 
но силната воля за победа и желанието 
за нова точка й позволиха да намери ве-
рните ходове и в загубен ендшпил и без 
пешка да реализира мечтата си. Отново 
след 5-часова битка срещу името на ре-
публиканската ни шампионка бе изписана 
единицата. Така след шест изморител-
ни кръга, Деница водеше във временно-
то класиране с аванс от 1 точка пред 
преките й съпернички. Драмата започна 
отново, като последваха две ненуж-
ни ремита в прекрасни позиции, като в 
едната с фигура повече, срещу руската 
представителка Якименко. Нашето мо-
миче може би изпита страх или правеше 
тънки сметки преди финалния кръг, но 
не рискува и позволи преднината да бъде 
намалена на 0,5 т. Така в последния ден 
Деница се нуждаеше само от равенство, 
за да се поздрави с титлата. Предстое-
ше последен, девети, кръг и тежък жре-
бий. Деница имаше бели фигури срещу 
тежък и неудобен противник, отново 
от Азербайджан. Вечерта преди тази 
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партия решаваща роля изигра г м Атанас 
Колев. След много разговори и наставле-
ния от негова страна, той не разреши на 
Дени да играе за реми, за да не се допусне 
грешка и по този начин да загуби титла-
та. Указанията бяха „Само победа и ни-
какви ремита.“ Младата българска шах-
матистка изпълни всички треньорски 
указания и като безкомпромисен играч 
проведе чудесно партията със Сойунлу, 
Азербайджан. Тя спечели хубава победа и 
с резултат 7,5 от 9 (шест победи и три 
ремита) Дени бе недостижима в край-
ното класиране. На излизане от залата 
нашата малка шампионка бе посрещната 
с българския флаг и българския химн.

Награждаването беше много мило и 
вълнуващо. Първите целувки и поздра-
ви за успеха Дени получи от двете вече 
бивши световни шампионки Азулбаева 
и Багирова. Специални поздрави и „Мо-
ладец“ бяха отправени не от кого и да 
е, а от небезизвестния руски треньор 
Гуревич, който е национален треньор 
на Турция. Най-много аплодисменти от-
правиха турските състезатели при про-
изнасяне на името й като победител в 
групата, тъй като повечето от тях са 
имали нещастието на миналогодишно-
то Европейско първенство в Анталия 
да преглътнат загуба от нея.

Ето една нейна хубава победа срещу 
Ясим Пател (Турция).

Denitza Dragieva (2074) - Yesim 
Patel (1876) [D02]

Коментар на гм Атанас Колев
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.¥f4 c5 4.e3 ¤c6 5.¥e2 

£b6 6.¤c3 a6 7.¤a4 £a5 8.c3 cd4 9.ed4 e6 
10.b4 £d8 11.¤c5 ¥c5? [По-добре е 11...¥d6 
12.¥d6 £d6 13.0–0 b6 14.¤d3 ¥b7=] 12.bc5 ¤e4 
[Ако 12...£a5 13.£b3 ¤e4 14.¦c1±] 13.¦c1 g5 
[По-слабо е 13...£a5?! 14.£b3±; 13...0–0 14.0–0 
f6 15.¤d2 ¤d2 16.£d2 e5 17.¥g3±] 14.¥e3 
f5 15.¤d2 f4?! [15...¤d2 16.¥h5 ¢f8 17.¥d2 
e5 18.de5 ¤e5 19.¥e3±; 15...0–0 16.¤e4 de4 
17.f4!? ¤e7 18.0–0 ¤d5 19.£d2] 16.¤e4 de4 

Ìеждународни прояви
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17.¥h5 ¢f8 18.¥d2 £f6?! [18...¢g7 19.£e2 
e5 20.£e4 ed4 21.cd4+-; 18...£d5 19.h4 ¦g8 
20.hg5 £g5 21.g4 e5 22.d5 ¤d8 23.c4 ¥g4 
24.£g4 £g4 25.¥g4 ¦g4 26.¥c3 ¤f7 27.¦b1! 
¦a7 28.¦b6±] 

XIIIIIIIIY
9r+l+-mk-tr0
9+p+-+-+p0
9p+n+pwq-+0
9+-zP-+-zpL0
9-+-zPpzp-+0
9+-zP-+-+-0
9P+-vL-zPPzP0
9+-tRQmK-+R0
xiiiiiiiiy

19.£e2! £f5 [Ако 19...£h6 20.g4+-; 
19...¢g7 20.£e4 e5 21.d5 ¥f5 22.£e2 ¤e7 
23.c4+-; 19...e5 20.d5 ¤e7 21.c4 ¥f5 22.¥c3 
¤g6 23.g4+-] 20.¥g4 [По-бързо печели 
20.g4! £d5 21.c4 £d7 22.¥c3 ¤d4 23.£e4 
e5 24.¦d1+-] 20...£g6 [20...£d5 21.c4 
£d8 22.¥c3 h5 23.¥h5 ¤d4 24.£e4+-] 
21.h4 [21.¥h5 £f5 22.g4+-] 21...h6? [21...
h5™ 22.hg5 e5 23.¥c8 ¦c8 24.¢f1!? ed4 
25.¦h4!±] 22.hg5 £g5 23.¦h5 £g6 24.¥f4 
e5 [24...¢g7 25.¦h4 £f6 26.g3+-; 24...¥d7 
25.¥d6 ¢g7 26.d5+-] 25.¥c8 ef4 [25...¦c8 
26.¥e5 ¤e5 27.¦e5 £g2 28.£h5+-] 26.¥f5 
[26.¦f5 ¢g7 27.¦f4+-] 26...£g2 27.¥e4 f3 
28.£f3 £f3 29.¥f3 ¢g7 [29...¦h7 30.¥e4 
¦e8 31.f3 ¤d8 32.¢f2 ¦h8 33.¦ch1 ¤f7 

34.¦f5 ¢g7 35.¦b1+-] 30.¢d2 ¦hf8 31.¦g1 
¢f7 32.¦h6 ¢e7 33.¦g7 ¢d8 34.¥c6 bc6 
35.¦c6 1–0

Европейският шампион от 2012 година 
Цветан Стоянов защити българския флаг и 
Основно училище "Чудомир", град Казанлък, при 
момчетата до 9 години. Той беше под стартов 
номер 3 сред общо 80 участници от 22 държави, 
от които 23-има градирани и 5-има със звания.

Ясни претенции за медали в групата освен Бъл-
гария предявиха състезатели на Турция, Румъния, 
Англия, Азербайджан и Монголия. Сред тях личаха 
имената на вице световния шампион от Марибор 
/Словения/ 2012 г., Ахмет  Утку Узумку 
/Турция/, Джошуа Алтман /Англия/ - бронзов ме-
далист от Прага 2012 г., бившия световен учи-
лищен шампион Озенир Барис /Турция/, FM Аде 
Кемас /Индонезия/.

Първи кръг Цветан започна трескаво и не-
търпеливо от трета маса, където срещна Егор 
Козак /Молдова/. Емблематично за него първата 
партия бе изпълнена с прибързаност, породена 
от силното му желание за победа и съпътства-
на както от завидно надмощие, така и от мно-
жество неточности, но като финал завърши с 
победа за Цецко. Във втори кръг по-високо по-
ставеният в стартовия лист румънец Стефан 
Тага отстъпи втора маса. Там Стоянов спечели 
с белите фигури срещу добре познатия му от 
европейските финали в Прага Лука Будисавли-
евич /Сърбия/. Втората точка и равенството 
на първа маса направиха българският представи-
тел първи във временното класиране и така в 
трети кръг Цецко прие  на първа дъска турския 
претендент за медалите Кан Байлав. От този 
момент до края на турнира  със завидно спо-
койствие и устойчивост Цветан не отстъпи 
първа дъска и лидерството на никого.

Последваха победи срещу Габриел-Флавиус 
Строе /ело 1574/ от Румъния; Вассел Боушама 
/ело 1441/ от Алжир; Адития Верма /ело 1616/ 
от Англия и втория по коефициент румънец 
Стефан Тага /ело 1707/.

След седем кръга и седем победи, в осмата 
партия Цветан Стоянов ремизира срещу пред-
ставителя на Румъния Огнеан Йонут с белите. 
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Ìеждународни прояви
Това равенство позволи на втория по сила в 
румънското първенство в групата до 10 да 
атакува челните места, а Цветан  трябваше 
задължително да играе за победа или реми, за да 
спечели убедително първенството.

Последният кръг бе решаващ както за на-
шето момче, така и за опонента му - минало-
годишния шампион Озенир Барис. Точката  за 
всеки един от тях означаваше шампионска 
титла.

Цецко беше абсолютно убеден в победата 
си, игра агресивно и настървено, демонстрира 
надмощие и характер.

В 9-те си партии Цветан постигна 8,5 точ-
ки, така той спечели по един безапелационен 
начин първото място и се сдоби с нова титла - 
световен ученически шампион при момчетата 
до 9 години.

Като цяло турнирът ще остане в неговото 
съзнание като един от най-приятните за шах-
матната му практика, изпълнени с чувството 
за спокойствие и радост. А партията с малкия 
представител от Алжир - като една от най-
интересните в турнира.

Wassel Bousmaha (1441) - Tsvetan 
Stoyanov (1677) [C57]

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5 
d5 5.ed5 ¤d4 6.c3 b5 7.¥f1 ¤d5 8.¤e4 
¤e6 9.¥b5 ¥d7 10.¥d7 £d7 11.0–0 f5 
12.¤g3 g6 13.¦e1 ¥g7 14.£b3 0–0 15.d3 
¦ab8 16.£c2 ¦fd8 17.¤a3 ¤df4 18.¤c4 
¤d3 19.¦d1 e4 20.b3 £c6 21.¥a3 ¤ef4 
22.¥e7 ¦d7 23.¥g5 ¤d5 24.¥d2 £f6 
25.¤e2 f4 26.¤d4 c5 27.¤e2

XIIIIIIIIY
9-mK-+R+-tR0
9zPPzPNvLQ+P0
9-+-+nzPP+0
9+-zpp+N+-0
9-+-+nzp-+0
9+pwq-+-+-0
9pvl-+r+-zp0
9+k+-+-tr-0
xiiiiiiiiy

 28...f3 28.¤g3 fg2 29.¤e4 £f3 
30.¤g5 £f2# 0–1

И така, за радост на всички България 
извоюва две титли с шестима състе-
затели, а само за сравнение Турция с 80 
състезатели спечели една титла. Много 
е приятно и невероятно преживяването 
да може победите да идват лесно и без-
проблемно. Това е невъзможно, затова 
- поздрави и адмирации за нашите шам-
пиони. Гордеем се с тях за тяхното тру-
долюбие и за силната воля за победа!

Решения на 
комбинациите от стр. 26
(1) Momo – MacGovan 1.£f8 ¦f8 2.¦f8 ¢f8 
3.¤d7 ¢e8 4.¤e5 1–0
(2) Munoz – Salzar, 1995 1...d3 2.cd3 ¦c4 0–1
(3) Nikolov – Slavchev  1.¦f8 ¦f8 2.£g8 ¦g8 
3.¤f7# 1–0
(4) Nikonov – Chardin 1981 1.¤e7 ¦e7 2.£c8 
¤f8 3.£f8 ¢f8 4.¦h8# 1–0
(5) Opocensky – Hromadka 1.¦d5 cd5 2.¤d3 
ed3 3.f4# 1–0
(6) Ornstein – Schneider 1...f3 2.¢f3 ¤h4 
3.gh4 ¦4d3 4.¢e4 f5 5.¢e5 ¦e2 6.¢f4 ¦e4# 
0–1
(7) Ostropolski – Ivanovski 1.£d7 ¦d7 2.¤c7 
¦c7 3.¦d8# 1–0
(8) Petrosjan – Simagin  1.¥e5 £e5 2.£h8 
¢h8 3.¤f7 ¢g7 4.¤e5 1–0
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На 1 и 2 юни за втора поредна година 
шахматен клуб ЦСКА организира шахматен 
празник за деца, а именно международния 
детски турнир за „Купата на Лъвчетата”. 
Домакин на проявата бе Националната 
спортна академия, която предостави една 
от своите зали за провеждане. Залата беше 
просторна, като имаше много простран-
ство между игралните маси, както и въз-
можност публика да наблюдава турнира от 
трибуните - един от въпросите, дискути-
ран често в общественото пространство.

Състезанието се проведе по вече ут-
върдената схема с два турнира „А” и „Б”. 
В „А” турнира участваха състезатели до 
14 години, а в „Б” турнира мериха своите 
сили по-малките деца до 10 години. Всеки 
от турнирите имаше и отделно класиране, 
като в „Б” турнира това беше за категори-
ите 8 и 10 години - момичета и момчета, а 
в „А” турнира категориите бяха момичета 
и момчета до 12 и до 14 години. Победите-
лите в общото класиране и в двата тур-
нира получиха и още една купа за генерално 
класиране. Общо в двата турнира участие 
взеха близо 150 деца, което го превърна в 
един от най-посетените детски турнири 
за годината.

Ето как се разви борбата в отделните 
възрастови групи:

Момичета 8 години:
1. Виктория Стрендева “Виктори” 

– Благоевград
2. Надя Тончева – „М. Ботвиник”, София
3. Диляна Димитрова – ЦСКА
Успех за Виктория Стрендева от “Вик-

тори”, Благоевград, която успя да изпревари 
държавната шампионка по класически шах 
Надя Тончева и държавната шампионка по 
ускорен шах до 8 години Диляна Димитрова 
от ЦСКА.

Момчета - 8 години
1. Калоян Йорданов – „Феникс”, София
2. Валентин Генов – „Левски”, София
3. Георги Колев – „Локомотив”, Плов-

див

До 10 - момичета

1. Магдалина Генова – „Левски”, София
2. Христина Иванова – “Шах 21”
3. Елиф Мехмед - ЦСКА 
Много оспорвана група. И трите състе-

зателки завършиха с 5 точки от 7 партии 

Втори турнир „Купата на Лъвчетата”
кмс Васил Илиев

Явор Тодоров и Николай Чолаков са победителите в „А” и „Б” турнирите 

Îткрити турнири
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Îткрити турнири
и допълнителните показатели ги подредиха 
в този ред. В последния кръг се състоя и 
директна партия между Магдалина Генова и 
Христина Иванова, която завърши реми, и 
така класирането бе оставено да се опре-
дели по допълнителни показатели. Магдали-
на Генова е държавна шампионка до 8 години 
през 2012 година по класически шах, Елиф 
Мехмед също е държавна шампионка до 8 
години по блиц за 2012 година, а Христина 
Иванова участва редовно в шахматни тур-
нири от доста време, което определи и го-
лямата интрига между тях.

Момчета до 10 г.

1. Николай Чолаков – “Шах 21”
2. Милко Бакалов - ЦСКА 
3. Калоян Попвасилев – „Бургас 64”

Тук Николай Чолаков успя да победи Мил-
ко Бакалов в предпоследния кръг, като по 
този начин спечели не само купата в сво-
ята възрастова група, но и целия „Б” тур-
нир. Милко Бакалов от ЦСКА, победител 
на „Морско конче” при момчетата до 10 
години, остана втори, а третото място 
остана за Калоян Попвасилев.

Крайно класиране турнир "Б" 
1. Николай Чолаков 1555 „Шах 21” 6,5 т.
2. Милко Бакалов 1569  ЦСКА 6 т.
3. Калоян Попвасилев 1552  „Бургас 

64” 
6 т.

4. Георги Игнатов 1622  Враца 6 т.

5.  Александър Георгиев 0 Б. Андонов, 
Кюстендил 

5,5 т.

6. Георги Стоянов 0 „Левски” 5,5 т.
7. Стивън Василев 0 Враца 5,5 т.
8. Захари Иванов 1357 „Плевен 21” 5 т.
9.  Магдалина Генова 0 „Левски”, 

София 
5 т.

10. Радослав Русев 0 „Плевен 21” 5 т.
11. Калоян Йорданов 0 „Феникс”, 

София  
5 т.

12. Валентин Генов 0 „Левски”, 
София 

5 т.

13. Христина Иванова  1481 „Шах 21” 5 т.
14. Елиф Мехмед 1587 ЦСКА 5 т.
15. Виктор Павлов 0 ЦСКА 5 т.
16. Калоян Младенов 1291 „Левски”, 

София 
5 т.

17. Ярослав Докузов 0 „Локомо-
тив”, Пд 

4,5 т.

18. Георги Колев  1457 „Локомо-
тив”, ПД  

4,5 т.

19. Иван Тагарев  0 СЦШ 
„София” 

4,5 т.

20. Лъчезар Колев  0  ЦСКА  4,5 т.
21. Петър Ганчев  0 СЦШ 

„София”
4,5 т.

22. Николай Костадинов  0 „Феникс”, 
София  

4,5 т.

23. Енчо Стоянов  0 ЦСКА 4,5 т.
24. Филип Стефанов  0 СЦШ 

„София”
4,5 т.

25. Ивайло Кирилов  0 Пловдив 4,5 т.
26 Симеон-Александър 

Митков  
0 ЦСКА 4,5 т.

Общо 96 участници

Момичета до 12 г.
1. Габриела Антова – “Шах 21”
2. Виктория Радева – „Локомотив”, 

Пловдив
3. Лора Симидчиева – “Локомотив”, Со-

фия
Тук голямата борба бе между Габриела Ан-

това от „Шах 21” и Виктория Радева от „Ло-
комотив”, Пловдив. Победата в директната 
партия бе за Габриела, която по този начин 
спечели и купата в групата след силен турнир 
и загуба едва в последния кръг, която обаче на 
практика не промени почти нищо. 
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Момчета до 12 години
1. Матей Петков – „Локомотив”, 

София
2. Виктор Боев – „Пловдив”
3. Давид Цветанов – „Плевен 21”

Също оспорвана група, в която и трима-
та медалисти завършиха с равен актив от 
5 точки след изиграването на седемте кръ-
га. Заслужено първото място бе спечелено 
от Матей Петков, който успя да победи 
в директните срещи своите конкуренти 
Виктор Боев и Давид Цветанов. Приятна 
изненада е представянето на Виктор Боев, 
който успя да се вклини сред именитите си 
съперници. 

Момичета до 14 години
1. Гергана Пейчева – „Шах 21”
2. Маргарита Балимезова – Асеновград
3. Радилена Бурева – „Шах 21”

В тази възрастова група Гергана Пейчева, 
която по принцип играе при момичетата 
до 10 години, се включи до 14 години, и то 
изключително успешно печелейки купата. 
Това тя постигна след добри игри и победа 
в последния кръг в пряк двубой с нейната 

конкурентка Маргарита Балимезова. Гергана 
за целия турнир загуби само една партия от 
шампиона Явор Тодоров.

Момчета до 14 години

1. Явор Тодоров – “Локомотив”, София
2. Александър Чолчев – ЦСКА
3. Симеон Радев - ЦСКА

Тук победител е безспорният фаворит 
Явор Тодоров, за когото това бе една от 
малкото купи от големи състезания, която 
му убягваше. Явор спечели пет партии и на-
прави две ремита, които в крайна сметка 
му осигуриха безпроблемно първото място 
в генералното класиране освен купата в 
своята възрастова група.

След първия ден на турнира се проведе и 
конкурс по решаване на задачи с главен 
съдия мс Лейла Димитрова. На участващи-
те се предложиха два теста за решаване – 
за „А” и „Б” турнир, които естествено бяха 
с различна трудност. Направи впечатление, 
че децата се справиха доста добре с пред-
ложените им задачи, като в крайна сметка 
най-добре от всички се справиха Явор Тодо-
ров от „А” турнира и Георги Игнатов от 
„Б” турнира. 

Дерби срещата между Габриела Антова и 
Виктория Радева
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Îткрити турнири

След приключването на турнира сеанс 
на едновременна игра срещу 50 про-
тивници изнесоха фм Георги Филев и 
майсторите на спорта Дарена Сир-
кова и Ани Крумова. Георги Филев е пър-

вана дъска на мъжкия отбор на ЦСКА, не-
колкократен шампион на София и ЦСКА. 
Ани Крумова е шампионка на България за 
девойки до 20 години за 2013 година. Даре-
на Сиркова също е многократна държавна 
шампионка, участничка във финалите на 
държавното първенство за жени през 2013 
година. Сеансът премина при много добра 
атмосфера и голям отпор от страна на 

участниците, сред които бяха много от 
силните състезатели на турнира - Явор 
Тодоров, Матей Петков, Габриела Анто-
ва, Гергана Пейчева. По време на сеанса за 
доброто настроението имаше и почерпка 
за участниците.

Второто издание на турнира се проведе 
на 1 юни - Деня на детето, и за да бъде това 
състезание наистина шахматен празник, на-
края всички участници бяха почерпени с ла-
комства и детско шампанско!

Крайно класиране турнир "А" 
1. Явор Тодоров  2157 „Локомотив”, 

Сф
6 т.

2. Матей Петков 1985 „Локомотив” 
Сф

5 т.

3. Гергана Пейчева  1788 „Шах 21”  5 т.
4. Виктор Боев  1729 Пловдив  5 т.
5. Давид Цветанов  1882 „Плевен 21”  5 т.
6. Габриела Антова  1828 „Шах 21”  4,5 т.
7. Виктория Радева  1877 Локомотив”, Пд  4,5 т.
8. Александър Чолчев  0 ЦСКА 4,5 т.
9. Маргарита Бали-

мезова  
1701 Асеновград  4 т.

10. Илиян Иванов  1582 „Шах 21” 4 т.
11. Радилена Бурева  1558  Шах 21”  4 т.
12. Денис Иванов  1862 „Левски”, София  4 т.
13. Симеон Радев  1461 ЦСКА 3,5 т.
14 Ралица Маркова  1533 ЦСКА 3,5 т.
Общо 30 участници
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Øахматна лекция

Пешечната структура "таралеж" 
възниква обикновено от Английско на-
чало и Сицилианска защита. Тя придо-
бива голяма популярност в съвременния 
шахмат най-вече заради това, че води 
към сложна и динамична игра. Отстъп-
вайки преимуществото в простран-
ство, черните построяват гъвкава и 
еластична защита и очакват момента, 
в който противникът започва да се 
"разкрива". С помощта на тематични-
те ходове b6-b5 и d6-d5 те  хващат 
инициативата и "пружината се разгъ-
ва". При тази пешечна структура се 
поддържа напрежението през цялото 
време, затова и "таралежът" се счита 
за доста трудна за разиграване схема 
и в шахматен, и в психологически сми-
съл. Да разгледаме играта на черните, 
характерна за това построение:

Полугаевски – Фтачник, Люцерн, 
1982 г 

XIIIIIIIIY
9-mK-+R+-tR0
9+LzPQsN-vL-0
9PzP-+-sNP+0
9+-+P+P+P0
9-+-sn-+-+0
9+-snpzp-zpp0
9pzppvl-wql+0
9+k+-trr+-0
xiiiiiiiiy

1...h5! Черните спират настъпление-
то на белите пешки на царския фланг и се 
готвят в подходящ момент да разбиват 
с h5-h4. 

2.f4 ¤g6 3.¤f3 d5! Стандартен удар 
в центъра

4.cd5 h4! 5.¤h4 ¤h4 6.gh4 £f4 7.de6 

fe6 8.e5? Решаваща грешка.
8... ¥c5 9.¢h1 ¤h5! 10.£h5 £g3! 

11.¤d5 ¦d5! 12.¦f1 £g2! 13.¢g2 ¦d2 
14.¢g3 ¦g2 15.¢f4 ¦f8 0:1

Тайманов – Юсупов, Русия, 1982 г.
XIIIIIIIIY
9-wqr+r+k+0
9+l+nvlpzpp0
9pzp-zppsn-+0
9+-+-+-+-0
9-+PsNP+-+0
9+-sN-vLP+-0
9PzP-wQ-+PzP0
9+-tRR+L+K0
xiiiiiiiiy

Типична „таралежова” позиция. Мобили-
зацията на фигурите е завършена и страни-
те са длъжни да определят по-нататъшно-
то направление на играта. 

1.£f2 ¥d8!? Интересна идея. Офицерът 
през c7 се насочва срещу белия цар. 2.¤b3?! 
Неудачно решение. Активната игра на бе-
лите в тази позиция се свързва с придвиж-
ването b2-b4 и конят не трябва да пречи 
на пешката. 2...¥c7 3.£g1 ¢h8! Дълбоко 
замислен план на игра, свързан с пешечно на-
стъпление на царския фланг. 

4.¦c2 ¦g8! 5.¦cd2 g5! 6.¥d4 ¦g6 7. 
¤c1?!  Белите признават грешката си 
¤b3, но по-удачното за тях е да препят-
стват движението на черните пешки 
посредством 7. g4! 

7...¦cg8 8.¤d3 £f8! 9.¦e1 g4! 10.fg4 
e5! 11.¥e3 ¤g4 12.¤d5 ¥d8! 13.¤f2 
¥h4! 14.¦ee2 ¤e3 15.¤e3 ¥f2 16.£f2 
¥e4 17.¤f5 ¤c5 18.¤g3 ¥a8 19.¦d1 
¤e6! 20.£b6 ¤f4 21.¦f2 £h6 22.¢g1 
£h4! 23.£b3 ¦h6 24.¦f4 ef4 25. £c3 f6 
26.¤f5 ¦g2! 27.¥g2 £h2 0:1

Типова позиция "таралеж"
мс Христинка Илиева
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Øахматна лекция

Корчной – Адорян, Кан, 1986 г.
XIIIIIIIIY
9-mK-+RtR-+0
9zP-+-+-+P0
9-zPP+QsNP+0
9+-+P+P+-0
9-+-+-+-+0
9zp-snpzp-zpp0
9-zpp+-+-+0
9+k+-trr+q0
xiiiiiiiiy

1...b5! 2. cb5 d5! „Таралежът” раз-
тваря своите иглички! 3.е5 Лошо за бе-

лите е 3.ba6 de4 4.£е3 fe3. Те се ста-
раят да избегнат разкриване на играта. 
3...¤d7 4.£e2 ¦c5! 5.a4  Губи 5.ba6? 
¦cd8 с мъртва свръзка по линия "c" 
5...¦cd8 6.£e3 £b8! 7.f4 £b6! Мане-
врата на дамата поставя сериозни про-
блеми пред белите. Заплашва 8...¦c3! 
8.¢g2 ab5! 9.¢h3 ¦5c6! 10.£b6 ¤b6 
11.a5 ¦c3 12.ab6? Решаваща грешка в 
цайтнота. По-добре за белите е 12.¦c3! 
¦c3 13.ab6 ¦c6 14.¦c1! ¦b6 15.¢g4! с 
активност на техните фигури и шанс за 
спасение. 12...b4! 13.¢g4 ¢h7! 14.¦c3 
bc3 15.¦c1 d4 16.¢f3 d3 17.b7 d2! 
18.bc8£ dc1£ 19.£c4 £d1 0:1

Çнаменити партии

В този брой ще ви запознаем с още един 
велик шахматист от т. нар. „некоро-
новани шампиони” - Давид Бронщайн. В 
средата на миналия век той е един от 
най-силните шахматисти в света и ве-
роятно най-оригиналният. Достига до 
претендентски мач за титлата "све-
товен шампион" през 1951 г. в Москва 
и почти докосва световния връх. Това е 
първият мач, в който Михаил Ботвиник 
защитава световната си титла. Двубо-
ят завършва наравно (12:12), шампион-
ът остава на трона, но развоят на мача 
показва, че претендентът има за какво 
да съжалява.

Шахматът за Давид Бронщайн е въз-
приеман повече не като спорт, а като 
сфера на изкуството. От партиите му 
струи естетика, новаторство и сме-
лост. Бронщайн внася значителен при-

нос в теорията на дебютите - Царски 
гамбит, Староиндийска защита, Френ-
ска защита, Защита Каро-Кан, Холанд-
ска защита и др. 

Давид Бронщайн (1924-2006)
фм Христо Велчев
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Творчеството на Бронщайн е оказ-
вало и продължава да оказва влияние на 
всички шахматисти, които подхож-
дат към играта с импровизация, твор-
чески, свободно и непредубедено, а не 
робуват само на резултата. Бронщайн 
често обичал да казва: „Мен са ме учили 
да играя красиво.” За него е по-важно 
да създаде шахматен шедьовър, откол-
кото да спечели прагматично. Да дос-
тигне по-високи спортни резултати 
(особено в борбата за световно пър-
венство) на Бронщайн е пречело от-
съствието на специфична „шампионска 
злоба”, а също прекомерната преоцен-
ка на възможностите на съперника, за 
който Бронщайн нерядко виждал таки-
ва възможности, за които съперникът, 
особено отстъпващ по класа, даже не 
е подозирал. Бронщайн е един от тези, 
който способства за реформация на 
времевия контрол в шахмата. От не-
говата лека ръка започват съревнова-
нията по бърз шахмат. 

Бронщайн е написал едни от най-попу-
лярните книги за шахмата. Той е автор 
на настолната книга на шахматистите 
за всички времена, квалификация и възра-
сти - „Международен турнир на гросмай-
сторите” (за турнира на претенденти-
те в Цюрих, 1953 г.). Автор е и на други 
книги, без които е трудно да си предста-
вим шахматното образование на клас-
ния шахматист: „200 открити партии”, 
„Самоучител на шахматната игра”. Кни-
гата „Давид против Голиат” (в съавтор-
ство със С. Воронков) е забележително 
творение за борбата на човешкия гений 
(в лицето на Бронщайн) против компю-
търните програми. За творчеството на 
самия Бронщайн е написана прекрасната 
книга на Б. Вайнщайн „Импровизация в 
шахматното изкуство”.

Партията, която ще покажем, е в 
един от любимите дебюти на Бронщайн 

– Царски гамбит, и напомня епохата на 
Андерсен и Морфи. 

Давид Бронщайн – 
Петер Дубинин [C39]
Санкт Петербург, 1947 г.

1.e4 e5 2.f4 ef4 3.¤f3 g5 За времето си 
този ход се счита за най-силен. Днес силна 
алтернатива е и ходът 3...d5. 

4.h4 g4 5.¤e5 h5 Рискован ход, целящ 
да укрепи пешките на царския фланг, но 
прекалено забавящ развитието в центъра. 
6.¥c4 ¦h7 7.d4 ¥h6 8.¤c3 ¤c6 9.¤f7 ¦f7 
10.¥f7 ¢f7 

XIIIIIIIIY
9r+lwq-+n+0
9zppzpp+k+-0
9-+n+-+-vl0
9+-+-+-+p0
9-+-zPPzppzP0
9+-sN-+-+-0
9PzPP+-+P+0
9tR-vLQmK-+R0
xiiiiiiiiy

11.¥f4! Прекрасна жертва, разру-
шаваща позицията на черните. Белите 
се нуждаят от много точна, енергична 
игра. 

11...¥f4 12.0–0 £h4 13.¦f4 ¢g7 
14.£d2 d6 15.¦af1 ¤d8 Единствен спо-
соб да се запази полето f7. 

16.¤d5 ¥d7 17.e5! Допълнително 
разкритие на централните линии, вслед-
ствие на което черният цар ще се ока-
же беззащитен. 

17...de5 18.de5 ¥c6 19.e6! Заплашва 
нахлуване на дамата посредством шахо-
ве от d4 и с3. 

19... ¥d5 20.¦f7 Красив завършек в 
духа на Морфи! 

20...¤f7 21.¦f7 ¢h8 22.£c3 ¤f6 
23.¦f6 £f6 24.£f6 ¢h7 25.£f5 ¢h6 
26.£d5 ¢g6 27.£d7 1–0
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Ðешете комбинациите
(1) Momo – MacGovan 
XIIIIIIIIY
9-+-+k+-tr0
9+p+lsn-zpp0
9p+r+-+-+0
9+-sNpwq-+-0
9-zP-+-+-+0
9zP-+LzP-+-0
9-+-+-wQPzP0
9+-+R+RmK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Munoz – Salzar 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-mk0
9zp-+-+R+P0
9P+-zprzp-+0
9+Pzp-+K+-0
9-+P+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят 

(3) Nikolov – Slavchev 
XIIIIIIIIY
9-+r+-+-mk0
9+-+-+Rvlp0
9-+rsNQ+p+0
9zp-+-+-+q0
9Pzp-+-+n+0
9+L+-+-+-0
9-+-+KzP-+0
9+-+R+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят 

(4) Nikonov – Chardin 
XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9+-+-+pzpn0
9-+-+-+q+0
9zpp+-zpN+-0
9-+-+P+-+0
9zP-+-+-+Q0
9-zPP+-zP-+0
9+-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) Opocensky – Hromadka 
XIIIIIIIIY
9-+-+r+-+0
9+-+-+r+p0
9R+p+-zpp+0
9+p+lmk-+-0
9-+-+psNPzP0
9+-zP-mK-+-0
9-+P+-zP-+0
9+-+R+-+-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(6) Ornstein – Schneider 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9zpL+-+pmk-0
9P+N+l+nzp0
9+R+-zp-+-0
9-+-tr-zp-+0
9+-+-+-zP-0
9-+-tr-zPKzP0
9+R+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(7) Ostropolski – Ivanovski 
XIIIIIIIIY
9-+-+kvl-tr0
9zpr+p+pzpp0
9-+p+-+-+0
9+N+-zP-vL-0
9q+-+n+-+0
9zP-+-+-+-0
9-zP-wQ-zPPzP0
9+-+RmK-+R0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(8) Petrosjan – Simagin 
XIIIIIIIIY
9Q+-+-+-+0
9zp-+-+rmkp0
9-+-wq-+-+0
9+-zp-zp-sN-0
9P+P+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-vL0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят
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