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Ìеждународни прояви

Бургаските шахматисти спечелиха „Купата на Президента” и титлата 
до 12 години. Проклятието на двата подарени топа надвисна над шуменци 
в решителните мачове при 16-годишните.

Трето Европейско първенство за училищни   
 отбори - Варна 20-28 юни 2008 г.

Деян Димитров

От 20-ти до 28-ми юни в Двореца на 
културата и спорта във Варна се прове-
де 3-ото Европейско първенство за учи-
лищни отбори. Най-вече благодарение 
на ентусиазма и себераздаването на не-
остаряващия Борис Христов турнирът 
се превърна в традиционен, а догодина 
ще претендира да прерасне в световен 
шампионат. 

Просторната и прохладна зала №20 на 
Спортната палата предостави чудесни 
условия за провеждането на вълнуващи и 
оспорвани битки във всички възрасти.

Организаторите и домакините бяха 
осигурили страхотен екип от превода-
чи на руски, турски, английски и немски. 
Така никой не остана неразбран и всеки-
дневно гостите на състезанието полу-
чаваха необходимата минутка внимание 
на собствения си език. След всеки кръг 
излизаше бюлетин с резултатите, класи-
рането и партиите. За състезателите и 
гостите на турнира бяха организирани 
забавления в „Аквапарк” и атрактивна 
вечерна възстановка на древна битка 

край Варна.
В Европейското участваха 44 от-

бора от Русия, Беларус, Турция, Кипър, 
Финландия, Румъния, Украйна, Полша и 
Исландия, разпределени във възрастите 
до 8, 10, 12, 14 и 16 години. Въпреки че 
и тази година българските отбори бяха 
обидно малко (11, повечето от които 
варненски), ще спра вниманието си имен-
но върху тяхното представяне.

За съжаление само шахматистите от 
Бургас и Шумен бяха реални претенденти 
за медалите. При 12-годишните малки-
те „акули” на треньора Живко Же-
ков склещиха от самото начало про-
тивниците си и въпреки някои леки 
колебания в отделни срещи спечели-
ха убедително първото място с 21 
точки от 7 кръга. Изключително амби-
цирани и сериозни, Валентин Вълев, Даниел 
Нинчев, Петър Тодоров и Виктор Атана-

Кметът на Варна Кирил Йорданов 
награждава шампионите от Бургас
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сов успяха за поредна година да изградят 
хомогенната сплав, която да ги изведе до 
златото. Простите сметки показват, 
че бургазлии са събирали средно по 3 от 4 
точки на кръг, спечелиха 5 срещи, загубиха 
една малко изненадващо срещу финиши-
ралите 4-ти руснаци и веднъж завършиха 
наравно с вторите в крайното класиране 
шахматисти от Москва. По този начин 
бургаското училище спечели „Купата на 
Президента” за най-добре представил се 
български отбор. Абсолютно заслужен и 
престижен успех. Поздравявам ги и им по-
желавам нови върхове!

Като ръководител и треньор моето 
внимание беше насочено най-вече към 16-
годишните, където очаквах шуменският 
отбор на ПМГ „Нанчо Попович” да ме за-
радва с добро класиране. Затова и ще си 
позволя да разкажа по-подробно за този 
турнир – определено най-интересния и 
най-оспорвания.

В състезанието участваха 8 отбора 
от България (Шумен и Варна), Полша, Ру-
мъния, Исландия, Германия и Беларус, ко-
ито играха по кръгова система в седем 
кръга.

След първите 2 срещи се очертаха и 
основните фаворити за титлата – ру-
мънският отбор, Publicze gimnazium от 
Полша и нашият тим. Исландците също 
бяха симпатичен състав, но си личеше ог-
ромната разлика в класата на първата им 
дъска (Gretarsson) и останалите им със-
тезатели.

В третия кръг се състоя първото го-
лямо дерби, като срещата между два от 
лидерите – полският и румънският отбор 
завърши наравно 2:2. Това ни позволи да 
дръпнем в класирането. Следващия кръг 
румънците малко изненадващо загубиха 
1:3 от беларусите и на практика отпад-
наха от борбата за титлата. Петият 
кръг поднесе още един неочакван резул-
тат. Поляците завършиха наравно с ис-
ландците, което позволи на нашия отбор 
(с победа 4:0 срещу “Млад гросмайстор” 

(Варна) да оглави класирането с точка 
преднина. Отборът от Беларус също се 
движеше добре.

Своеoбразният финал преди финала – 
срещата между шуменския и полския от-
бор се състоя в 6-ия, предпоследен кръг. 
Мачът завърши 2:2 след много обрати 
и интересна борба. На първа маса капи-
танът и лидер на ПМГ “Нанчо Попович” 
Боян Ангелов (вицерепубликански шампи-
он по класически и ускорен шах за 2008 г.) 
още в дебюта получи спечелена позиция 
и победата му не будеше съмнение. На 
втора дъска Ивайло Петров с черните 
игра чудесно и стоеше пред победа, но на 
няколко пъти изпусна силни продължения, 
след което си остави топа на бито поле 
и загуби. На трета маса Йоана Йорданова 
(държавна шампионка по блиц и сребърна 
медалистка по ускорен шах за 2008 г.) по-
лучи минимално преимущество с белите, 
но жертва некоректно пешка, след това 
не видя един ход и позицията й стана загу-
бена. Равенството за нашия отбор и точ-
ка прединина преди последния кръг донесе 
Мария Миланова на 4-та дъска.

Финалният 7-ми кръг предложи не-
вероятна драма. Двете дербита бяха  
Scoala generala “B. R. Hasdeu” (Румъния) – 
ПМГ “Нанчо Попович (Шумен) и Publicze 
gimnazium (Полша) – Olimpic reserves 
Special school 11 (Беларус). 

Боян Ангелов спечели очаквано срещу 
румънеца на първа маса и даде добър тонус 
и самочувствие на отбора. На втора дъс-
ка играта беше равна, а на трета румън-
ският състезател тръгна на атака още 
от дебюта, но не получи нищо. На чет-
върта маса Мария Миланова имаше спече-
лена позиция. В другата среща беларусите 
измъкнаха реми на последната маса, а на 
първа дъска имаха голямо преимущество. 
Вече се виждахме шампиони, но…

Йоана Йорданова не игра много пре-
цизно и допусна комбинация, която фор-
сира вечен шах – реми. Мария Миланова 
си даде топ в един ход и загуби, а Ивайло 
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Петров ремизира по-тежка позиция. Ма-
чът завърши 2:2 и всичко оставаше да се 
реши в партията между Полша и Беларус 
на първа маса. Беларусинът изпусна голямо 
преимущество и позицията беше равна, 
а на поляците им трябваше победа, за да 
станат първи. Не се виждаше обаче как 
играта може да бъде спечелена. В този 
момент състезателят от Беларус, разби-
райки че отборът му не може да стане 
3-ти, неочаквано за всички направи ре-
шаваща грешка – размени леките фигури 
и влезе в загубен пешечен ендшпил. Тази 
грешка беше необяснима за играч на него-
вото ниво и останаха горчиви съмнения 
за симулативна игра – нещо адски грозно 
и некоректно.

Така крайното класиране придоби след-
ния вид: 

1. Publicze gimnazium nr 4 (Полша) – 21.5 точки 

2. ПМГ “Нанчо Попович” (Шумен) – 21 точки 

3. Scoala generala “B.R. Hasdeu” (Румъния) – 18.5 точки 

Разочарованието ни беше огромно, но 
вината за изпуснатото първо място си е 
изцяло наша, след като оставихме накрая 
друг да решава съдбата ни.

Останалите български отбори в отделни-
те възрасти за съжаление не успяха да се пре-
борят за челно класиране. Някои завършиха по 
средата на таблицата, други останаха послед-
ни. Малко са училищата в страната, където 
могат да се съберат 4-ма добри шахматисти. 

Истинско щастие е, че и при нас, и в Бургас 
на практика клубните ни отбори учат на едно 
място. При 8-годишните примерно 6 от 9-те 
отбора бяха от Москва. Това значи, че шах-
матът им е заложен като учебна дисциплина. 
Така е и при почти всички чуждестранни учили-
ща, които участваха. За съжаление при нас от 
години всичко е само една хубава идея...

Иначе състезанията преминаха в много 
ведра и приятелска атмосфера. Завързаха се 
нови запознанства, а освен зад шахматната 
дъска отборите се състезаваха и в други спор-
тове. Особено дейни в това отношение бяха 
поляци, германци и турци, които редовно си 
уреждаха срещи по плажен волейбол. 

В заключение, едно голямо „Благодаря” на 
Борис Христов и на всички спонсори, помощ-
ници и организатори, които направиха това 
чудесно състезание възможно!

Valev, Valentin (1721) - Dzhoshkun, 
Oleksandr-Dzhemil [D47]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 c6 5.e3 ¤bd7 
6.¥d3 dc4 7.¥c4 ¤b6 8.¥d3 ¥e7 9.0–0 0–0 
10.£c2 h6 11.¥d2 ¥d7 12.¦ac1 ¦c8 13.¤e4 
¤bd5 14.¤c5 ¥c5 15.£c5 b6 16.£a3 ¦c7? 
17.e4 ¤e7 18.¥f4 ¦c8 19.¥a6 ¤e4 20.¥c8 
¤c8 21.¦fe1 ¤f6 22.¤e5 ¤d5 23.¥g3 ¤de7 
24.¥h4 f6 25.¤f3 ¤f5 26.¥g3 ¤g3 27.hg3 
£e7 28.£b3 £f7 29.¤d2 ¤d6 30.£b4 ¤f5 
31.¤e4 £e7 32.£e7 ¤e7 33.g4 ¤d5 34.¤c3 
¢f7 35.¤d5 ed5 36.f3 ¦e8 37.¦e8 ¢e8 38.¦e1 
¢d8 39.b4 a5 40.ba5 ba5 41.¦e3 a4 42.¢f2 
g6 43.¦a3 ¢c8 44.¦a4 c5 45.¦a5 cd4 46.¦d5 
¥e6 47.¦d4 ¥a2 48.¦d6 ¥b1 49.¦f6 ¢d7 
50.¢e3 ¢e7 51.¦b6 ¥c2 52.¢d2 ¥a4 53.¦g6 
h5 54.gh5 ¥e8 55.¦g7 ¢f6 56.h6 ¥f7 57.¦f7 
¢f7 58.g4 1–0

Pasa, Andrei - Yordanov, Konstantin [E16]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 ¥b7 5.¥g2 
¥b4 6.¥d2 ¥e7 7.0–0 0–0 8.b3 c6 9.¥c3 d5 
10.¤e5 ¤bd7 11.¤d7 £d7 12.¤d2 ¦fd8 13.f3 
c5 14.e3 ¦ac8 15.¦c1 a6 16.a4 £c6 17.¥b2 
dc4 18.bc4 ¤g4 19.d5 £d7 20.fg4 ed5 21.cd5 
¥d5 22.¥d5 £d5 23.¤c4 £c6 24.£f3 £f3 
25.¦f3 b5 26.ab5 ab5 27.¤a3 ¦b8 28.¥e5 ¦b7 
29.¦b1 b4 30.¤c4 b3 31.¤a5 ¦b5 32.¤c6 ¦d7 
33.¤e7 ¦e7 34.¥b2 ¦d7 35.¦ff1 ¦d3 36.¦fe1 

Призьорите от Шумен
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c4 37.¦bd1 ¦d1 38.¦d1 h6 39.¦c1 ¦b4 40.¢f2 
c3 41.¦c3 ¦g4 42.¦b3 ¦g5 43.¥d4 ¦f5 44.¢g2 
g5 45.¦b6 h5 46.¦h6 h4 47.¦h8# 1–0

Sadzikowski, Daniel (2105) - Braeuer, 
Franz (1908) [C97]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 
¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 0–0 8.h3 d6 9.c3 ¤a5 10.¥c2 
c5 11.d4 £c7 12.¤bd2 ¦e8 13.d5 ¥f8 14.b3 g6 
15.¤f1 ¥g7 16.¤3h2 ¥d7 17.£f3 h5 18.£g3 c4 
19.b4 ¤b7 20.a3 ¥c8 21.¥e3 a5 22.£h4 ¤h7 
23.g4 ¥f6 24.g5 ¥g7 25.£g3 ¤f8 26.¤f3 ¥d7 
27.¢h2 ¦a6 28.¤g1 ¦ea8 29.¥c1 ¥e8 30.¤e2 

ab4 31.cb4 ¤d7 32.¤c3 ¤b6 33.¦a2 ¤d8 
34.¥d1 £b8 35.¤d2 ¢h7 36.¤db1 ¦8a7 37.f3 
f6 38.¦g2 ¤d7 39.¥e3 ¦b7 40.¢h1 ¤f8 41.¦eg1 
£c8 42.gf6 ¥f6 43.f4 ef4 44.£f4 ¥g7 45.¥h5 ¦f7 
46.£g3 ¦b7 47.¥g4 ¥d7 48.£h4 ¢g8 49.¦f1 
¥g4 50.¦g4 ¤f7 51.¦g3 ¤e5 52.¥d4 £e8 
53.¦g2 ¦a8 54.£g3 ¦c8 55.¤e2 ¦cc7 56.¤bc3 
¦f7 57.¦gf2 ¤d3 58.¦f3 ¤e5 59.¦f7 ¦f7 60.¦f7 
¤f7 61.¥g7 ¢g7 62.¤f4 ¤e5 63.¢g2 £d7 
64.£g5 ¤f7 65.¤h5 ¢h7 66.¤f6 ¢g7 67.¤d7 
¤g5 68.¤f8 ¢f8 69.h4 ¤h7 70.¤b5 ¢e7 71.¢f3 
¤f6 72.a4 1–0

Пети европейски фестивал 
 “Надеждите на света” 

Борис Христов

Във Варна завършиха двата престиж-
ни турнира: Третото европейско пър-
венство на училищни шахматни отбори 
и Петият открит европейски фестивал 
“Надеждите на света” - за училищни шам-
пиони.

Всъщност тези два турнира се про-
веждат за първи път през 1997 година. По-
късно с решение на Европейския шахматен 
съюз турнирът “Надеждите на света” се 
провежда под покровителството на г-н 
Борис Кутин и получава името Европей-
ски фестивал “Надеждите на света” - за 
училищни шампиони.

В Петия европейски фестивал  “На-
деждите на света”,  проведен от 29 юни 
до 5 юли в Двореца на културата и спор-
та във Варна, участваха общо 156 състе-
затели, от които 34 момичета. 

Заслужава да се отбележи участието 
на фм Анна Стяжкина от Санкт Петер-
бург - европейска шампионка и шампионка 
на Русия до 10 години, Марина Невеселая 
- шампионка на Беларус и призьор на Ев-
ропeйското първенство за девойки до 12 
години, фм Владимир Федосеев от Пе-
тергоф, както и шампионите на България 
Николай Христов, Исмаил Тамер и други.

Победители в различните възрастови 

групи станаха:

ДО 8 ГОДИНИ: 

1. Борис Навродский – Москва

2. Изге Баюрт –Tурция

3. Красен Димитров - България

ДО 10 ГОДИНИ: 

1. Николай Христов – България

2. Марк Емдин - Санкт Петербург

3. Валерий Шошин - Санкт Петербург

4. Доника Шивачева - България
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ДО 12 ГОДИНИ: 

Три момичета заеха първите места в турнира 

при момчетата.

1. Анна Стяжкина – Русия

2. Мария Невеселая – Русия

3. Деница Драгиева – България 

ДО 14 ГОДИНИ: 

1. Андрей Савитский – Беларус

2. Евгений Зенкович – Беларус

3. Настася Зязулкина – Беларус

11.Ростислав Райчев - България

ДО 16 ГОДИНИ: 

1. фм Владимир Федосеев –Русия

2. Клементи Сычев – Русия

3. Александър Давидчик – Беларус

4. Павел Янев – България

В турнира освен изброените по-го-
ре състезатели по страни участваха и 
състезатели от Молдова и Турция.

“Купите на Президента” – на  
най-добре представилите се бъл-
гарски участници – момче и момиче, 
бяха връчени на Николай Христов 
- победител в турнира на десет-
годишните, и на Деница Драгиева – 
3-та при 12-годишните.

Истински празник за участниците 
във фестивала “Надеждите на света” 
бе сеансът на гросмайстор Иван Чепа-
ринов. След много прецизен подбор пра-
вото да седнат срещу гросмайстора 

получиха 30 състезатели.  Щастието 
да постигнат равен резултат срещу 
него имаха само петима от тях:  Вла-
димир Федосеев – от Русия, Александър 
Монев, Драгомир Дичев и Николай Хри-
стов - от България, и Мехмет Бозтуна 
– от Кипър. Всички участници получиха 
автографи от гросмайстора.

Следва да направим и някои изводи и 
оценки за проведените два турнира.

Участниците бяха настанени в три- 
и четиризвездни хотели в района на 
хотел “Журналист” и курорта “Свети 
Константин”. 

Общата оценка за посрещането и 
настаняването на  гостите в Европей-
ското първенство и Петия европейски 
фестивал е, че посрещането е било из-
ключително добро, с първокласни авто-
буси, а настаняването е в просторни, 
чисти  и слънчеви хотели. Извозване-
то на състезателите от хотелите 
до залата за игра ставаше по опреде-
лен график, а по време на турнирите 
от залата през един час пътуваха без-
платни автобуси до хотелите. Въпреки 
това  при бъдещите турнири ще бъдат 
положени усилия да се играе в зали на 
хотелите, където са настанени учас-
тниците. В шахматно отношение два-
та турнира преминаха на високо ниво, в 
залата непрекъснато работеше клима-
тична инсталация, масите и столове-
те бяха удобни, шахматните фигури за 
игра бяха нови, тип “Staunton”. Играеше 

Сеанс на гм Иван Чепаринов
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се с нови електронни часовници. След 
завършване на кръга се подготвяше бю-
летин – 50-60 екземпляра, който се раз-
даваше безплатно на ръководителите 
на отборите и на треньорите. На всич-
ки желаещи беше подарен компактдиск 
със записани  партии от двата турнира, 
класирането на отборите и класиране-
то от втория турнир. Партиите се 
предаваха по интернет. В пресцентъра 
беше монтиран голям телевизионен ек-
ран, на който се предаваше картина от 
залата. По този начин предоставихме 
възможност на родителите и другите 
придружаващи лица да наблюдават ста-
ващото в залата, без да притесняват 
играчите.  

Съдийският апарат с главен съдия 
Милен Петров беше високо професио-
нален. Нямаше официални бележки към 
работата на съдийския състав. Съдии-
те и помощните лица, които владее-
ха английски, руски, немски или турски 
език, се стремяха да поддържат спо-
койна атмосфера в залата  и да създа-
ват най-добри условия за игра.

В почивните дни за участниците, 
треньорите и родителите бяха орга-
низирани екскурзии до Балчик, Калиакра, 
Побити камъни, посещение на спектакъл 
в прабългарското селище “Фанагория”. 
Истински детски празник бе организи-
ран в “Аквапарк”- сред водните атракции 
децата получиха подаръци - сувенири от 
турнира:  плажни топки, фланелки, изне-
надата бяха огромна торта със знака на 
първенството, огнено шоу, водено от 
диджеи, и  други прояви. 

Наградите на тържествено-
то закриване и награждаване бяха  
връчени от Петър Димитров - ми-
нистър на икономиката и енерге-
тиката. Той подари и 60 предмет-
ни награди за призьорите  във  
фестивала.  

При тържественото закриване на  
турнира кметът на Варна Кирил Йор-

данов обеща, че в най-скоро време във 
Варна, в район “Младост”, ще бъде по-
строен нов шахматен дом. Министър 
Димитров допълни, че Министерство-
то на икономиката ще участва със 
средства в изграждането на дома.

С удоволствие можем да оценим, 
че Петият европейски фестивал 
“Надеждите на света” във Варна 
постави своеобразни рекорди – 156 
състезатели. За пръв път  участваха 
състезатели до 8 години.  Заедно с при-
дружаващите – родители и треньори, 
всички гости, посетили Варна, са към 
450-500 човека, прекарали средно 15-
18 дни на Черноморския бряг. С това 
се отваря нова страница в междуна-
родния туризъм в България – шахматен 
туризъм. Програмата за участниците и 
придружаващите беше направена така, 
че освен за партиите зад шахматната 
дъска децата всеки ден имаха време за 
плаж, за екскурзии, пътувания с яхта и 
други и културни прояви.

Провеждането на трите европейски 
първенства и десетте турнира “На-
деждите на света” във Варна повиши 
интереса към шахмата в града. На най-
високо ниво се заговори за организиране 
на по-богат шахматен живот, провеж-
дане на повече  турнири както за деца, 
така и за възрастни.След проведения 
разговор с Кирил Йорданов се подготвя 
писмо до кметовете на побратимени-
те на Варна градове от Европа и света 
за разширяване на шахматните контак-
ти и участие на  техни отбори в бъде-
щите турнири във Варна.

Ще бъдат проведени разговори с Ми-
нистерството на образованието и на-
уката за въвеждане на  обучението по 
шахмат в няколко училища във Варна и 
близките градове.

Все още не всичко е постигнато за 
по-сериозно участие на Българска феде-
рация по шахмат и Министерството 
на образованието и науката  за участи-
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Ìеждународни прояви
ето на повече български  деца, училищ-
ни шампиони  в  тези два престижни 
европейски турнира.    

 Ziaziulkin, Pavel - Navrodskiy, 
Boris [C02]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6 5.¤f3 
£b6 6.a3 cd4 7.cd4 ¤ge7 8.b4 ¤f5 
9.¥e3 ¥e7 10.¥e2 0–0 11.0–0 f6 12.ef6 
¥f6 13.£d3 ¥d7 14.¤c3 ¦ac8 15.¤a4 
£c7 16.¤c5 b6 17.¤b3 ¤d6 18.¤bd2 
¥e8 19.¦ac1 ¥g6 20.£b3 £f7 21.¥f4 
¤f5 22.¥a6 ¤cd4 23.¤d4 ¤d4 24.£a4 
¦c1 25.¦c1 b5 26.¥b5 ¤b5 27.£b5 
¥b2 28.¥d6 £f2 29.¢h1 £d2 30.h3 
£c1 31.¢h2 ¦e8 32.£a6 e5 33.£a7 
e4 34.£f2 e3 35.£e2 £d2 36.£d2 ed2 
37.a4 d1£ 38.a5 ¥e5 39.¥e5 ¦e5 40.a6 
£a4 41.b5 £b5 42.a7 £a6 43.h4 £a7 
44.¢h3 ¥f5 45.¢h2 £b8 46.g3 ¦e2 
47.¢g1 £b1# 0–1

Hristov, Nikolaj - Shoshin, Valeriy 
[E76]
1.d4 g6 2.c4 ¥g7 3.¤c3 ¤f6 4.e4 d6 5.f4 
¤c6 6.d5 ¤b8 7.¤f3 c6 8.¥e2 0–0 9.0–0 
cd5 10.cd5 a5 11.¥e3 ¤a6 12.¤a4 ¥d7 
13.¤b6 ¤g4 14.¥d4 ¥d4 15.£d4 ¦b8 
16.¤d7 £d7 17.h3 ¤f6 18.¦ad1 ¦fc8 
19.e5 ¤e8 20.¤g5 ¤ac7 21.¤f7 ¢f7 
22.e6 ¤e6 23.de6 £e6 24.¥g4 £a2 
25.¥c8 ¦c8 26.f5 ¦c6 27.fg6 1–0

Styazhkina, Anna - Neviasiolaya, 
Maryia [D36]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 
¤bd7 5.cd5 ed5 6.e3 c6 7.£c2 ¥d6 
8.¥d3 h6 9.¥h4 0–0 10.¤f3 ¦e8 
11.0–0 ¤f8 12.¦fb1 ¥g4 13.¤d2 a5 
14.¤a4 ¤8d7 15.¤b3 £c7 16.h3 ¥e6 
17.¥f6 ¤f6 18.¤ac5 ¥h2 19.¢h1 ¥d6 
20.¤e6 ¦e6 21.¤c5 ¥c5 22.£c5 ¤e4 
23.¥e4 ¦e4 24.b4 ab4 25.£b4 ¦a7 
26.a3 ¦e8 27.¦a2 ¦ea8 28.£c3 ¦a4 
29.£b3 ¦8a7 30.¦c1 £a5 31.¦c3 £a6 
32.¢g1 b5 33.£c2 ¦c4 34.£d2 £a4 
35.¦ac2 £a5 36.£d3 £c7 37.£f5 £d7 
38.£d3 ¦aa4 39.£d2 £d6 40.£c1 ¦a8 
41.£b2 ¦a7 42.£b3 ¦a6 43.£b2 ¦aa4 
44.¦c1 ¦a5 45.¦1c2 ¦a6 46.¦c1 ¦ca4 

47.£c2 ¦c4 48.£b2 ¦c3 49.¦c3 ¦a4 
50.¦b3 ¦c4 51.¦d3 £c7 52.¦d1 £a5 
53.¦a1 ¦a4 54.£c1?? [54.¦c1 £a6 
55.¦c3] 54...£a8 55.£c2 b4 56.¦b1 
ba3 57.£a2 ¦c4 58.¦b3 ¦a4 59.¦b1 
£a7 60.¦b3 c5 61.dc5 £c5 62.¦b8 
¢h7 63.£b1 g6 64.£a1 d4 65.£d1 
¦c4 66.£f3 ¦c1 67.¢h2 £c7 68.g3 
£e7 69.£a8 £f6 70.¢g2 de3 0–1

Savitski, Andrei - Lyubarov, Mark 
[D66]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 
5.e3 h6 6.¥h4 c6 7.¤f3 0–0 8.¥d3 dc4 
9.¥c4 b5 10.¥d3 ¥b7 11.0–0 a6 12.¦c1 
¤bd7 13.¤e5 c5 14.¤d7 ¤d7 15.¥e7 
£e7 16.¥e4 ¥e4 17.¤e4 c4 18.£e2 
f5 19.¤d2 ¦ac8 20.¤f3 e5 21.¦fd1 
¦f6 22.de5 ¤e5 23.¦d5 ¦c5 24.£d1 
¤d3 25.¦c5 ¤c5 26.£d5 ¢h7 27.¦d1 
¤e4 28.£a8 ¦d6 29.¤d4 £h4 30.¦f1 
£g5 31.£c8 ¦g6 32.g3 f4 33.¤e6 £g4 
34.¤f8 ¢g8 35.¤g6 £c8 36.¤e7 1–0

Fedoseev, Vladimir (2312) - 
Sychev,Klementy (2145) [B70]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c3 a6 6.¥e2 g6 7.g4 ¥g7 8.¥e3 
¤c6 9.g5 ¤d7 10.£d2 0–0 11.h4 ¤d4 
12.¥d4 b5 13.h5 ¤c5 14.hg6 fg6 15.0–
0–0 ¥b7 16.¥g4 ¥d4 17.£d4 e5 18.£d6 
£d6 19.¦d6 b4 20.¤a4! ¤a4 [20...¥e4 
21.¦e1 ¤a4 22.¦e4 ¦f2 23.¦b4+-] 
21.¥e6 ¢h8 22.¦d7 h5 23.¦h5 gh5 
24.g6 ¦f7 25.¦f7 1–0

Мама надписва бланката
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Ìеждународни прояви

Седми международен турнир “Ситон 2008”
мс Христинка Илиева

След Европейското първенство за 
ученици, провело се в началото на май в 
Гърция, Халкидики отново се оказа гос-
топриемен домакин на международно 
шахматно състезание. Този път в към-
пинг “Ситон” си дадоха среща 47 млади 
шахматисти на възраст до 18 години. 
В рамките на пет дни трябваше да се 
изиграят 7 кръга по швейцарска систе-
ма при контрола за игра 90 минути на 
състезател плюс добавка от 30 секунди 
на ход. Според регламента при дележ 
на първото място от двама или повече 
състезатели се предвиждаше тайбрек 
между тях. Турнирът беше общ, като 
децата бяха мотивирани за спечелване 
на купа, сребърен и бронзов медал за вся-
ка възрастова група - до 8, 10, 12, 14 и 
16 години, отделно за момичета и мом-
чета. За първите трима в комплексно-
то класиране бяха приготвени разкошни 
купи, а също и за най-добре представи-
лото се момиче в целия турнир. Освен 
шахматисти от страната домакин в 
надпреварата се включиха и трима сър-
би, както и внушителна група българче-
та, представители на двата поканени 
клуба - “Плевен ХХI” и “Столичен цен-
тър по шахмат”, с общо 23 деца - 9 от 
Плевен и 14 от София. 

Ръководител на плевенската група бях 
аз, а водачи на софийския отбор - Мария 
и Александрина Николиеви. Официален 
гост на турнира беше гросмайстор Крум 
Георгиев, който наблюдаваше партиите 
по време на кръговете, а след това пра-
веше анализ на по-интересните от тях. 
Мисля, че в това отношение има какво 
да научим от гръцките организатори. 
Иначе проявата наподобяваше нашите - 
“Купата на Полипост”, “Купата на Сло-
на”, “Мемориал Зоя Петкова”. 

За да се избегнат горещините, следо-

бедните кръгове се играеха от 18 часа, 
като специфичното е, че всичко беше 
на открито - залата за игра и ресто-
рантът, а кристално чистото море - на 
минути разстояние. Настанени бяхме 
в къщички - тип бунгало, в близост до 
плажа. Всяка вечер след кръговете дома-
кините организираха за децата различни 
забавления - турнири по футбол, развле-
кателни игри с много награди и вечери на 
гръцката музика. 

Сред участниците в състезанието 
от страна на домакините се откроиха 
добре известните ни сестри Папатана-
соу - Агелики /14 г./ и Елисавет /12 г./, 
които през 2007-ма играха на Открития 
шампионат за жени във Враца. В “Си-
тон” по-голямата стартира с 5 поредни 
победи, но в 6-ия кръг бе надиграна от 
сърбина Неманя Живкович /16 г./. Меж-
ду тях двамата и плевенчанина Михаил 
Николов /11 г./ трябваше да се определи 
комплексният победител в последния, 
7-ми кръг. За съжаление Михаил загуби 
битката срещу Агелики и така се стиг-
на до дележ на I място и тайбрек между 
нея и сръбския състезател. Шампионка-
та на Гърция отстъпи в тайбрека и за 
победител и носител на Купа “Ситон” 
беше обявен Живкович /2090/. Третият 
приз остана за 12-годишния предста-
вител на Гърция Андреас-Христос Том-
прос, а призa за най-добро класиране сред 
другите момичета получи 18-годишната 
софиянка Елица Харизанова, финиширала 
с 5 точки. От плевенчани със същия ак-
тив от 5 точки Михаил Николов получи 
бронз до 12 години. Четвърти остана 
съотборникът му Дарио Дерешки, също 
с 5 точки. 

С купа си тръгна Александра Ивано-
ва - първа до 14 г. с 4 т., а с бронз до 10 
г. е Иван Андреев, с 4 т. След него се 
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подредиха Андрей Петков и Андрей Ан-
дреев с по 3 т. Най-малката плевенчанка 
- Никол Илиева, пък се класира четвърта 
в групата до 10 г. Множество отличия 
спечелиха и децата от СЦШ.

Рада Димитрова - II място, до 8 г.
Елена Табакова - II място, до 10 г.
Симона Евстатиева - II място, до 12 г.
Яна Найденова - II място, до 14 г.
Милен Евлогиев - II място до, 14 г.
Никола Ганев - II място до, 14 г.
Александър Иванов - I място до, 16 г.
Виктор Везиев - II място до, 16 г.

Ето и една партия от турнира:
Mladenovich, Stefan (1944) - Nikolov, 

Mihail (1818) [B17]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤d2 de4 4.¤e4 ¤d7 5.¤f3 
¤gf6 6.¤f6 ¤f6 7.¥c4 ¥f5 8.¤e5 e6 9.0–0 
¥e7 10.c3 0–0 11.¥f4 c5 12.dc5 ¥c5 13.£b3 
£e7 14.¦ad1 ¦fd8 15.¥g5 ¦d1 16.£d1 ¦d8 
17.£f3 ¥d6 18.¤d3? 

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9zpp+-wqpzpp0
9-+-vlpsn-+0
9+-+-+lvL-0
9-+L+-+-+0
9+-zPN+Q+-0
9PzP-+-zPPzP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

18...¥h2! 19.¢h2 ¥d3 20.¥d3 £d6 

21.¢g1 £d3 22.£b7 a6 23.¦c1 h6 24.¥f6 
gf6 25.£b3 £d2 26.£c2 ¢f8 27.c4 ¢e7 
28.a3 £f4 29.g3 £f3 30.£c3 £c6 31.b4 
h5 32.£c2 £f3 33.a4? h4! 34.gh4 £h3 
35.£h7 ¦d4 36.£h5 ¦g4 37.£g4 £g4 
38.¢f1 £f4 39.¦c2 £f3 40.¢e1 £b3 
41.¢d2 £b4 42.¢d3 £a4 43.h5 £b3 
44.¢d2 £f3 0–1

Крайно класиране

1. Неманя Живкович 2090- SUR  6

2. Агелики Папатанасоу 1613 - GRE 6

3. Андреас-Христос Томпрос 1704 - GRE 5

4. Димитриос Папаконстантиноу - GRE 5

5. Панайотис Пападопулос 1766 – GRE 5

6. Елица Харизанова 1644 - BUL 5

7. Стефан Младенович 1944- SUR 5

8. Михаил Николов 1818 -BUL 5

9. Александър Иванов 1849 -BUL 5

10. Дарио Дерешки 1823 -BUL 5

Общо 47 участници

т.
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Шахматен клуб “Бургас” постигна  
  требъл мс Живко Жеков

През последните две - три години се усе-
ти осезателно съживяване на шахматния 
живот в страната. Състезанията следват 
едно след друго. Още човек не е успял да 
осмисли завършилия турнир и започва нов. 
Дали това е добре, или не - всеки преценява 
за себе си.

В ШК “Бургас” решихме тази година на-
шите деца да участват през лятото в три 
отборни турнира и два индивидуални. От-
борните за постижения и авторитет, а 
другите - за трупане на опит и обиграване.

Това бяха Европейското отборно учени-
ческо първенство до 12 години във Варна, 
Световното отборно до 12 години в Пар-
дубице, Чехия, и ДОП до 12 години в Пле-
вен. 

В Пардубице бяха и двата индивидуал-
ни турнира. Европейско за аматьори по 
ускорен шах и големият Опен на града по 
класически шах. От 20 юни до 5 август на 
състезателите се събраха по 39 партии при 
много сериозно натоварване както физиче-
ско, така и психическо.

Успяхме да постигнем добри резултати.
Във Варна спечелихме титлата 

“Европейски шампиони”.
В Пардубице спечелихме титлата 

“Световни шампиони”.
В Плевен спечелихме титлата 

“Държавни шампиони”.
На ускорения шах Валентин Вълев стана 

европейски шампион за аматьори с коефи-
циент до 1800, а Симонета Иванова стана 
вицеевропейска шампионка за жени с коефи-
циент до 1800.

На Опена децата повишиха личните си 
коефициенти и натрупаха знания и само-
чувствие.

Отборът ни беше в състав Валентин 
Вълев, Даниел Нинчев, Виктор Атанасов и 
Петър Тодоров.

За Чехия в последния момент отпадна 
Даниел и добре че с нас беше Симонета 
Иванова от ШК “Дракон”, Плевен, за да го 
замести. Искам да благодаря на родителите 
й и на председателя на клуба Ивелин Нико-
лов, че й разрешиха да участва и да спаси 
ситуацията.

Разбира се, участието на дете от друг 
клуб даде повод на някои да кажат, че от-
борът не е само на ШК “Бургас”. Аз съм 
на мнение, че с Даниел отборът ни е по-
силен. Но не това е същественото. По-
важно е, че децата имаха възможност да 
изиграят на тези турнири, да преживеят 

След победата на разходка в Пардубице
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неповторими емоции и да изпитат ог-
ромно удоволствие от собствените си 
постижения. А Симонета се представи 
блестящо. Спечели изключително важна 
партия срещу Китай и постигна резултат 
6 от 7 т., като загуби в последния кръг 
една партия без значение за крайното кла-
сиране.

На последвалото ДОП в Плевен нашите 
деца доказаха, че в момента само отборът 
на ШК “Плевен 21” може да им е дразнител.

Няма да разглеждам и да се спирам по-
отделно на всяко дете. В тези състезания 
всички бяхме един отбор, един екип и ра-
достта и успехите са общи.

Опитвам се да се абстрахирам от лич-
ното си участие и като страничен наблю-
дател да оценя тези постижения. Усещане-
то ми е като да е постигнато нещо много 
голямо. Не всеки ден и всяка година 
български деца шахматисти слушат 
българския химн и стоят на най-ви-
сокото стъпало 
на световни пър-
венства. Не всяка 
година се постигат 
тройни победи. Даже 
мисля, че скоро това 
няма да се повтори. 

Аз искам да споде-
ля с децата, с роди-
телите им, с хората, 
които отделят от 
времето си да учат 
децата на нашата 
хубава игра, моята ра-
дост от постигнатото и да им кажа, че си 
струва да се работи, да се тренира, да се 
отделят средства.

Когато спечелихме във Варна Европей-
ското, някак не изживяхме кой знае какво. 
Едно, че е в България, а и вече бяхме пече-
лили през 2006-а тази титла. Но в Чехия 
сред чужди хора да се качиш на най-високо-
то стъпало и да накараш всички да стоят 
прави пред теб и да слушат със завист и 
респект родния химн, е велико преживява-

не. Пожелавам на всички деца да изживеят 
такива мигове. След подобни емоции човек 
се променя. Той се извисява духовно и става 
по-Човек. Започва да възприема света около 
себе си по друг начин. И не става дума за 
възгордяване или надценяване, а за усеща-
не за лично достойнство, за увереност в 
собствените сили и възможности.

Вече много пъти ми се налага да разказ-
вам какво и как е било на тези три отборни 
състезания.

Всяко от тях си имаше собствен заряд 
и емоция. За децата несъмнено върхът беше 
световната титла, но лично за мен това е 
спечелването на ДОП в Плевен. Този тур-
нир отборът изигра с голяма умора. Аз са-
мият не можах да присъствам и да помагам 
поради натрупалата се работа. Състезани-
ето започна на 1 август, а ние се прибрахме 
от Чехия на 29 юли в 4 часа сутринта след 
24-часово непрекъснато пътуване и 1700 
км път. На 31 юли  децата вече пътуваха 

за Плевен. Умората 
беше голяма. А там 
ни чакаха надъхани за 
победа и да ни отне-
мат славата „пира-
ните на Христинка” 
от ШК “Плевен 21”. 
Това, че в крайна 
сметка успяхме да 
станем първи, ме 
прави много щаст-
лив, защото в Бъл-
гария поне засега 

има само един профе-
сионален детски треньор, който е създал 
толкова шампиони и е научил много деца да 
играят шах и това е Христинка Илиева. Да 
спечелиш срещу нея, и то на нейна терито-
рия, си е успех.

Изобщо нашата любима игра е наистина 
велика игра и не познавам някого да съжаля-
ва, че се е запознал с нея.

Деца, тренирайте усърдно, не жалете 
време и усилия. Радостните преживявания 
са пред вас!

Напрегнат момент
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Îткрити турнири 

Трети турнир „Купата на Слона”
мс Николай Тодоров 

Сашо Андреев с убедителна победа

Фестивалът „Купата на слона“ вече има 
утвърдено място в националния календар. 
Третото му издание от 30 май до 1 юни 
включваше шахматен турнир за деца, със-
тезание по решаване на шахматни задачи и 
комбинации за деца, сеанс на държавния ви-
цешампион Красимир Русев и първенство за 
мъже на българските банки.

Повече от 50 деца се състезаваха в 
основния турнир в деветкръгова дистан-
ция. Организаторите бяха предвидили на-
гради по групи, съответно за момичета и 
момчета до 8, 10, 12 и 14 години. Първото 
нещо, което впечатляваше родителите 
и гостите, бяха условията. В широката и 
просторна зала на УАСГ в София децата 
играеха на самостоятелни маси, постлани 
със зелени покривки, времето (61 минути 
на състезател) се измерваше с електронни 
часовници. След всеки кръг организаторите 
отпечатваха бюлетин с партиите, който 
се раздаваше на всeки желаещ състезател, 
родител или треньор. Цялата информация 
по турнира се демонстрираше на широко 2 
на 2 метра информационно табло, на кое-
то мултимедиен проектор пред очите на 

всички показваше не само временното кла-
сиране и текущите резултати, но и как се 
прави жребият! 

Развоят на борбата показа, че трима са 
над всички - Сашо Андреев от Свиленград, 
Дарена Сиркова от “ЦСКА” и Ивайло Сто-
янов от ШК „Ивис“. Те победиха всичките 
си противници и резултатите помежду им 
ги подредиха на първите три места в гор-
ния ред. При 12-годишните купите, злат-
ните медали и банкови карти със сума от 
по 100 лева от основния спонсор - Банка 
ДСК, станаха притежание на Дарио Де-
решки от „Плевен 21“ и Симонета Ивано-
ва от „Дракон“, Плевен. При 10-годишни-
те победителите са Костя Савенков от 
Москва и Теодора Кътова от „Спартак“, 
Плевен. При 8-годишните големите награ-
ди заслужиха Тамер Исмаил от Свиленград 
и Симона Барокова от “ЦСКА”. В спортно 
отношение младите показаха борбеност, 
прилично познаване на дебюта, но... дотук. 
За съжаление се допускаха такива елемен-
тарни грешки в ендшпила, които обръща-
ха оценката на позицията през 5 - 6 хода. 
Много има да се желае и по отношение на 
психиката и турнирната тренираност. 
Играта на чужд цайтнот, а не по позици-
онни съображения доведе в крайна сметка 
до много сълзи. Накрая имаше и много ра-
дост, и много шампанско на коктейла при 
закриването...

Резултатите от конкурса по решаване на 
задачи и комбинации, подготвен от мс Лейла 
Димитрова, почти повториха класирането в 
основния турнир. Победител стана отново 
Сашо Андреев, следван от Дарена Сиркова, 
Калоян Стоименов от ШК „Бадев“, Николай 
Христов от “ЦСКА”, Иван Георгиев от ШК 
„Бадев“ и Костя Савенков.

В блиц турнира от шампионата на бан-

Сашо Андреев
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ките за мъже победата извоюва Иван Геор-
гиев от Банка ДСК.

Накрая следва да отдадем дължимото 
на треньорите мс Кирил Бадев и мс Ро-
сен Лазаров, които са с основната заслу-
га за великолепната организация на този 
турнир. Голямо съпричастие показаха за-
местник-министърът на отбраната Ра-
дослав Бозаджиев, заместник-ректорът 
на Националната спортна академия Кирил 
Андонов, изпълнителният директор на 
БФШ Николай Велчев, Свилен Пачеджиев 
и Георги Георгиев - спонсори на турнира, 
които лично връчваха наградите на при-
зьорите.

Крайно класиране Група Ело Т.

1. Сашо Андреев, Свиленград 14 2124 9

2. Дарена Сиркова, ЦСКА 14 2045 8

3. Ивайло Стоянов, ШК “Ивис” 14  2026 7

4. Велизар Софранов, ШК “Ивис” 14 2041 6

5. Дарио Дерешки, “Плевен 21” 12 1884 6

6. Иван Гарнизов, “Плевен 21” 14 1960 6

7. Емил Георгиев, ШК “Бадев” 12 1829 6

8. Симонета Иванова, ШК “Дракон” 12 1805 6

9. Велислав Маринов, “Плевен 21” 12 1739 6

10. Виктор Найденов, ШК “Тангра”, Плевен 12 1638 6

11. Илиян Любомиров, ШК “Ботвиник”, София 14 1665 5.5

12. Деница Драгиева, ЦСКА 12 1726 5.5

13. Силвена Митева, ШК “Бадев” 14 1764 5.5

14 Румен Николов, “ЦСКА” 12 1862 5.5

15 Тамер Исмаил, Свиленград 8 5.5

Общо 53 участници

Ето и победителите по възраст:
ДО 8 ГОДИНИ

Момчета: Тамер Исмаил - 5,5 т.

Момичета: Симона Барокова - 3 т.
ДО 10 ГОДИНИ 

Момчета: Костя Савенков - 5 т. 
Момичета: Теодора Кътова - 4,5 т.
ДО 12 ГОДИНИ

Момчета: Дарио Дерешки - 6 т.
Момичета: Симонета Иванова - 6 т.
ДО 14 ГОДИНИ: 

Момчета: Сашо Андреев - 9 т.
Момичета: Дарена Сиркова - 8 т.
НАЙ-МАЛЪК УЧАСТНИК: 

Петър-Делян Шентов - 3,5 т.

Ето и една коментирана партия от тур-
нира, както и няколко избрани.

Борис Стефанов (ШК “Бадев”) – 
Костя Савенков (Москва)

Партията е между един от най-талант-
ливите юноши от ШК “Бадев” и световния 
шампион за деца до 8 години от Анталия 
– 2007 г.
1.¤c3 e5 2.e4 ¤f6 3.g3 ¥b4 4.¤ge2 d6 
5.¥g2 ¥c3 6.¤c3 ¤c6 7.0-0 ¥e6 8.d3 h6 
9.f4 ¤e7 10.£e1 ef4 11.¥f4 0-0 12.¥h6 

Дебютът едва приключи, но малкият 
московчанин вече е в загубена позиция. 
Тук по-правилно според мен е 12...¤g4, 
но Савенков изглежда цени повече топ 
пред две леки фигури 12...gh6 13.¦f6 
¤f5 14.¦f5 ¥f5 15.ef5 c6 16. £d2 ¢h7 

Победителят при 10-годишните 
московчанинът Костя Савенков
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17.¦f1 £f6 18.¤e4 £b2 19.f6 ¦d8

Ключов момент в партията. Всички 
бели фигури участват в атаката на черния 
цар, който при това е слабо защитен. Хо-
дът тук е 20.¤g5!! Ако конят бъде взет, 
следва неспасяем мат в 2 - 3 хода, при от-
стъпление на царя следва ¤e6! С големи 
материални загуби за черните или мат. 
Интересно е, че Стефанов пак жертва 
коня, но...20.¤d6? На елементарното 
20...¦d6 белите печелят с ¥e4 и £h6. 
Но за съжаление има промеждутъчен шах, 
който обръща оценката. 20... £d4! 21. 
¢h1 ¦d6 22.¦f4 £a1 23.¦f1 £e5 24. £b4 
¦e8 25.¥e4 ¢h8 26.¦f5 £a1 27. ¢g2 ¦f6 
28.¦f6 £f6 29. £b7 ¦e7 30. £b4 ¢g7 31. 
¢g1 ¦e5 32.a4 £e7 33. £b2 £f6 34. £b4 

£e7 35. £b2 £f6 и след трикратното 
повторение – реми.

Деница Драгиева - Сашо Андреев 
[B22]
1.e4 c5 2.c3 ¤f6 3.e5 ¤d5 4.d4 cd4 5.cd4 
d6 6.¤f3 ¤c6 7.¥c4 ¤b6 8.¥b3 d5 9.0–0 
¥g4 10.¥e3 e6 11.¤bd2 a5 12.a3 ¥e7 
13.¦c1 0–0 14.¥a2 a4 15.¥b1 ¤a5 16.£c2 
¥f5 17.£c7 ¥b1 18.£d8 ¦fd8 19.¦b1 
¤bc4 20.¤c4 dc4 21.¤d2 b5 22.¦fd1 ¤b3 
23.¤b3 ab3 24.¦dc1 ¢f8 25.f3 ¢e8 26.¢f1 
¢d7 27.¢e2 ¢c6 28.¦c3 ¢d5 29.¦bc1 
¦dc8 0–1

Иван Гарнизов - Ивайло Стоянов 
[A60]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 ed5 5.cd5 b5 

Ìеждународни прояви

Ивайло Стоянов - Деница Драгиева
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6.¥g2 d6 7.e4 ¥e7 8.f4 ¥b7 9.b3 0–0 10.¥b2 
¦e8 11.¤e2 ¥f8 12.¤d2 ¤bd7 13.0–0 ¤g4 
14.¦f3 £b6 15.h3 ¤gf6 16.¦f1 a5 17.¦e1 a4 
18.ba4 ¦a4 19.¤c3 ¦aa8 20.g4 c4 21.¢h2 
¤c5 22.¥f1 ¤fd7 23.a4 ¤a4 24.¤a4 ba4 
25.¤c4 £f2 26.¢h1 ¤c5 27.£d2 £h4 
28.¥g2 ¤b3 29.£c3 ¤a1 30.¤d6 ¦ec8 
31.¤c8 ¦c8 32.£a5 ¤b3 0–1

Дарио Дерешки - Сашо Андреев 
[D44]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 c6 4.¤c3 e6 5.¥g5 
dc4 6.e4 b5 7.e5 h6 8.ef6 hg5 9.fg7 ¥g7 
10.a4 g4 11.¤e5 ¥e5 12.de5 £g5 13.£d6 
¦h5 14.¥e2 £e5 15.£e5 ¦e5 16.¢d2 b4 
17.¤b1 ¦d5 18.¢e3 ¦e5 19.¢d2 c5 20.¦e1 
¥b7 21.f3 ¤c6 22.f4 0–0–0 0–1

Искрен Банински - Деница Драгие-
ва [C56]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.d4 ed4 
5.0–0 ¥c5 6.e5 d5 7.ef6 dc4 8.fg7 ¦g8 
9.¦e1 ¥e6 10.¤g5 £f6 11.¤e6 fe6 12.£h5 
¢d7 13.£h7 £g7 14.£e4 ¦ae8 15.¥f4 ¢c8 
16.¤d2 d3 17.cd3 cd3 18.¥g3 ¥b4 19.¦ad1 
£b2 20.£f4 ¥d6 21.£e3 ¥g3 22.fg3 £d4 
23.£d4 ¤d4 24.¤e4 ¤c2 25.¦f1 ¤e3 
26.¦d3 ¤f1 27.¢f1 ¦gf8 28.¢e2 ¦d8 29.¦e3 
¦d4 30.¤g5 ¦e8 31.¤e6 ¦d6 32.¤f4 ¦e3 
33.¢e3 c5 34.h4 c4 35.¤e2 ¦d3 36.¢e4 
¦d2 37.¢e3 ¦a2 0–1

Костя Савенков - Иван Гарнизов 
[B13]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed5 cd5 4.¥d3 ¤c6 5.c3 
¤f6 6.h3 e6 7.¤f3 ¥e7 8.0–0 0–0 9.¦e1 ¦b8 
10.¤h2 b5 11.a3 a5 12.b4 ab4 13.ab4 ¤d7 
14.¥f4 ¦b7 15.¤a3 ¤a7 16.¦e3 ¥f6 17.¦g3 
e5 18.de5 ¤e5 19.¥c2 ¤g6 20.¥d2 £c7 
21.£e2 ¥e5 22.f4 ¤f4 23.£f3 ¤e2 24.£e2 
¥g3 25.¤f1 ¥f4 26.£d3 g6 27.¦e1 ¥f5 
28.£f3 ¥d2 29.¤d2 ¥c2 30.¤c2 ¤c6 31.£f6 
£b6 32.¢h1 ¤d8 33.£f4 ¤e6 34.£h6 ¦c7 
35.¤e3 £d6 36.¦d1 £f4 0–1

Дарена Сиркова – Велизар Софра-
нов [B33]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4 £b6 
5.¤b3 ¤f6 6.¤c3 e6 7.¥e3 £c7 8.f4 d6 
9.¥e2 ¥e7 10.0–0 a6 11.¥f3 ¦b8 12.a4 
b5 13.ab5 ab5 14.£e2 b4 15.¤b5 £d7 
16.¦fd1 e5 17.¥c5 ¤d4 18.¤5d4 dc5 19.fe5 
cd4 20.ef6 gf6 21.¤d4 ¥c5 22.£c4 £e7 
23.¢h1 ¥d7 24.¤f5 ¥f5 25.ef5 0–0 26.¦e1 
£d6 27.¦a6 ¦fe8 28.¦f1 £e5 29.¥d5 ¦bc8 
30.¥f7 ¢h8 31.£h4 ¥d6 32.¥g6 ¦c7 33.¦d1 
£b2 34.¦ad6 1–0

Ивайло Стоянов - Дарена Сиркова 
[B80]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 
d6 6.g3 a6 7.¥g2 £c7 8.0–0 e5 9.¤de2 b5 
10.h3 ¥b7 11.¥e3 ¤bd7 12.g4 b4 13.¤d5 
¤d5 14.ed5 ¤b6 15.b3 g6 16.£d2 ¥g7 
17.£b4 ¤d5 18.¥d5 ¥d5 19.c4 ¥f3 20.¤c3 
0–0 21.¤d5 £d8 22.£d2 £h4 23.¢h2 ¥g4 
24.f3 £h3 25.¢g1 ¥f3 0–1

Дарио Дерешки

Николай Христов
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Îт живота на клубовете 

На 6, 7 и 8 юни в почивната станция 
“Енерго” край Дупница се проведе меж-
дународна шахматна среща между от-
борите на ШК “ЦСКА” и отбор от град 
Солун. В българския отбор бяха включени 
и няколко състезатели от други българ-
ски клубове. Шахматният дуел бе от-
крит от председателя на шахматен клуб 
“ЦСКА” Кристиян Вигенин. А народният 
представител от Коалиция за България 
Мая Манолова направи символичния първи 
ход на турнира в партия между нея и Де-
ница Драгиева. Условията, предоставени 
на състезателите и придружаващите ги, 
бяха повече от отлични. Имаше време за 
всичко - почивка, спорт, разходки в пла-
нината и, разбира се, за качествени шах-
матни изпълнения. Младите ни състеза-
тели търпят и доста критика, но все 
пак положението е оптимистично. Шах-
матната среща бе приятелска, но имаше 
много спортен заряд. И двата отбора да-

ваха всичко от себе си за крайната побе-
да. Българските шахматисти се оказаха 
доста по-подготвени и спечелиха всички 
шести мач с категоричния резултат 38-
22! В отделни срещи изпитахме известни 
затруднения и спечелихме минимални по-
беди, но все пак нашият отбор бе с кла-
са над гърците! Добро впечатление от 
нашите направиха Явор Тодоров - първи 
при момчетата, Деница Драгиева - първа 
при момичетата, Николай Христов, Ди-
митър Даскалов, Цвета Галунова. Общо 
взето добре се представиха всички. От 
гърците впечатление направиха Папакон-
стантину и Димитра Амириду. 

След няколко месеца ще има реванш на 
гръцка територия, на който очакваме по-
сериозна съпротива от домакините!

Приятелска среща ШК “ЦСКА”- Солун, 
 за купата на  ТЕЦ „Бобов дол”

фм Христо Велчев

Депутатите Мая Манолова и Кристиян 
Вигенин играят срещу младите таланти

Решения на комбинациите от стр. 25
(1) Dely – Glass, Reggio Emilia, 1960  1.¥g6! hg6 [1...fg6 
2.£e6 ¢h8 3.£f7+-; 1...¥g5 2.¥h7 ¢h7 3.¥g5 ¢g8 4.¦e3 f6 
(4...¤e3 5.¥f6+-) 5.¥f6 ¤f6 6.¦g3 ¢f7 7.£h6! ¦e7 8.£g6 ¢f8 
9.ef6+-] 2.¥g7! 1–0
(2) Furman, S - Kholmov, R, Russia, 1963  1.¦h6! gh6 2.£f5 
¢g8 3.£g4 ¢f8 4.£g7 ¢e7 5.£e5 ¢f8 [5...¢d8 6.£b8 ¢e7 
7.¥c5+-] 6.¥c5+- 1–0
(3) Shaposhnikov, Y - Akopian, G Russia, 1964  1.¤e6! fe6 
[1...¤e5 2.¤g7 ¥g7 3.£g7 ¤g6 4.h5+-] 2.£g6 ¢e7 3.¤d5! ed5 
4.¥b4 ¤c5 5.™¥c5 ¢d7 6.e6 ¢c7 7.¥b6+- ¢b6 8.e7+- 1–0
(4) Kapengut – Vaganian, Russia, 1970  1...¦b2! 2.¢b2 £c3 

3.¢c1 ¦b8! 4.¦d3 ¦b1! 5.¢b1 £b2 0–1
(5) Rubenchik, R - Botvinnik, P Russia, 1976  1.¥h6! ¢h6 
2.¦g6! ¢h7 [2...fg6 3.hg6+-] 3.h6! fg6 4.¦g6 ¦f8 5.hg7 ¢g8 
6.£h8 ¢f7 7.g8£ 1–0
(6) Sarkisova – Nizhegorodova, Russia, 1976  1...¤h2! 
2.¢h2 £h4 3.¢g1 ¦f2! 4.¤f5 [4.¦f2 ¥g3 5.¥d1 ¥f2–+] 4...¥f5 
5.£f5 ¦g2! 6.¢g2 £g3 0–1
(7) Gross,St – Zlotnik, Moscow, 1978.  1.¦h6! gh6 [1...¢g8 
2.¤f6!+-] 2.¤f6! 1–0
(8) Ivanovic – Velimirovic 1984,  1...¦g2! 2.¢g2 ¥h3 3.¢h1 
£f2! 4.¤f4 ef4 5.¦g1 ¦g8 0–1
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Александър Димитров спечели първите 3 турнира   
 от детската „Купа Цитадела” в Шумен

Деян Димитров 

Александър Димитров е убедителен ли-
дер във временното комплексно класиране 
на веригата за деца и юноши до 18 години 
„Купа Цитадела” в Шумен. Той спечели и 
трите проведени до момента състезания 
и е почти сигурен краен победител в над-
преварата. След него с три втори места 
е Боян Ангелов, който през цялото време 
си оспорваше лидерството със Сашо и 
все още има възможност да го изпрева-
ри. От момичетата досега най-добре се 
представя Йоана Йорданова.

Тази година СКШ „Шумен 2005” органи-
зира верига от 6 турнира (по един на всеки 
2 месеца). Миналата година състезанията 
бяха 12, но поради сгъстения график от 
детски шахматни прояви в цялата страна 
ръководството на клуба реши да ги нама-
ли наполовина. Турнирите се провеждат 
по швейцарска система в 6 или 7 кръга с 
контрола 30 мин на играч до края на пар-
тията. Основен спонсор на веригата е 
фирма за недвижими имоти „Цитадела” с 
управител г-н Ивелин Иванов - един от 
най-силните кореспонденти шахматисти 

у нас. Наградите за всяко състезание са: 
1-ва - 40 лв., 2-ра - 30 лв., 3-та - 20 лв., 
и 4-та - 10 лв. След завършването на по-
следния турнир ще бъде обявено гене-
ралното класиране на основата на 4-те 
най-добри постижения, като първо мяс-
то носи 10 точки,  второ – 9, и т. н. до 
10 - 1точка. На състезателите от СКШ 
„Шумен 2005” е забранено да се съгласяват 
на реми в игрова позиция преди 40-ия ход. 
Нарушаването на това правило се наказва 
с резултат 0:0.

Първият турнир се проведе през яну-
ари, като участваха 26-ма шахматисти. 
Победител стана Алексантър Димитров 
с 5.5 от 6 точки. Решителна за първото 
място беше партията му с Боян Ангелов 
в третия кръг, която той успя да спечели 
с черните. Втори с 5 точки остана Боян, 
а трети се класира Иван Стефанов. В 
турнира беше фиксиран интересният ре-
зултат 0:0,5 в партията Димитър Тодо-
ров - Александър Димитров. В последния 
кръг двамата се съгласиха на реми още на 
12-ия ход и главният съдия Ангел Яначков 

Регламентът на веригата „наказва” съгласилите се на реми в игрова 
позиция преди 40-ия ход с нула
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Chessbase ръководство
мм Калин Каракехайов

Операции с бази: (Database window) 
� Отваряне на съществуваща база - 

(Open) - От менюто File/Open/open Database, 
след което отдолу от една стрелка Files of type 
се избира видът на базата и я намираме там, къ-
дето е физически на компютъра. След това се 
отваря като нова иконка в прозореца с базите и 
остава там за постоянно. 
� Създаване на нова база - (New) - ме-

нюто File/New/Database, след което се избира 
от Save as type видът на базата, дава й се име 
и се запазва някъде на компютъра. Отваря се 
като нова иконка в прозореца с базите, но още 
е празна - няма нито една партия в нея. 
� Изтриване на база - с десен бутон на 

мишката, и бива 2 вида:
1) Remove database simbol (del) - само пре-

махва иконката на базата, без да я трие физиче-
ски (после може пак да се отвори с Open) 

2) Delete Physically (Shift + del) - премахва 
базата физически от харддиска.
� Партии в базата. Индекси. Ключо-

ве. (List) 
Отваряме базата и вътре са партиите, кла-

сифицирани по всички възможни признаци. От 
табовете отгоре избираме това, което ни 
трябва в случая: 

� Тext - въвеждащ в базата текст. Може да 
бъде разделен на глави, като на следваща глава се 
преминава както и на следваща партия - с F10. 
Обикновено има нещо като съдържание с лин-
кове. 

� Games - основният таб, това е списък 
на партиите в базата. Всяка партия заема един 
ред, който съдържа следната информация за нея, 
подредена в колонки: 

1) Пореден номер на добавяне в базата - не 
може да се променя и се използва да се възвърне 

В тази част от ръководството за Chessbase ще ви запознаем 
с това какво можем да правим с нашите бази. 

приложи цялата строгост на регламен-
та. Играещият с белите получи нула, а 
на Александър беше дадена половинка под 
претекст, че не е справедливо да загуби 
първото място по този начин. 

Вторият турнир от веригата се със-
тоя през март. Участваха 22-ма състе-
затели, а първото място отново беше 
спечелено от Александър Димитров. В 
четвъртия кръг с белите фигури той по-
беди Боян и с 5.5 от 6 т. грабна втората 
си победа във веригата. Боби остана вто-
ри отново с 5, а трета се класира Мария 
Миланова с 4.5 точки.

Третият турнир беше през май и събра 

17 деца. Състезанието отново се прове-
де в 6 кръга, като за трети пореден път 
първи стана Александър Димитров с 5.5 
т. Той изпревари втория Боян Ангелов 
по показател, а партията им в 4-ия кръг 
завърши реми. Трети с 4 точки остана 
Александър Т. Димитров.

Освен паричните награди, призьори-
те получават още предметни награди и 
шахматна литература. Веригата е част 
от тренировъчния процес и подготов-
ката на младите състезатели на СКШ 
„Шумен 2005” за участието им в дър-
жавните първенства до Европейското в 
Черна гора през септември.

Êомпютърните шахматни програми - 
необходим помощник

ВТОРА ЧАСТ

Îт живота на клубовете 
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първоначалната подредба, ако сме сортирали ба-
зата по някоя друга колона. 

2) Играчът с бели и 3) Елото му.
4) Играчът с черни и 5) Елото му 
6) Резултат; ако вместо такъв пише Line, 

то това е дебютен вариант, незавършващ с ре-
зултат, а например с оценка.

7) Брой ходове.
8) Дебютен индекс.
9) Турнир.
10) Дата.
11) VCS - дали е коментирана - ако да се по-

казват малки или големи буквите v, c, r и s в раз-
лични комбинации.

12) P - ако има P, не почва от нормалната 
начална позиция (Фишерандом или част от пар-
тия).

13) Medals - хубавите партии могат да бъ-
дат отличени с медали, например за тактика, 
стратегия и т. н. 

14) Annotator - коментатор (ако е коменти-
рана). 

Можем да променим данните на 
партия с F2. След малко ще обърнем 
внимание на разглеждането на 
партии и всякак-
ви операции над 
тях, а сега ще 
продължим 
да изследва-
ме табове-
те в списъка с 
партии. 

� Players - индекс на играчи-
те в базата. Тук можем да намерим всички 
партии в базата на някой играч по името му. 
Пишем в удобния search отдолу фамилията 
и след като намерим когото трябва и го из-
берем, вдясно се появяват играните от него 
турнири и партии. Има много възможности 
да се изследва играчът, като най-пълна инфор-
мация можем да получим, като му направим 
досие с десен бутон и избиране на Dossier. 
Избираемата точка на Repertoire я слагаме на 
Fine и ни се предоставят пълни статистики 
заедно с 2 временни дървета - как играе игра-
чът (примерно наш противник в предстояща 

партия) с бели и с черни. 
� Tournaments - индекс на турнирите в база-

та. Тук можем да намерим партиите от точно 
определен турнир, независимо дали е проведен 
преди 1, или преди 101 години. 

� Annotator - индекс на коментаторите 
в базата. Оттук можем да намирим партии, 
коментирани от когото искаме, включи-
телно и от Каспаров и други именити шах-
матисти. 

� Sources - индекс на източниците, от кои-
то са дошли партиите в базата. 

� Teams - индекс на отборите, които са иг-
рали в отборни турнири в базата - както клуб-
ни, така и национални. 

Следващите 5 таба се наричат ключове 
(Keys). Те отразяват допълнителни признаци, 
по които може да е подредена базата, и не при 
всички бази съществуват. Задължително ги 
има в големите референтни бази като Mega 
Database 2008. 

� Openings - дебютен ключ, с който може 
да търсим партии в даден вариант. Показва 

дебютните разклонения и на-
мира партиите във 

всяко едно от 
тях. 
� Themes - 

ключ на общи теми, 
като например къси 

и дълги партии, груби 
грешки, патове, комен-

тирани партии, блиц пар-
тии, партии, отличени с 

медали, и т. н. 
� Tactics - ключ за 

тактически теми, като жертви, мат, 
атака, защита, партии с медали за такти-
ка и...тренировъчни въпроси по тактика 
(важно!). 

� Strategy - ключ за стратегически теми, 
като пешечни структури, матераилни неравно-
весия, поведение на фигурите, медали за стра-
тегия, коментирани партии за важни теми от 
стратегията и други.

� Endgames - ключ за ендшпил, тук можем 
да видим различни ендшпили.
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Øахматна лекция

Под ударите на откритото нападение и    
 открития шах

мс Христинка Илиева

Открито нападение наричаме тактически удар, 
при който в резултат на преместване на фигура или 
пешка се открива линия на действие или диагонал 
на друга линейна фигура. Откритото нападение е 
най-ефективно, ако преместването на фигурата 
извършва взимане, заплаха за взимане, дава шах или 
заплашва мат.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-mk0
9+l+r+-zp-0
9p+-+-+-zp0
9+p+-wqN+-0
9-+-vlP+-+0
9+-+Q+-+-0
9P+-+-+PzP0
9+L+R+-+K0
xiiiiiiiiy

На диаграмата виждате една куриозна позиция, 
в която играещият с черните шахматист се е пре-
дал заради свързания чернопол офицер, а можел да 
спечели само с един ход, чрез открито нападение 38 
… ¥g1!!   и поради двойния удар /заплашва мат на h2 
и дамата на d3/ вместо черните очевидно трябвало 
да се предадат белите !

Нека си изясним този вид тактически удар с два 
примера от практиката.

Успешно открито нападение
Бенсдорф - Липола, 1957 г.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4  4.£g4 Това продъл-
жение минава за не напълно коректно. То обаче съз-
дава жива игра.  4...¤f6 5.£g7 ¦g8  6.£h6 ¤e4? 
7.£h7 ¦g6 8.£h8 ¢d7 9.£d8 ¢d8 10.¥d2 Поради 
грешката на 6-ия ход черните останаха с пешка по-
малко. В следващите ходове те се опитват да съз-
дадат контраигра. 10...¤d2 11.¢d2 c5 12.a3 cd4 
13.ab4 dc3 14.bc3 ¤c6  15.¤f3 e5.  

На пръв поглед с този ход черните получават 
добри шансове. Всъщност това се оказва решаваща 
грешка. Необходимо беше  15...f6. 16.b5! Отлично 
пресметнат контраудар. Следват твърде инте-
ресни усложнения. 16...e4 17.bc6 ef3 18.cb7 fg2 
19.ba8£  gh1£. 

Сега следва “малката подробност “, която чер-
ните пропуснаха в своите сметки

XIIIIIIIIY
9Q+l+-+-+0
9zp-+k+p+-0
9-+-+-+r+0
9+-+p+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-zP-+-+-0
9-+PmK-zP-zP0
9tR-+-+L+q0
xiiiiiiiiy

20.£c8!! Завличане на царя 20...¢c8 21.¥h3 откри-
тото нападение печели дамата, поради което чер-
ните се предават.

Неуспешно открито нападение
Берток - Хайденфелд, 1956 г.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¤f6  4.e5 ¤fd7 5.¥d3 c5 
6.c3 ¤c6 7.¤e2 £b6 8.¤f3 cd4  9.cd4 f6 10.ef6 
¤f6  11.0-0 ¥d7 12.a3 ¥d6 13.¤c3? Това не е ли 
една съвсем прозрачна уловка? Нима някой би се из-
лъгал да вземе пешката d4?

XIIIIIIIIY
9r+-+k+-tr0
9zpp+l+-zpp0
9-wqnvlpsn-+0
9+-+p+-+-0
9-+-zP-+-+0
9zP-sNL+N+-0
9-zP-+-zPPzP0
9tR-vLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy

13...¤d4! И все пак той се лъже. Партията като че 
ли не представлява вече интерес, понеже черните 
губят дамата. Впрочем  да видим още няколко хода.
14.¤d4 £d4 15.¥g6  Естественото открито 
нападение. Какво чакат черните още и защо не се 
предават? 15...hg6 16.£d4 ¥h2 17.¢h1 ¥e5 Из-
веднъж всичко става ясно. На сцената се явява от-
критият шах и белите разбират, че са попаднали в 
капан, поради което са се предали. Полезно е тази 
поучителна случка да бъде запомнена от всеки. 
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Ðешете комбинациите
(1) Dely – Glass

XIIIIIIIIY
9-+-trr+k+0
9zppwq-vlp+p0
9-+l+p+pvL0
9+-+nzP-sN-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+Q0
9PzP-+-zPPzP0
9tRL+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Furman, S - Kholmov, R
XIIIIIIIIY
9-+-+q+-+0
9zp-+r+pzpk0
9R+-+-+-zp0
9+-+n+-+-0
9-+-vL-wQ-+0
9+-+-zP-+P0
9-+-+-zPP+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(3) Shaposhnikov, Y - Akopian, G
XIIIIIIIIY
9rsnlwqkvl-tr0
9+p+n+pzp-0
9p+-+p+-zp0
9+-+pzP-+-0
9-+-zp-sNQzP0
9+-sN-+-+-0
9P+PvL-zPP+0
9tR-+-mKL+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(4) Kapengut – Vaganian
XIIIIIIIIY
9-tr-+-trk+0
9+-+-zppvl-0
9-+p+-+pzp0
9zp-wq-+-+-0
9-+-+P+-+0
9zP-zP-+-+-0
9-zPN+Q+PzP0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(5) Rubenchik, R - Botvinnik, P
XIIIIIIIIY
9-sn-+n+r+0
9tr-+-wqpzpk0
9p+-zp-+-zp0
9+-+PzpP+P0
9-zP-+P+-+0
9+-+L+-tRQ0
9-+-vL-zP-mK0
9+-+-+-tR-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Sarkisova – Nizhegorodova
XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zpp+-wq-zp-0
9-+-+l+-zp0
9+-zppvl-+-0
9-+-+-+n+0
9+-zP-+-sN-0
9PzPQvLLzPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(7) Gross, St – Zlotnik
XIIIIIIIIY
9r+-+-tr-mk0
9+-+-+pzp-0
9-+R+-+-zp0
9zpp+-zP-+-0
9-wq-+NzP-+0
9+P+-vl-+-0
9-+Q+-+PzP0
9+-+R+-+K0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(8) Ivanovic – Velimirovic
XIIIIIIIIY
9-+r+-+rmk0
9+-+-+p+p0
9-+-zpl+-+0
9zpP+Nzp-+-0
9P+LsNPzp-wq0
9+-+Q+P+-0
9-+-+-+PzP0
9tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят
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� Шахматна демокрация - и за пешката, и за царя полетата са 

еднакви.

� В шаха е важен не МАТериалът, а МАТ-ът.

� Пешката затова е способна да стане дама, защото е по-склон-

на от другите фигури на саможертва.

� Излишното бързане нерядко води до загуба на темп.

� И от двойния шах можеш да избягаш с един ход.

� Всички закрити дебюти са отдавна открити.

� Често след свръзката следва развръзка.

� В турнирната зала имаше такава тишина, че се чуваха даже 

‘’тихите’’ ходове.

� В тежка позиция може да попаднете и в леко фигурен енд-

шпил.

� По коефициента Ело посрещат, по играта изпращат.

� Дамата няма право на слабостите на царицата.

� Той имаше реми в джоба, но ръцете му бяха къси.

� Шахматистите маскират плана си, а шахматистките го заво-

алират.

� Отначало хващаше фигурата, а след това се хващаше за глава-

та.

� Докато шахматистите не си стиснат ръцете, те не са проти-

вници.

� Който често се повтаря, не може да разчита на повече от 

реми.

� Голяма работа - ‘’царят е гол’’ - виж, ако беше дамата.

� ‘’Да гониш два заека’’- поне единия ще хванеш, усмихна се конят 

и направи вилка на топ и дама.

� Проходната пешка я посрещат по ума, а изпращат по фигура-

та.

� Той имаше добра памет на лоши варианти и лоша - на добри.

� От гледна точка на коня – топът играе много праволинейно.

Øахматни афоризми

Подбрал мм Коста Ангелов






