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Äържавни първенства
Държавни отборни първенства 
 до 12 години и до 16 години

мм Ружка Генова

ШК „Пловдив” при юношите до 16 го-
дини, ШК „Бургас 64” при момчетата до 12 
години, ШК „Михаил Тал”, Червен бряг при 
девойките до 16 години и при момичетата 
до 12 години са шампионите по стандартен 
шахмат за 2017 година!

В хотел „Самоков” в к.к. Боровец от 24 
до 29 юли 2017 година се проведоха Държав-
ните отборни първенства по стандартен 
(класически) шахмат, по ускорен шахмат и 
Блиц за момчета и момичета до 12 години и 
юноши и девойки до 16 години.

От 24 до 28 юли 2017 г., се състояха 
Държавните отборни първенства по стан-
дартен шахмат. Контролата за игра бе кла-
сическа – 90 минути на състезател с доба-
вени по 30 секунди преди всеки изигран ход. 
На 28 и 29 юли 2017 г. се играха Държавните 
отборни първенства по ускорен шахмат с 
контрола за игра по 15 минути за партията 
с добавени по 10 секунди на ход. На 30 юли 

2017 година се определиха призьорите от 
Държавните отборни първенства по Блиц, 
с контрола на игра по 3 минути на състеза-
тел с добавени по 2 секунди на ход.

Съставът на отборите при момчетата 
и юношите бе по 4 състезатели и 1 резер-
ва, 

При момичетата и девойките отбори-
те бяха съставени от по 3 състезателки и 
1 резерва. В групите до 16 години право на 
участие имаха родените след 01.01.2001 г., 
а до 12 години - след 01.01.2005 г.

Класирането на отборите е първо по 
мач точки, а при равенство – по общ брой 
точки на отбора от отделните дъски. За 
всяка отборна победа се получаваха по 2 
мач-точки, при равенство – по 1 мач-точки, 
а при отборна загуба – 0 точки.

При момчетата до 12 години доминира-
ше отборът на ШК „Бургас 64”, Бургас, кой-
то спечели 3 шампионски титли!

ШК „Пловдив”, ШК „Бургас 64”, ШК „Михаил Тал”, Червен бряг са 
отборните шампиони по стандартен шахмат за 2017 година!
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При юношите до 16 години конкурен-
цията за златните медали беше между 
двата пловдивски отбора – 1 златен медал 
по стандартен шахмат и 2 сребърни за със-
тезателите на ШК „Пловдив”, Пловдив и 2 
златни медала по ускорен шахмат и блиц и 1 
сребърен за ШК „ЧесБомб”, Пловдив.

При момичетата до 12 години отборът 
на ШК „Михаил Тал”, Червен бряг спечели 2 
шампионски титли – по стандартен шах-
мат и Блиц и 1 сребърен медал – ускорен 
шахмат.

При девойките до 16 години  шахма-
тистките от ШК „Михаил Тал”, Червен бряг 
отнесоха 2 шампионски титли и 1 трето 
място.

Пълен точков актив в трите първен-
ства постигна само Патрисие Найманова 
от ШК „Михаил Тал”, Червен бряг – 12 т. от 
12 възможни!

Стандартен шахмат

Най-много емоции и напрежение естест-
вено имаше в надпреварата на класическия 
шахмат с най-дългата контрола за игра.

Отборите при юношите до 16 години 
бяха 10. Те играха в 6 кръга по Швейцарска 
система. При момчетата до 12 години 
участваха 6 отбора, които се състезава-
ха в 5 кръга по „Бергер” системата, всеки 
срещу всеки. Девойките до 16 години също 
бяха 6 отбора и играха в 5 кръга всеки срещу 
всеки.

5 отбора при момичетата до 12 години 
спориха за титлата и медалите също в кръ-
гов турнир.

При юношите до 16 години шампион 
стана отборът на ШК „Пловдив”, Пловдив 
с пълен точков актив от 12 мач-точки и 17 
точки на отделните дъски. 

За отбора на шампионите играха съот-
ветно от 1 до 4 дъска Ивайло Кирилов (4 
т. от 6 възможни), Цветан Стоянов (5,5 
т. от 6 възможни), Иван Караджов (4,5 т. 
от 6 възможни) и Мартин Малинов (3 т. от 
6 възможни). Треньори са Илияна Поленда-

кова и Соня Пионова. Капитан на отбора 
– Ивайло Кирилов.

Сребърните медалисти са юношите от 
ШК „ЧесБомб”, Пловдив с 9 мач точки и 18 
т. на отделните дъски в състав Стоян Ор. 
Стоянов (5 т. от 6 възможни), Виктор 
Боев (5 т. от 6 възможни), Иван Кочиев (3,5 
т. от 6 възможни) и Георги Колев (4,5 т. от 
6 възможни).

Бронзовите медали станаха притежание 
на състезателите от ШК „Асеневци”, Вели-
ко Търново с 8 мач-точки и 14 т. на отдел-
ните дъски в състав Георги Стоянв (3,5 т. 
от 6 възможни), Николай Чолаков (3,5 т. от 
6 възможни), Милко Бакалов (5 т. от 6 въз-
можни), Тунк Албайрак (0 т. от 3 възмож-
ни) и Елиф Мехмед (2 т. от 3 възможни). 
Участваха 10 отбора.

При момчетата до 12 години шам-
пионската титла завоюва отбора на ШК 
„Бургас 64”, Бургас с 9 мач-точки от 10 въз-
можни и 14,5 т. на отделните дъски. 

За отбора шампион играха по дъски съ-
ответно Стилян Костадинов (1,5 т. от 
4 възможни), Явор Николов (4 т. от 5 въз-
можни), Ефим Кан (3,5 т. от 5 възможни), 
Васил Кондов (4,5 т. от 5 възможни), Нико-
лай Желев (1 т. от 1 възможна). Треньор и 
капитан – Живко Жеков.

Сребърни медалисти са момчетата от 
ШК „Локомотив”, София с 6 мач-точки 
и 11,5 т. на отделните дъски, в състав: 
Светлен Иванов (2,5 т. от 5 възможни), Ни-
кола Димов (4,5 т. от 5 възможни), Христо 
Младенов (3,5 т. от 5 възможни), Кристи-
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ян Найденов (1 т. от 3 възможни) и Калоян 
Добриславов (0 т. от 2 възможни).

 Бронзовият медалист СКШ „Спартак 
Плевен ХХI”, Плевен е също с 6 мач-точки, 
но с 10,5 т. по дъски. С бронзовите меда-
ли се закичиха Велислав Василев (0 т. от 2 
възможни), Кристиан Георгиев (4 т. от 5 
възможни), Кристиян Милев (1,5 т. от 5 
възможни), Александър Георгиев (3 т. от 
5 възможни) и Стилиан Ангелов (2 т. от 3 
възможни). Участваха 6 отбора.

При девойките до 16 години и моми-
четата до 12 години ШК „Михаил Тал”, Чер-
вен бряг дублира титлата. Те постигнаха 
актив от 8 мач-точки и 8 т. на отделните 
дъски. 

Шампионки по дъски са съответно Ка-
лина Димитрова (2,5 т. от 5 възможни), 
Кристина Йорданова (3 т. от 5 възможни) 
и Ивелина Сашова (2,5 т. от 5 възможни). 
Треньор Илия Кръстев. Капитан на отбора 
– И. Кирилова.

Сребърните медали завоюваха шахма-
тистките на ШК „Пловдив”, Пловдив със 
7 т. и 8,5 т. на отделните дъски в състав 
Ирина Петкова (1 т. от 5 възможни), Галя 
Читакова (3,5 т. от 5 възможни) и Пея Ка-
рова (4 т. от 5 възможни).

Бронзовите медали станаха притежа-
ние на СКШ „Спартак Плевен ХХI”, Плевен 
с 6 мач-точки и 9 т. по дъски. Съставът 
на отбора бе Деница Петкева (4,5 т. от 5 
възможни), Наталия Грабчева (3 т. от 5 въз-
можни) и Катрин Нинова (1,5 т. от 5 въз-
можни). Участваха 6 отбора.

 При момичетата до 12 години шах-
матистките ШК „Михаил Тал”, Червен бряг 
и на Илия Кръстев завоюваха шампионска-
та купа с пълен точков актив от 10 мач-
точки 10 точки на отделните дъски. 

Златните медалистки по дъски са съ-
ответно Петя Караиванова (3 т. от 4 
възможни), Патрисие Найманова (4 т. от 
4 възможни) и Радост Радкова (3 т. от 4 
възможни).

Сребърни медалисти са шахматистките 
на ШК „Бургас 64”, Бургас с 5 мач-точки и 

8,5 т. на отделните дъски в състав Ивани-
на Андонова (3 т. от 4 възможни), Жасмина 
Кондева (3 т. от 4 възможни) и Виктория 
Златева (2,5 т. от 4 възможни).

Първият отбор на СКШ „Плевен ХХI”, 
Плевен спечели бронзовите медали също с 
5 мач-точки актив, но със 7,5 т. на отдел-
ните дъски. За отбора играха Ева Русева (2 
т. от 4 възможни), Любомира Ленкова (2 т. 
от 4 възможни), Нора Рашева (3,5 т. от 4 
възможни)

Участваха 5 отбора. Треньорката 
Христинка Илиева на СКШ „Плевен ХХI”, 
Плевен бе комплектувала 2 отбора в тази 
група.  

Стандартет  шахмат -  най-
добри играчи според брой 
постигнати точки:

Момчетата до 12 години – Момчил Пе-
тков („Енергия 21”, Добрич), Никола Димов 
(СКШ „Локомотив”, София и Васил Кондов 
(ШК „Бургас 64”, Бургас) – с по 4,5 т. от 5 
възможни

Юношите до 16 години – Цветан Стоя-
нов – 5,5 т. от 6 възможни;

Момичетата до 12 години – Патрисие 
Найманова, ШК „Михаил Тал”, Червен бряг – 
4 т. от 4 възможни;

Девойките до 16 години – Деница Пе-
ткова, СКШ „Плевен ХХI”, Плевен – 4,5 т. 
от 5 възможни

Калина Илиева – Патрисие Найма-
нова [D10]
1.d4 d5 2.c4 c6 3. ¤c3 ¤f6 4. ¤f3 dxc4 
5.e4 b5 6.h3 e6 7.e5 ¤d5 8.¤e4 ¥e7 
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9.¥e2 ¤d7 10.0-0 0-0 11.¥g5 ¥xg5 
12.¤exg5 h6 13.¤e4 ¥b7 14.¤d6 £b6 
15.¤h4 ¤f4 16.¥g4 ¤d3 17.b3 £xd4 
18.¤xb7 ¤7xe5 19.¤f3 £b6 20.¤xe5 
¤xe5 21.¤d6 ¦ad8 22.£d2 ¦d7 
23.£f4 ¤xg4 24.hxg4 £c7 25.¦ad1 
¦fd8 26.¦d2 ¦xd6 27.¦fd1 ¦xd2 
28.£xc7 ¦xd1+ 29.¢h2 cxb3 30.axb3 
a5 31.£xc6 b4 32.£a4 ¦1d5 33.¢g3 
h5 34.gxh5 ¦xh5 35.¢g4 g6 36.f4 ¦d3 
37.£e8+ ¢g7 0-1

Шампионите и медалистите от Дър-
жавните отборни първенства по Ускорен 
шахмат и Блиц за момчета и момичета до 
12 години и юноши и девойки до 16 години 
за 2017 година са:

Ускорен шахмат

Катего-
рия/брой 
отбори

M. Отбор Мач- 
точки

Общо 
точки

момчета-
та до 12 
години

1 ШК „Бургас 64” 7 11,5

5 отбора 2 ШК „ЧесБомб”, 

Пловдив

6 9,5

3 СКШ „Спартак 

Плевен ХХI”

4 8

юношите 
до 16 
години

1 ШК „ЧесБомб”, 

Пловдив

14 23,5

8 отбора 2 ШК „Пловдив” 11 21

3 СКШ „Спартак 

Плевен ХХI”

8 15

момиче-
тата до 
12 години

1 СКШ „Плевен ХХI”, 

Плевен

7 9,5

5 отбора 2 ШК „Михаил Тал”, 

Ч. бряг

5 8,5

3 ШК „Бургас 64” 5 7,5

девойки-
те до 16 
години

1 СКШ „Спартак 

Плевен ХХI”

9 12

4 отбора 2 ШК „Пловдив” 7 10

3 ШК „Михаил Тал”, 

Ч. бряг

5 8

Ускорен шахмат -  най-
добри играчи според брой 
постигнати точки:

Момчетата до 12 години – Ефим Кан и 
Явор Николов от ШК „Бургас 64”, Бургас и 
Стилиан Ангелов от СКШ „Спартак Плевен 
ХХI”, Плевен – с по 4 т. от 4 възможни

Юношите до 16 години – Стоян Ор. 
Стоянов, ШК „ЧесБомб”, Пловдив – 7 т. от 
7 възможни;

Момичетата до 12 години – Патрисие 
Найманова, ШК „Михаил Тал”, Червен бряг – 
4 т. от 4 възможни;
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Девойките до 16 години – Наталия Граб-
чева, СКШ „Спартак Плевен ХХI”, Плевен 
– 5 т. от 6 възможни

Блиц

Катего-

рия/брой 

отбори

M. Отбор Мач- 

точки

Общо 

точки

момчета-
та до 12 
години

1 ШК „Бургас 64” 8 14,5

5 отбора 2 ШК „ЧесБомб”, 

Пловдив

6 9

3 СКШ „Спартак 

Плевен ХХI”

2 6

юношите 
до 16 
години

1 ШК „ЧесБомб”, 

Пловдив

16 25,5

9 отбора 2 ШК „Пловдив” 13 26

3 СКШ „Спартак 

Плевен ХХI”

10 20

момиче-
тата до 
12 години

1 ШК „Михаил Тал”, 

Ч. бряг

8 12

5 отбора 2 СКШ „Плевен 

ХХI” - 1

7 10

3 СКШ „Плевен 

ХХI” -2

5 8

девойки-
те до 16 
години

1 ШК „Михаил Тал”, 

Ч. бряг

8 11,5

4 отбора 2 ШК „Пловдив”, 

Пловдив

8 9

3 СКШ „Спартак 

Плевен ХХI”

6 10

Блиц -  най-добри играчи според 
брой постигнати точки:

Момчетата до 12 години – Ефим Кан и 
Николай Желев от ШК „Бургас 64” – с по 4 
т. от 4 възможни;

Юношите до 16 години – Иван Кочиев, 
ШК „ЧесБомб”, Пловдив – 8 т. от 8 въз-
можни;

Момичетата до 12 години – Патрисие 
Найманова и Петя Караиванова от ШК 
„Михаил Тал”, Червен бряг – 4 т. от 4 въз-
можни;

Девойките до 16 години – Деница 
Петкова (СКШ „Спартак Плевен ХХI”), 
Кристина Йорданова (ШК „Михаил Тал”, 
Червен бряг), Пея Карова (ШК „Пловдив”) 
и Ивелина Сашова (ШК „Михаил Тал”, Чер-
вен бряг) по 4,5 т. от 6 възможни 
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Младите български шахматисти защи-
тиха водещите позиции на българския шах-
мат и донесоха много радост на любители-
те на шахматната игра.

От 4 до 14 септември 2017 г. в Излож-
бения център в Мамая, Румъния се проведе  
Европейското индивидуално първенство за 
деца и кадети до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 годи-
ни, отделно за момичета и момчета. Със-
тезателите демонстрираха шахматните 
си умения в 9 кръга по Швейцарска система, 
с контрола на игра по 90 минути за 40 хода, 
плюс по 30 минути до края на партията, с 
добавени по 30 секунди на ход.

България бе представена от 31 шахма-
тисти - 18 момчета и 13 момичета, които 
за съжаление, заради неразбориите в све-
товната и българска федерация, се състе-
заваха с неутралния флаг на Европейската 
шахматна федерация (ECX). Въпреки неже-
ланието на организаторите да поставят 
името на България, на почетната стълбичка 
по време на награждаването, българският 

флаг бе развят от великолепните Белосла-
ва Кръстева и Габриела Антова.

В категорията на девойките до 14 
години изключителен успех постигна 
Белослава Кръстева („Спартак Пле-
вен ХХI”) с треньори гм Деян Божков и гм 
Владимир Димитров. 

В групата се състезаваха 81 състеза-
телки от 34 държави, като сред тях 14 
бяха с международно звание. Големият брой 
състезателки предопредели много оспор-
вана борба, в която фаворитките нямаха 
право на грешка. Белослава Кръстева беше 
със стартов №5. Тя демонстрира не само 
голямо шахматно израстване, но и силен 
спортен характер и финишира с две по-
беди в решаващите последни два кръга. С 
отлична ендшпилна техника Белослава де-
монстрира силата на двойката офицери 
в заключителната фаза в партията си от 
осми кръг срещу Ронит Левитан (Израел). 
Нашата талантлива шахматистка не изле-
зе от призовата тройка през целия турнир 

Европейско първенство 
 за деца и кадети в Румъния

мм Ружка Генова

Белослава Кръстева и Габриела Антова спечелиха бронзови 
медали от европейското индивидуално първенство за деца и 
кадети в Мамая, Румъния!
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и завърши със 7 точки от 9 възможни - 6 
победи, 2 равни срещи и 1 загуба и раздели 
2-4-то място, а допълнителният показател 
й отреди заслужен бронзов медал. 

При девойките до 16 години Габри-
ела Антова („Шах XXI, София”) с 
треньор Стефан Стойнов за пореден 
път доказа, че е водещо име в света 
в своята възрастова категория. На 
европейското първенство Габриела също 
беше с №5 в стартовия лист и с резултат 
7 точки от 9 възможни раздели 2-4-то мяс-
то, а допълнителният показател й отреди 
бронзов медал. 

В 7-ия кръг Габриела, в блестящ стил по-
стигна важна победа срещу европейската 
шампионка от миналата година Алексан-
дра Малцевская от Русия. В последния кръг 
тя убедително надигра полякинята Алисия 
Сливицка и завърши поредното си успешно 
състезание без загуба - 5 победи и 4 реми-
та. 

  
В групата на момчетата до 8 години 

отлично се представи Мартин Димитров 
от ШК „Каиса”, Варна с треньор Павел 
Янев. Със 7 точков актив в турнир от 108 
състезатели, Мартин Димитров раздели 
3-8-мо място в крайното класиране. Допъл-
нителният показател подреди Мартин Ди-
митров в призовата шестица. Българинът 
стартира с 5 победи. Последва спад и две 
загуби в 5-ти и 6-ти кръг, след което фини-
шира с нови три победи.

Във водещите 20 състезатели в своите 
категории се класираха още: 

11-то място - Надя Тончева („Левски”, 
София); 12-то място - Константин Георги-
ев („Юри Бендерев 2012”, Перник), 16-о мяс-
то - Петя Караиванова („Асеновец 2006”, 
Асеновград);19-о място - Никола Кънов 
(„Елит”, София), 20-то място - Нора Раше-
ва („Плевен ХХI”, Плевен).

Честито на българските медалисти и 
призьори! 

Класирането на всички участници на  Ев-
ропейското индивидуално първенство за 
деца и кадети е:

 Момчета до 8 години – 108 състеза-
тели от 36 държави.
Мартин Димитров - „Каиса”, Варна – 7 
т. - 6-о място;  
Владимир Кононенко - „Локомотив”, Со-
фия - 6 т. - 23-то място;
Димитър Хр. Димитров –„Пловдив”, 
Пловдив – 5 т. - 30-о място;

 Момчета до 10 години – 148 състеза-
тели от 43 държави.
Константин Георгиев – „Юри Бендерев 
2012”, Перник - 6,5 т. - 12-то място;
Никола Кънов – „Елит”, София - 6 т. - 19-
то място;
Симеон Тодев – „Пловдив”, Пловдив - 5,5 
т. - 28-мо място;
Светлен Иванов – „Локомотив”, София 
- 5,5 т. - 33-то място;
Лъчезар Ралчев - „Елит”, София -  4,5 т. - 
65-то място;
Кирил Костов - ШК „Левски” - 2 т. - 137-
мо място;

 Момчета до 12 години – 140 състеза-
тели от 43 държави.
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Момчил Петков - „Енергия 21”, Добрич - 
5,5 т. - 36-о място;
Деян Самуил Костов - ШК „Левски”,  Со-
фия - 3,5 т. - 103-то място;
Емил Параскевов - „Енергия 21”, Добрич 
 - 3,5 т. - 115-то място;

 Момчета до 14 години – 126 състеза-
тели от 45 държави.
Калоян Попвасилев – „ЧесБомб”, Пловдив 
- 5 т. - 53-то място;
Ивайло Кирилов - „Пловдив”, Пловдив - 4 
т. - 74-то място;
Георги Игнатов -  „Враца”, Враца - 3 т. - 110-
то място;
Никола Лазаров - „Енергия 21”, Добрич - 3 
т. - 14-то място;

 Юноши до 16 години - 98 състезате-
ли от 40 държави.
Лъчезар Йорданов – „Варна”, Варна  - 4,5 т. 
- 49-то място;

 Юноши до 18 години – 85 състезате-
ли от 44 държави.
Борис Иванов –„Шумен-2005”, Шумен - 3 т. 
- 76-то място;

 Момичета до 8 години - 54 състеза-
телки от 28 държави.
Стафани Бижева - „Етър”, Велико Търно-
во - 2,5 т. - 51 място;

 Момичета до 10 години -  93 състе-
зателки от 35 държави.
Петя Караиванова - „Асеновец 2006”, 
Асеновград - 6 т. - 16-о място;
Нора Рашева - „Плевен ХХI”, Плевен - 
5,5т. - 20-то място;
Ивелина Христова – „Енергия 21”, До-
брич - 3 т. - 77-мо място;

 Момичета до 12 години - 98 състеза-
телки от 39 държави.
Надя Тончева - „Левски”, София  - 6 т. - 
11-то място;
Патрисие Найманова - „Михаил Тал”, Ч. 
бряг - 5 т. - 34-то място;
Ева Русева – „Плевен XXI”, Плевен  - 3,5 т. 
- 77-мо място;

 Момичета до 14 години - 84 състеза-
телки от 41 държави.
Белослава Кръстева - „Спартак Плевен 
ХХI”, Плевен  - 7 т. - 3-то място;
Деница Петкова - „Бургас 64”, Бургас - 4,5 
т. - 43-то място;
Гергана Пейчева – София - 3 т. - 70-мо 
място;

 Девойки до 16 години  - 74 състеза-
телки от 40 държави:
Габриела Антова – „Шах XXI”, София - 7 
т. - 3-то място;

 Девойки до 18 години - 49 състеза-
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телки от 34 държави.
Нона Мирчева - „Шумен 2005”, Шумен - 3,5 
т. - 39-то място;

Gabriela Antova - Aleksandra 
Maltevskaya [A48]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 ¥g7 4.g3 0-0 
5.¥g2 d6 6.0-0 ¤bd7 7.¤c3 e5 8.e4 exd4 
9.¤xd4 ¤c5 10.f3 ¦e8 11.¥e3 c6 12.£d2 
£e7 13.¦fe1 ¥d7 14.¦ad1 b6 15.b4 ¤e6 
16.¤de2 ¦ad8 17.a3 ¥c8 18.h3 ¥b7 19.f4 
d5 20.cxd5 cxd5 21.e5 ¤e4 22.¤xe4 dxe4 
23.£c2 ¦xd1 24.¦xd1 ¦c8 25.£b3 ¦d8 
26.¤c3 ¦xd1+ 27.£xd1 f6 28.exf6 ¥xf6 
29.¤d5 £d8 30.¤xf6+ £xf6 31.£d7 £f7 
32.£d6 h5 33.£b8+ ¢h7 34.£xa7 ¤g7 
35.¥xb6 h4 36.¥f2 hxg3 37.¥xg3 £d5 
38.¢h2 ¥c6 39. £c7 ¢h6 40.¥h4 ¤e6 
41.£e5 £xe5 42.fxe5 g5 43.¥e1 ¤d4 
44.¥c3 ¤b5 45.¥b2 e3 46.¥f1 ¤c7 47.¥c4 
¢g6 48.¥d4 ¢f5 49.¥xe3 ¢xe5 50.¥xg5 
¢d4 51.¥f7 ¤b5 52.¥f6+ ¢e3 53.a4 ¤d6 
54.¥b3 ¤e4 55.¥g7 ¤d2 56.¥h6+ ¢e2 
57.¥xd2 ¢xd2 58.b5 ¥e4 59.a5 ¢c3 60.a6 
¥d3 61.¥d5 1-0

Anna Cramling-Bellon - Gabriela 
Antova [E32]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.£c2 0-0 5.e4 
d5 6.e5 ¤e4 7.¥d3 c5 8.cxd5 exd5 9.¤ge2 
cxd4 10.¤xd4 ¤d7 11.f4 £h4+ 12.g3 £h3 
13.¥d2 ¤xd2 14.£xd2 ¤c5 15.¥c2 ¥g4 
16.a3 ¥xc3 17.bxc3 ¤e4 18.¥xe4 dxe4 
19.£f2 ¦ac8 20.¦c1 ¦fd8 21.¢d2 £h6 

22.£f1 ¥f3 23.£b5 ¥xh1 24.¦xh1 e3+ 
25.¢xe3 ¦xc3+ 26.¢f2 ¦xa3 27.e6 fxe6 
28.£c4 Df6 29.¦d1 ¦e8 30.£c7 £f7 31.£c4 
e5 32. £xf7+ 0-1

Beloslava Krasteva - Vitalia Khamenya 
[E92]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 
5.¤f3 0-0 6.¥e2 e5 7.d5 a5 8.¥e3 ¤a6 
9.a3 ¥d7 10.¤d2 ¤e8 11.0-0 f5 12.f3 
f4 13.¥f2 g5 14.b4 axb4 15.axb4 ¤xb4 
16.¦b1 ¤a2 17.¤xa2 ¦xa2 18.¦xb7 £a8 
19.¦b1 ¥a4 20.£e1 £a5 21.¤b3 £xe1 
22.¦fxe1 ¤f6 23.¤c1 ¦a3 24.c5 ¤d7 
25.c6 ¤c5 26.¥xc5 dxc5 27.¦b7 ¦c8 
28.¤d3 ¦c3 29.¤b2 ¥b3 30.d6 cxd6 
31.¦xb3 ¦xb3 32.¥c4+ ¢f8 33.¥xb3 
¦xc6 34.¥d5 ¦a6 35.¤c4 ¢e7 36.¦b1 
¥f8 37.¦b7+ ¢d8 38.¦xh7 ¦a1+ 39 .¢f2 
¦a2+ 40.¢f1 ¦a1+ 41.¢e2 ¦a2+ 42.¤d2 
¦a3 43.¦h8 ¢e7 44.¦g8 ¦e3+ 45.¢d1 
¦a3 46.¦xg5 ¢f6 47.¦f5+ ¢e7 48.h4 
¦a1+ 49.¢e2 ¦g1 50.¦g5 ¥h6 51.¦g6 
¥f8 52.¤c4 ¦h1 53.¤xd6 ¢d7 54.¤c4 
¦xh4 55.¤xe5+ ¢c7 56.¦c6+ ¢d8 
57.¤g6 1-0

Ronit Levitan (1837) - Beloslava 
Krasteva (2048) [B22]
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 £xd5 4.d4 ¤f6 
5.¤f3 e6 6.¥d3 ¥e7 7.0-0 0-0 8.£e2 
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¦d8 9.¦d1 cxd4 10.cxd4 ¤c6 11.¤c3 £h5 
12.¤e4 ¤xe4 13.£xe4 ¤xd4 14.£xh7+ 
£xh7 15.¥xh7+ ¢xh7 16.¦xd4 ¥d7 
17.¤e5 ¥e8 18.¥e3 ¦xd4 19.¥xd4 a6 
20.h3 ¦d8 21.¥c3 f6 22.¤f3 e5 23.¦c1 
¥c6 24.¤d2 ¦d3 25.¤f1 ¥d5 26.a3 
¥d8 27.¤e3 ¥b3 28.¤f1 ¥b6 29.¤d2 
¥d5 30.¢f1 ¥c6 31.¤b3 ¢g6 32.¦e1 
¢f7 33.¤c1 ¦d7 34.¤b3 e4 35.¤d2 f5 

36.¢g1 ¥b5 37.¤f1 ¥d3 38.g4 f4 39.h4 
¦e7 40.¥d2 ¥c7 41.¥c3 ¦e6 42.h5 g6 
43.h6 ¢g8 44.¤d2 ¢h7 45.g5 ¥d8 
46.¤f3 ¥c7 47.¤d2 e3 48.¤f3 ¥e4 
49.¦d1 ¦e7 50.¤d4 ¥b6 51.fxe3 fxe3 
52.¤e2 ¥f3 53.¢f1 ¥c6 54.¢e1 ¦e4 
55.¦d6 ¦h4 56.¤g3 ¥c7 57.¦f6 ¥xg3+ 
58.¢e2 ¦f4 59.¦e6 ¦f7 60.¦xe3 ¥f4 
0-1

Стартов 
номер

Име Група Ело Кръгове Т. М. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30 Stefani Bizheva G 8 0 0 0 ½ 0 0 1 0 1 0 2,5 51

20 Petya Karaivanova G 10 1431 0 1 ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 6,0 16

41 Nora Rasheva G 10 1303 1 1 1 0 0 1 ½ 0 1 5,5 20

53 Elena Ivanova G 10 1224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 93

56 Ivelina Hristova G 10 1209 0 1 ½ 0 ½ 0 0 1 0 3,0 77

15 Nadya Toncheva G 12 1802 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6,0 11

40 Patricie Naymanova G 12 1628 ½ ½ 1 ½ ½ 1 0 0 1 5,0 34

83 Eva Ruseva G 12 1231 0 ½ 0 1 0 0 ½ ½ 1 3,5 77

1 Gergana Peycheva G 14 2252 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3,0 70

5 Beloslava Krasteva G 14 2048 1 1 1 ½ 1 ½ 0 1 1 7,0 3

53 Denitsa Petkova G 14 1679 0 1 0 ½ 1 ½ 1 ½ 0 4,5 43

5 Gabriela Antova G 16 2256 ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 7,0 3

32 Nona Mircheva G 18 1819 0 ½ ½ 0 ½ 1 1 0 0 3,5 39

8 Martin Dimitrov B8 1489 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7,0 6

16 Vladimir Kononenko B 8 1435 1 ½ 0 1 ½ 1 1 0 1 6,0 23

51 Dimitar Hr.Dimitrov B 8 1170 1 1 0 1 1 0 1 0 0 5,0 30

14 Georgiev Konstantin B 10 1815 1 1 ½ 0 1 1 1 1 0 6,5 12

38 Svetlen Ivanov B 1 0 1638 1 1 ½ 0 1 0 ½ 1 ½ 5,5 33

42 Lachezar Ralchev B 10 1624 1 1 0 0 1 1 ½ 0 0 4,5 65

49 Nikola Kanov B 10 1590 1 ½ 0 1 ½ 1 1 1 0 6,0 19

51 Simeon Todev B 10 1581 0 1 1 1 0 ½ 0 1 1 5,5 28

131 Kiril Kostov B 10 1115 0 1 0 ½ 0 0 0 0 ½ 2,0 137

35 Momchil Petkov B 12 1920 1 1 ½ 0 ½ 1 0 1 ½ 5,5 36

92 Deyan Samuil Kostov B 12 1654 0 ½ ½ ½ 0 1 0 1 0 3,5 103

125 Emil Paraskevov B 12 1411 0 0 0 1 1 ½ 0 1 0 3,5 115

75 Kaloyan Popvasilev B 14 1978 0 ½ 1 0 1 1 0 1 ½ 5,0 53

86 Ivaylo Kirilov B 14 1913 0 1 0 1 1 0 ½ 0 ½ 4,0 74

112 Georgi Ignatov B 14 1793 1 ½ 0 0 0 1 0 0 ½ 3,0 110

121 Nikola Lazarov B 14 1509 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3,0 114

31 Lachezar Yordanov B 16 2297 ½ 0 1 1 1 0 0 ½ ½ 4,5 49

77 Boris Ivanov B 18 1982 1 0 0 0 ½ 0 ½ 1 0 3,0 76
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Първото от двете първенства на Евро-
пейския съюз за младежи се проведе от 2 
до 10 август 2017 г. в Културния център на 
град Мурек, Австрия. Българските таланти  
Мартин Димитров, Диляна Иванова и Мом-
чил Петков станаха шампиони в групите до 
8, до 10 и до 12 години.

Момичетата и момчетата от съответ-
ната възрастова група играха заедно в един 
и същи турнир. Състезанието се проведе в 
9 кръга по швейцарска система, с класическа 
контрола за игра по 90 минути на състеза-
тел, с добавени по 30 секунди на ход. Бълга-
рия бе представена от 9 шахматисти.

Мартин Димитров и Диляна Иванова 
тотално доминираха над съперниците си и 
завършиха с пълен точков актив – по 9 точ-
ки от 9 възможни!

При децата до 8 години участваха 17 

състезатели от 9 държави.
Мартин Димитров (ШК „Веселин Топалов 

2006”, Варна) стартира под №2. Победата си 
в турнира Мартин беше осигурил още преди 
последния кръг. Вторият в класирането Мар-
тон Габор Фолдес от Унгария е със 7 точки. 
Мартин Димитров спечели срещу него с чер-
ните фигури в 4-ти кръг, а 5-ти кръг той по-
стигна победа срещу №1 в стартовия списък. 
С резултата си от 9 точки от 9 възможни 
Мартин Димитров добави 28,4 Ело точки към 
индивидуалния си рейтинг.

В групата до 10 години участваха 25 със-
тезатели от 14 държави.

ЕЛО коефициентите на първите беше 
изравнен. Блестящата Диляна Иванова (ШК 
„Пристис”, Русе) стартира с №3. Превъз-
ходството на българското момиче също я 
направи недостижима много преди края на 
състезанието. Диляна Иванова завоюва по-
бедата с 9 точки от 9 възможни и добави 
78 рейтинг точки.

Втори в крайното класиране със 7,5 т. 
е Александер Гшиел от Австрия, който за-
губи срещу българката в 4-ти кръг. Трети с 
6,5 т. е сънародникът му Филип Уендл.

В групата до 12 години участваха 26 със-
тезатели от 15 държави.

Първенство на Европейския съюз 
 за младежи в Мурек, Австрия

мм Ружка Генова

Триумф на Мартин Димитров, Диляна Иванова и Момчил Петков
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Българският шампион Момчил Петков 
(ШК „Енергия 21”, Добрич) стартира със стар-
тов номер едно. С доказаните си качества на 
шахматен боец той завоюва победата със 7 
точки. На 2-ро и 3-то място с по 6,5 точки 
са съответно Рузард Свиек (Полша) и Даниел 
Кристофериш (Австрия). Важна за победата 
на Момчил Петков беше неговата победа в 
7-ми кръг срещу втория в стартовата тур-
нирна листа Йоппе Раатс от Белгия.

 
Класирането на всички български пред-

ставители е както следва:

До 8 години:
 Мартин Димитров – 9 т., 1-во място;
 Цветана Обесникова – 3 точки, 15-то 

място;

До 10 години:
 Диляна Иванова – 9 т., 1-во място;
 Даниела Тодорова – 1 т., 25-то място;

До 12 години:
 Момчил Петков –  7 т., 1-во място;
 Аспарух Генчев –  3 т., 23-то място;

До 14 години - 25 състезатели от 13 
държави:

 Ивайло Кирилов –  4,5 т., 12-то място;
 Галя Читакова –  4,5 т., 14-то място;

До 14-18 години - 26 състезатели от 
5 държави:

 Наталия Грабчева (Столичен Център по 
Шахмат) –  4,5 т., 9-то място;

Marton Gabor Foldes (1069) - Martin 
Dimitrov (1461) [B01]
1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £d8 4.d4 g6 5.¤f3 
¥g7 6.¥e3 ¤f6 7.h3 0–0 8.£d2 ¥f5 9.0–0–0 
c6 10.¥d3 ¥xd3 11.£xd3 e6 12.¥g5 ¤bd7 
13.£e3 ¤b6 14.¤e5 £c7 15.¥f4 ¤fd5 
16.£g3 ¤xf4 17.£xf4 f6 18.¤d3 £xf4+ 
19.¤xf4 ¥h6 20.g3 e5 21.¤ce2 exf4 22.gxf4 
¤d5 23.¢b1 ¤xf4 24.¤c3 ¦ad8 25.¤e4 
¥g7 26.c3 ¦fe8 27.¤c5 b6 28.¤b3 ¦e2 
29.¦df1 ¤d3 30.¦d1 ¤xb2 31.¦d2 ¦xd2 
32.¤xd2 ¤d3 33.f3 ¦e8 34.¦h2 ¦e3 35.a3 
¤e1 36.¦f2 ¦xc3 37.¢b2 ¦d3 38.¢c1 ¦xd4 
39.¦e2 ¥h6 0–1

Dilyana Ivanova (1588) – Alexander 
Gschiel (1341) [B17]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¤d7 
5.¤f3 ¤gf6 6.¤g3 e6 7.¥d3 c5 8.0–0 ¥e7 
9.¦e1 0–0 10.b3 cxd4 11.¤xd4 ¤b6 12.¥b2 
¤fd5 13.c4 ¤f4 14.¥c2 ¥f6 15.¤e4 ¥e5 
16.£d2 ¤g6 17.¦ad1 a6 18.£e3 £c7 19.h3 
¥f4 20.£c3 ¥e5 21.¤g5 ¥f6 22.£e3 £f4 
23.£xf4 ¤xf4 24.¤xh7 ¦e8 25.¤xf6+ gxf6 
26.¤e2 ¤xe2+ 27.¦xe2 e5 28.f4 ¤d7 29.¥f5 
¤c5 30.¥xc8 ¦axc8 31.fxe5 fxe5 32.¦xe5 
¦xe5 33.¥xe5 ¦e8 34.¦d5 b6 35.¥c7 ¦e2 
36.¥xb6 ¤e6 37.a4 ¤f4 38.¦d8+ ¢h7 
39.¥f2 ¦b2 40.¦d7 ¢g8 41.¦b7 ¤d3 42.¥d4 
¦b1+ 43.¢h2 f5 44.¢g3 f4+ 45.¢f3 ¤e1+ 
46.¢xf4 ¤xg2+ 47.¢e5 ¢f8 48.c5 ¦e1+ 
49.¢d5 ¤f4+ 50.¢c6 ¦e6+ 51.¢c7 ¦e7+ 
52.¢b8 ¦e8+ 53.¢a7 ¦e6 54.¦b6 ¦e7+ 
55.¢xa6 ¤d5 56.¦b8+ ¢f7 57.¦b7 ¤c7+ 
58.¢b6 ¤a8+ 59.¢c6 1–0

Joppe Raats (1782) - Momchil Petkov 
(1944) [B20]
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.¤xc3 e6 
5.¤f3 a6 6.¥c4 ¤c6 7.0–0 ¤ge7 8.¥e3 
¤g6 9.£e2 b5 10.¥b3 ¥e7 11.¦fd1 0–0 
12.¦ac1 ¥b7 13.¤d4 £b8 14.f3 ¦c8 15.£f2 
¤ce5 16.¦c2 ¤c4 17.¥xc4 ¦xc4 18.¤b3 
d6 19.¦dc1 ¤e5 20.£e2 £d8 21.¦d1 ¦ac8 
22.¦dd2 b4 23.¤a4 ¦xc2 24.¦xc2 ¦xc2 
25.£xc2 d5 26.exd5 £xd5 27.¤b6 ¤xf3+ 
28.gxf3 £xf3 0–1
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15-тото първенство на Европейския съюз 
за деца от 8 до 14 години се проведе от 19 до 
27 август 2017 г. в Коути над Десну, Чехия, ко-
ето е второто за месец август след Мурек, 
Австрия. Българското присъствие отново 
беше ярко. С четири бронзови медала завър-
ши участието на шахматните ни таланти.

При момчетата до 10 години Никола 
Кънов („Елит”, София) раздели второ-тре-
то място в генералното класиране с 6,5 т. 
Допълнителният показател му отреди тре-
тото място и бронзовият медал при момче-
тата. Никола Кънов демонстрира шахматно 
израстване. След загубата в предпоследния 
кръг срещу Рием Робърт, с който дели 2-3-то 
място, възпитаникът на шахматната школа-
та на Венета Петкова в последния кръг по-
стигна победа и заслужено се зарадва на брон-
зовия медал и купата. С класирането Никола 
Кънов добави 53,6 т. към международния си 
рейтинг.

В същата група до 10 г. Кирил Костов (ШК 
„Левски”, София) се класира на 19-то място 
с 4 т.

С победа в последния кръг финишира Надя 
Тончева (ШК „Левски”, София) и с 5 т. и 13-
то място в генералното класиране, стана 
трета при момичетата до 12 години.

В групата до 12 години Деян Самуил Костов 

(ШК „Левски”, София) се класира на 10-то мяс-
то в генералното класиране с 5,5 т. и с това 
прибави 30 точки към идивуалния си рейтинг.

Валентин Митев (ШК „Шах XXI”, София) 
се закичи с бронзовия медал с точков актив 
от 6,5 т. при момчетата до 14 години. Той 
раздели 3-4-то място в генералното класи-
ране, но по допълнителен показател е чет-
върти. С постижението си Валентин Митев 
добави 19,2 т. международен рейтинг.

Четвъртият бронзов медал в българската 
делегация завоюва Ива Фезова (СКШ „Асено-
вец 2006”) при момичетата до 8 години. Тя 
приключи участието си с актив от 4 точки и 
14-то място в генералното класиране.

15-то първенство на Европейския съюз 
 за деца в Чехия

мм Ружка Генова

Четири бронзови медала за шахматните ни таланти
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„Мач на хилядолетието” за младежи 
до 17 години се проведе от 26 до 29 юли 
2017 г. във великолепния шахматния клуб 
и учебен център на Сейнт Луис, САЩ. 
Девет шахматисти от САЩ и девет 
от целия свят играха в две групи – до 17 
години и до 14 години. Нургюл Салимо-
ва участва в „Отбора на света”, който 
разгроми отбора на САЩ.

Резултатът на шахматистите от 
Световният отбор общо в двете въз-
растови групи бе 31,5 т. срещу 17,5 за 
съперниците им от САЩ.  

Нургюл Салимова беше поканена да 
играе в „Отбора на света” до 14 години, 
съставен от 2 момчета и 2 момичета - 
мм Рамеш Бабу Праггнанандхаа – 2479 от 
Индия, мм Нодирбек Абдусаторов – 2467 
от Узбекистан, мм Бибисара Ассаубауева 
- 2386 от Русия и фм Нургюл Салимова - 
2332 от България.

Отборът на Нургюл Салимова спече-
ли мача с крайния резултат от 11,5 т. на 
4,5 т. за света.

Състезанието се проведе в 4 кръга, 
като момичетата и момчетата играха 
по две партии срещу опонентите си от 

противниковия отбор. Контролата за 
игра бе класическа по 90 минути за 40 
хода до края на партията с добавени по 
30 секунди на ход, считано от първия. 

В първата си партия Нургюл Сали-
мова загуби с черните фигури срещу фм 
Марта Самадашвили. След интересно 
проведена партия се стигна до двуос-
тър топовен ендшпил с равна оценка, 
в който шахматистките бяха в силен 
цайтнот в зоната на добавените секун-
ди. За съжаление след кратко замисляне 
времето на Нургюл Салимова свърши и 
тя загуби по цайтнот. Нургюл загуби и 
втората си партия с черните срещу Ка-

Мач на хилядолетието
мм Ружка Генова
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рисса Йип. В последни-
те две партии с белите 
фигури българката беше 
безкомпромисна срещу 
двете си противнички. 

На закриването мла-
дите състезатели бяха 
поздравени и наградени 
лично от бившия све-
товен шампион Вишва-
натан Ананд.

Организатори на ме-
гасъбитието бяха Шах-
матният клуб и учебен 
център в Сейт Люис 
(CCSCSL), Шахматна-
та Фондация на Каспа-
ров (KCF), Шахматна-
та федерация на САЩ, 
Световната Шахматна 
Федерация (FIDE) и Тре-
ньорската Комисия при 
ФИДЕ.

Признание за силата на младите ни 
български шахматисти беше и фактът, 
че в предварителния разширен отбор на 
света беше включена и Гергана Пейчева.

Nurgyul Salimova -  Carissa Yip 
[E49]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.a3 ¥xc3+ 

5.bxc3 ¤f6 6.e3 0–0 7.cxd5 exd5 8.¥d3 
c5 9.¤e2 b6 10.0–0 ¥a6 11.¥xa6 ¤xa6 
12.£d3 c4 13.£c2 ¦e8 14.f3 ¤c7 15.a4 
a6 16.¥d2 £d7 17.¦ae1 b5 18.a5 ¦ab8 
19.¤g3 ¤e6 20.e4 £a7 21.e5 ¤d7 22.f4 f6 
23.¤f5 fxe5 24.fxe5 b4 25.¢h1 b3 26.£d1 
b2 27.£g4 ¤df8 28.¤d6 ¦e7 29.£f3 £a8 
30.¦b1 £c6 31.h4 £a8 32.h5 ¤c7 33.h6 
g6 34.£f6 ¦d7 35.¤f7 1-0

Решения на комбинациите от стр. 26
(1) Shlechter - Meitner
1.g4+ fxg4 2.hxg4+ ¢h4 3.£xh6+ £xh6 
4.¢h2 1–0
(2) Reggio - Mieses
1...¦g3 2.£xg3 [2.hxg3 £e3+ 3.¥e2 
£xe2#] 2...¥h4 3.¥xa6 ¥xg3+ 4.hxg3 
£xa6 0–1
(3) Levitzki - Marshall
1...£g3 2.fxg3 [2.£xg3 ¤e2+ 3.¢h1 
¤xg3+ 4.¢g1 ¤xf1; 2.hxg3 ¤e2#] 
2...¤e2+ 3.¢h1 ¦xf1# 0–1
(4) Alechin - West

1.£h7+ ¢xh7 2.¦xg7+ ¦xg7 3.¤f6+ ¢g6 
4.¥h5# 1–0
(5) Alechin - Reshevski
1.¦xb8+ ¢xb8 2.£xe5+ fxe5 3.¦f8+ 1–0
(6) Eckart - Tarrash
1...£f2+ 2.¢xf2 ¦d1+ 0–1
(7) Plaskett - Velimirovic
1.£xh4+ ¢xh4 2.¦h7+ ¢g5 3.h4# 1–0
(8) Podzerob - Kunzevitch
1.£g8+ ¢xg8 2.¤e7+ [2.¤f6+ Alterna-
tive] 2...¢f8 3.¤5g6+ 3...hxg6 4.¤xg6# 
1–0
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42-ри турнир „Морско конче”
мс Ани Крумова

42-то издание на детския шахма-
тен турнир „Морско конче” се проведе 
от 27 Август до 2 Септември 2017 г. 
в просторните и уютни зали на Нацио-
нална спортна база „Спортпалас”. Турни-
рът се организира от ВШК „Г. Даскалов” 
с любезната подкрепа на Община Варна и 
домакините от НСБ „Спортпалас”. От 
името на организаторите бих искала да 
изкажа специална благодарност за пре-
красните условия, които бяха осигурени 
за малките шахматисти и техните тре-
ньори и родители. Въпреки че времето 
не беше перфектно, закритият басейн, 
футболните игрища и големият парк 
създадоха алтернативна възможност за 
разпускане и подготовка.

По време на турнира се проведе 
открита лекция, част от програмата 
"Шах-Мат на агресията" в рамките на 
„Академия за младежки мотиватори”. 
Инициативата е подкрепена от Ми-
нистерството на младежта и спорта, 
като организатор е ШК „Банкя”. След 
лекцията се състоя коктейл.  Част от 
участниците в най-големите групи, към 
които най-вече е насочен проектът, се 
включиха и в заключителния етап на 
проекта, проведен в Банкя. 

Тази година в състезанието се вклю-
чиха 126 участници от България и Турция 
- 36 момичета и 90 момчета. При отдел-
ни класирания, но в обща група се състе-
заваха 8 и 10-годишните момичета, 12, 
14 и 16-годишните момичета и 12, 14 и 
16-годишните момчета. По традиция в 
края на турнира бяха връчени плакети на 
най-малките и най-големите участници. 

Ето как протекоха турнирте по гру-
пи: 

Момичета до 8 и 10 години
Участваха 22 момичета, 12 до 8 годи-

ни и 10 до 10 години, част от които са 
някои от най-изявените представител-
ки в тази група в национален мащаб - Ася 
Григорова („Ивис+”), Мила Баклова („Шах 
XXI”), Ивелина Христова („Енергия 21”). 
Очакваше се борбата за призовите мес-
та в общия турнир да бъде именно меж-
ду тях. „Заплаха” за по-големите бе 8-го-
дишната представителка на Турция Едже 
Сьонмез. Именно тя направи изненадата 
в турнира, класирайки се на второ мяс-
то в генералното класиране с 6 точки 
и загуба единствено от победителка-
та, опитната Ася Григорова. В послед-
ния кръг туркинята победи изненадващо 
Ивелина Христова, което лиши младата 
българска надежда от медал. Бих искала 
да отбележа представянето на Ася Гри-
горова, която показва непрестанно раз-
витие и упоритост, за които е редно да 
поздравим нея и треньорите й.  

Като цяло момичетата в тази група 
показаха добра и концентрирана игра. 
По предните маси липсваха груби греш-
ки и прибързани ходове. За разлика от 
повечето си връстници при момчета, 
момичета се доказаха като търпеливи и 
спокойни, неправилни ходове почти ня-
маше.  

Момичета до 8 години
1. Едже Сьонмез (Турция) - 6 т.
2. Моника Илиева („М. Тал”, Ч. Бряг) - 4 т.
3. Елена Радулска („Чесбомб”) - 4 т.
4. Цветелина Петкова („Асеновец 2006”) - 3 т.
5. Кристина Ангелова („Каиса”) - 3 т.
6. Юлия Щилянова (ЦСКА) - 3 т.
Общо 12 участнички

Момичета до 10 години
1. Ася Григорова („Ивис+”) - 6 т.
2. Гергана Станчева (ЦСКА) - 5 т.
3. Мила Баклова („Шах XXI”) - 4,5 т.
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4. Ивелина Христова („Енергия 21”) - 4,5 
т.
5. Лилиана Славова („Одесос”) - 4,5 т.
6. Ивайла Копоева (ЦСКА) - 4,5 т.
Общо: 10 участнички

Девойки до 12, 14 и 16 години
В 7-кръгов турнир по швейцарска сис-

тема се състезаваха 14 момичета - 6 до 
12 години, 3 до 14 години и 5 до 16 го-
дини. Въпреки разликите във възрастта 
на участничките, по-малките съвсем не 
бяха за подценяване. Повечето от тях  
редовно се включват в турнира „Мор-
ско конче” и неведнъж са демонстрира-
ли, че могат да надиграват по-големите. 
Именно заради това и като ело фаво-
рит, Мария Петрова от ШК „Ивис+” 
реши да се бори за награда в по-горна 
група до 16 години. И съвсем резонно 
без  да допусне загуба и със стабилна 
игра, сякаш съвсем без напрежение, тя 
се класира първа с 6,5т. Втора на точка 
и половина зад победителката, също без 
загуба, но с 4 ремита, остана Кристина 
Йорданова от „М. Тал” Червен бряг. На 
трето място в генералното класиране, 
първа до 12 години, с 4,5 т. и загуба само 
от победителката, се нареди Велина Су-
ружон от ШК “Каиса”, Варна. В групата 
до 14 години с 4 точки победителка е 
Детелина Христова от „Орловец 1997”, 
Габрово.

Момичета до 12 години
1. Велина Суружон („Каиса”) - 4,5 
т.
2. Стефания Димитрова („Енергия 21”) 
- 4 т.
3. Катрин Нинова („Спартак Плевен 
XXI”) - 4 т. 
4. Емона Илиева („Варна”) - 3 т. 
5. Мелиса Салим („Орловец 1997”) - 2,5 
т.
6. Даниела Василева („Одесос”) - 1 т.

Девойки до 14 години

1. Детелина Христова („Орловец 1997”) - 
4т.
2. Лара Ангелова (ЦСКА) - 4т.
3. Румена Въргова („М. Тал”, Ч. бряг) - 0т. 

Девойки до 16 години
1. Мария Петрова („Ивис+”) - 
6,5т.
2. Кристина Йорданова („М.Тал”) - 5 т.
3. Ивелина Сашова („М. Тал”) - 4 т.
4. Лилия Петкова („Каиса”) - 3,5 т.
5. Владислава Станоева (ЦСКА) - 3 т.

Момчета до 8 години
В турнира се включиха 26 деца. Очак-

ваше се оспорвана битка между първите 
четирима в стартовия списък - Мартин 
Попов от „Спартак Плевен XXI”, Дана-
ил Попзафиров от ШК „Елит”, Никола 
Клаков от ШК „Ивис+” и Андрей Ива-
нов от ШК „Пловдив”. Те се класираха 
в първата шестица, като сред тях се 
наредиха класиралият се на второ мяс-
то Симеон Дичев от ШК „Казанлък 21” и 
петият Никола Петров от ШК „Варна”. 
С победа в решителния последен кръг 
над Данаил Попзафиров, първи с точ-
ка пред останалите се класира Мартин 
Попов. Той допусна само една загуба от 



21ШАХ в училище

класиралия се втори по допълнителен 
показател Симеон Дичев. Също с 5 точ-
ки завършиха и останалите в призовата 
шестица, както и седмият Александър 
Валентинов от ШК ЦСКА. Класиралите 
се на призовите места демонстрираха 
качествени ходове, концентрация и бор-
беност до последния ход. Като разлика 
с момичетата, състезаващи се в същата 
група, бих отбелязала, че момичетата са 
някак по-самостоятелни. Като се запо-
чне от сядането на дъската и писането 
на бланките до съобщаването на резула-
тата на съдията. Не винаги помощта на 
родителите и следенето на партиите 
толкова отблизо помага на състезате-
лите.

1. Мартин Попов (ШК „Спартак 
Плевен XXI”) - 6 т.
2. Симеон Дичев (ШК „Казанлък 21”) - 5 т.
3. Данаил Попзафиров (ШК „Елит”) - 5 т.
4. Никола Клаков (ШК „Ивис+”) - 5 т.
5. Никола Петров (ШК „Варна”) - 5 т.
6. Андрей Иванов (ШК „Пловдив”) - 5 т.
Общо: 26 участници

Момчета до 10 години
И тази година това беше най-много-

бройната група. Битките бяха интерес-
ни и напрегнати.  33 участници, полови-
ната градирани и с призови класирания 
от много турнири. Под първи номер 
бе поставен представителят на ШК 
„Веселин Топалов” Григорий Смирнов, а 
под втори - 8-годишният Мартин Ди-
митров. Турнирът бе последна провер-
ка за Мартин преди Европейското пър-
венство за момчета, затова той избра 
да се състезава в горната възрастова 
група. Резултатът му бе отличен - 6,5 
т. и реми единствено с ело фаворитът 
Григорий Смирнов, който се класира на 
трето място с 5,5 т. Втори се класи-
ра Кристиян Алексиев от ШК „Варна” с 
6 точки. Повечето момчета участват 
всяка година в турнира и израстването 

им е забележително.  

1. Мартин Димитров („Каиса”) - 
6,5 т.
2. Кристиян Алексиев („Варна”) - 6 т.
3. Григорий Смирнов („В. Топалов”) - 5,5 
т.
4. Александър Георгиев („Спартак Пле-
вен XXI”) - 5 т.
5. Симеон Миков (ЦСКА) - 5 т.
6. Калин Иванов („Каиса”) - 5 т.
Общо: 33 участници

Юноши до 12, 14 и 16 години
В тази обща група участваха 8 мом-

чета до 12 години, 12 момчета до 14 
години и 10 юноши до 16 години. 16-го-
дишните не можаха да покажат пълна 
доминация над по-малките. На първо 
място се класира състезателят с най-
високо ело в целия турнир Лъчезар Йор-
данов от ШК „Варна”. Във втория кръг 
той завърши наравно тежка партия с 
представителя на „М.Тал”, Лазар Насар. 
В следващите кръгове последа серия от 
победи. Последният кръг Лъчезар реми-
зира срещу втория Кристиян Димитров 
от ШК „Каиса”, който се класира първи 
в групата до 14 години. Пръв при 12-го-
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Îткрити турнири
дишните се класира Кристиян Георгиев 
от „Спартак Плевен XXI”. През цялото 
време плевенчанинът се бори наравно с 
по-големите на първите дъски и заслу-
жено спечели приз във възрастовата 
си група. Като цяло Кристиян Георгиев 
демонстрира атакуващ и комбинаци-
онен стил и отлична игра, но малко не 
му достигаше най-вече в цайтнота. Бих 
желала да отбележа представянето на 
състезателите на „Каиса” в тази група 
- Кристиян Димитров, Даниел Стоянов, 
Ивайло Генов и Мартин Атанасов, както 
и усилията на треньора им Минко Шиш-
ков. Личи си, че момчетата работят 
много в конкурентен, но и приятелски 
дух. Резултатите вече са на лице, а оч-
аквам и още по-големи върхове.    

Момчета до 12 години
1. Кристиян Георгиев („Спартак 
Плевен XXI”) - 4,5 т.
2. Виктор Илиев („Варна”) - 4 т.
3. Кирил Лазаров (ЦСКА) - 3 т. 
4. Александър Анев (ЦСКА) - 3 т. 
5. Давид  Керян (ЦСКА) - 3 т. 
6. Иво Петров („Ивис+”) - 2,5 т.
Общо 8 участници

Юноши до 14 години
1. Кристиян Димитров („Каиса”) - 
5,5 т.
2. Даниел Стоянов („Каиса”) - 5 т.

3. Лазар Насар („М.Тал”) - 4,5 т. 
4. Ивайло Генов („Каиса”) - 4,5 т.
5. Ивайло Йорданов (ЦСКА) - 4 т.
6. Емил Тилев („Марица изток”) - 4 т.
Общо 12 участници

Юноши до 16 години
1. Лъчезар Йорданов („Варна”) - 6 
т.
2. Владимир Върбанов („Спартак Плевен 
XXI”) - 5 т.
3. Иван Николов (ЦСКА) - 4,5 т.
4. Пеньо Василев („Свиленград център”) 
- 4 т.
5. Антон Костов („Одесос”) - 4 т.
6. Давид Анави (ЦСКА) - 3,5 т.
Общо 10 участници

В заключение бих искала да благодаря 
на Община Варна и на Национална спорт-
на база „Спортпалас”, без чиято помощ 
турнирът едва ли би се състоял при та-
кива добри и прияни за игра и подготовка 
условия. От името на съдийския колек-
тив изказвам благодарност и на състе-
зателите, родителите и треньорите, 
които стриктно следваха правилата, за 
да върви турнирът „като по вода”. Бла-
годарим ви, че за поредна година посе-
тихте Варна. Ще се видим през август 
2018г. на 43-тото издание на турнира. 
Успех и до нови срещи!

Велина Суружон – Мария Петро-
ва

Момичета до 16 години
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.d3 
¤f6 5.¤c3 d6 6.h3 h6 7.0–0 a6 8.a3 
0–0 9.¥e3 ¥a7 10.¥xa7 ¤xa7 11.¤d5 
¤xd5 12.¥xd5 c6 13.¥a2 ¤b5 14.¤h2 
£g5 15.¢h1 ¤d4 16.¤f3 ¤xf3 17.£xf3 
¥e6 18.¦fe1 ¥xa2 19.¦xa2 f5 20.£e2 
¦f6 21.¦aa1 ¦af8 22.¦f1 £h4 23.f3 
¦6f7 24.¦ad1 ¢h8 25.£f2 £f6 26.£e2 
c5 27.¢g1 f4 28.c3 ¦c7 29.£f2 ¦fc8 
30.d4 cxd4 31.cxd4 ¦c2 32.¦d2 ¦xd2 
33.£xd2 exd4 34.¦d1 ¦c4 35.£d3 b5 



23ШАХ в училище

36.¦d2 ¦c1+ 37.¦d1 ¦xd1+ 38.£xd1 
£e5 39.£c2 £c5 40.£b3 d3+ 41.¢h2 
£c4 42.£d1 £c2 43.£e1 d2 0-1

Детелина Христова – Лора Ан-
гелова

Момичета до 14 години
 1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 
5.¤c3 g6 6.¤d5 ¤bd7 7.¥b5 ¥g7 8.¥g5 
0–0 9.0–0 ¦e8 10.¦e1 a6 11.¥c4 ¤c5 
12.£f3 ¤xd5 13.¥xd5 ¦f8 14.c3 £c7 
15.£e3 ¦b8 16.¥h6 ¢h8 17.¥xg7+ ¢xg7 
18.£g5 £d7 19.¤f5+ ¢g8 20.¤xe7+ 
¢g7 21.¤f5+ ¢g8 22.¦e3 £d8 23.£h6 
£f6 24.¦h3 ¦d8 25.£xh7+ ¢f8 26.£h8+ 
£xh8 27.¦xh8# 1-0

Ася Григорова – Едже Сьонмез
Момичета до 10 години

 1.e4 d5 2.exd5 ¤f6 3.¤c3 ¤xd5 4.¥c4 
¤b6 5.¥b3 ¤c6 6.¤f3 ¥f5 7.d4 e6 8.0–0 
¥d6 9.¤b5 ¥e7 10.¥f4 ¥d6 11.¤xd6+ 
cxd6 12.¦e1 0–0 13.c3 £d7 14.¥c2 
¦fe8 15.¦c1 h6 16.£d2 ¢h7 17.¤h4 d5 
18.¥xf5+ exf5 19.£c2 ¤e7 20.¦e5 g6 
21.¤f3 ¤c6 22.£d2 ¤xe5 23.dxe5 h5 
24.¤g5+ ¢g7 25. £d4 ¢g8 26.b3 ¦ad8 
27.a4 ¤c8 28.¤f3 a6 29.¥h6 ¤e7 30.e6 
£xe6 31. £g7# 1-0

Лъчезар Йорданов – Иван Нико-
лов

Момчета до 16 години
1.b3 b6 2.¥b2 ¥b7 3.¤f3 ¤f6 4.g3 e6 
5.¥g2 d5 6.0–0 ¤bd7 7.c4 c6 8.d4 ¥e7 
9.¤c3 0–0 10.£d3 ¦e8 11.¦fd1 ¦c8 
12.e4 dxe4 13.¤xe4 ¤xe4 14.£xe4 ¤f6 
15.£e2 £c7 16.¦ac1 c5 17.dxc5 £xc5 
18.¥d4 £c7 19.¥e5 £c5 20.¥d4 £c7 
21.£b2 ¥c6 22.¤e5 ¥xg2 23.¢xg2 £b7+ 
24.¢g1 ¥c5 25.¥xc5 ¦xc5 26.£d4 £c7 
27.f4 £b8 28.¦c3 ¦c7 29.a4 £b7 30.¦cd3 
h6 31.b4 ¦ec8 32.¦e1 £a6 33.¦a1 £b7 
34.b5 ¤e4 35.a5 ¤c5 36.axb6 axb6 
37.¦da3 £e4 38. £xe4 ¤xe4 39.¦a7 f6 
40.¤c6 ¤c5 41.¤e7+ 1-0

Кристиян Димитров – Теодор 
Костов

Момчета до 14 години
1.b3 e6 2.¥b2 f5 3.e3 ¤f6 4.f4 d5 5.¤f3 
¥d6 6.¥e2 0–0 7.0–0 ¤bd7 8.£e1 £e8 
9.£g3 £h5 10.d3 c6 11.¤bd2 £h6 
12.¤g5 ¤b6 13.¤df3 £g6 14.¤e5 £e8 
15.¦ad1 ¥c5 16.¥d4 ¥xd4 17.exd4 ¤bd7 
18.¦de1 £e7 19.a4 g6 20.£h4 ¢g7 
21.¦f3 ¤b8 22.¦h3 h5 23.¤xg6 ¢xg6 
24.¥xh5+ ¢g7 25.¥f7 1-0

Кристиян Георгиев – Кристиян 
Димитров

Момчета до 12 години
1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £d8 4.d4 
¤f6 5.g3 ¤c6 6.¤ge2 ¥g4 7.¥g2 £d7 
8.¥e3 0–0–0 9.£d2 e6 10.0–0 ¥b4 11.a3 
¥xc3 12.bxc3 e5 13.¦fb1 ¥h3 14.¥h1 
¥g4 15.£d3 a6 16.¦xb7 e4 17.£xa6 £e8 
18.¦b6+ ¢d7 19.¦xc6 ¥xe2 20.£a4 ¢c8 
21.¦b1 ¦d6 22.£a8+ ¢d7 23.¦xd6+ cxd6 
24.£xe8+ ¦xe8 25.¦a1 ¦c8 26.¥d2 ¦b8 
27.a4 ¥f3 28.a5 ¤e8 29.d5 ¤c7 30.c4 
¦b2 31.¥xf3 exf3 32.h4 ¦xc2 33.¥e3 
¦xc4 34.a6 ¦b4 35.a7 ¤a8 36.¢f1 ¦b5 
37.¦d1 ¦a5 38.¢e1 ¤c7 39.¦b1 ¦a2 
40.¦b8 ¦a6 41.¥b6 ¤xd5 42.a8£ ¦xa8 
43.¦xa8 ¤xb6 44.¦a3 h5 45.¦xf3 1-0
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Ôондация Топалов за младите

Ярки звезди в Албена

Фондация „Веселин Топалов" организира 
летен шахматен лагер в курортен комплекс 
Албена от 20 до 27 юли 2017 г. Лагерът се 
проведе от фондацията в партньорство 
с шахматния клуб на Сейнт Луиз (САЩ), с 
финансовата подкрепа на Посолството на 
САЩ в България, и любезното домакинство 
на к.к. Албена.

Селекция от шест представители от 
САЩ и шест български таланти бяха тре-
нирани от гросмайстор Красимир Русев по 
време на лагера. Тренировъчната  програма 
включваше лекции с гросмайстор Красимир 
Русев, упражнения с решаване на задачи и 
партии с тематични позиции между учас-
тниците.

На 22 юли 2017 година гросмайстор Ве-

селин Топалов изнесе шахматен сеанс срещу 
12-те талантливи деца, участници в лагера. 
Сеансът завърши при резултат 10,5 - 3,5 т. 
за Топалов. След като завършиха партиите 
от сеанса, световният шампион даде ценни 
насоки и съвети на всеки един от състеза-
телите.
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Същият ден се проведе и уникален шах-
матен мач. Черно-белите фигури местиха 
двама спортисти №1 на България, олимпий-
ски медалист и три талантливи шахмати-
сти на родния ни шахмат.

Световният шампион гросмайстор 
Веселин Топалов се изправи срещу „Дрийм 
тийм”. В отбора „Мечта” бяха световните 
звезди на бокса - братята Кубрат и Тервел 
Пулеви, както и републиканските шампиони 
Момчил Петков, Деян Самуил Костов и 
Габриела Антова.

Шахматния мач се проведе на покрива на 
най-новия хотел в к.к. Албена – „Парадайс 
Блу". Мачът под небето беше запечатан от 
дрон, тв камери и фотографи.

„Посланието на събитието бе све-
товният шампион Веселин Топалов сим-
волично да предаде шафетата на трите 
талантливи деца, които искат като него 
да станат световни шампиони и достой-
но да представят страната ни в един от 
най-древните и интелигентни спортове. 
Традицията на Албена в този спорт датира 
още от основаването на комплекса преди 

почти 5 десетилетия и сега само се съхра-
нява, но също така и се развива. Основахме 
шахматна академия, организираме турнири, 
кампове, както и интересни инициативи 
като предстоящата, с която рекламира-
ме българския спорт, шахмата, страната 
ни и родния туризъм. Основната цел обаче 
е талантливите деца, окрилени от силния 
дух на братята Пулеви да получат мотива-
цията за още по-големи успехи", заяви Рус-
лан Йорданов – старши мениджър на отдел 
„Спорт” в „Албена” АД.

Ричард Пойнтър - координатор по 
образователните дейности в шахматен 
клуб и образователен център на Сейнт 
Луиз (САЩ), даде висока оценка за прове-
дения лагер. Това той изрази, както в ня-
колко интвервюта направени пред мест-
ни медии, така и с благодарствено писмо 
до Американското посолство в България. 
Господин Пойнтър оцени голямата полза 
от подобни шахматни събития и сподели, 
че се надява още през следващата година 
да се проведе отново подобен шахматен 
лагер.
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Ðешете комбинациите
(1) Shlechter - Meitner

iy
Белите печелят

(2) Reggio - Mieses

Черните печелят

(3) Levitzki - Marshall

Черните печелят

(4) Alechin - West

Белите печелят

(5) Alechin - Reshevski

iy
Белите печелят

(6) Eckart - Tarrash

Черните печелят

(7) Plaskett - Velimirovic

Белите печелят

(8) Podzerob - Kunzevitch

Белите печелят
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