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Ìеждународни прояви

Четвърти открит европейски шампионат
 за училищни отбори

мс Димитър Илиев 

В грандхотел „Варна” в курортния ком-
плекс „Свети свети Константин и Елена” от 
13 до 18 юни се проведе Четвъртият от-
крит европейски шампионат на училищните 
шахматни отбори. Участваха 27 отбора от 
Азербайджан, Беларус, България, Полша, Румъ-
ния и Русия. Контролата за игра бе 90 мину-
ти плюс 30 секунди добавка след всеки ход на 
участник за завършване на партията. Орга-
низатори на шампионата бяха: Европейският 
шахматен съюз, Международният училищен 
шахматен съюз, Българскта федерация по 
шахмат, община Варна и шахматен клуб „Ве-
селин Топалов” в лицето на своя президент 
Борис Христов, който се постара да създаде 
прекрасни условия за игра, незабравима седми-
ца в 5-звездния хотел. Всички деца получиха 
подаръци, сред които бяха фланелки с логото 
на първенството, химикалки и шапки. Всеки 
кръг в климатизираната зала за игра „Одесос” 
имаше минерална вода. Всичките екстри бяха 
осигурени от спонсорите на шампионата, 
които откликнаха на ентусиазма на г-н Хри-
стов, а това бяха: Първи Варна – Комплекс, 
iCARD, Дентална клиника „Дентапрайм”, 
ZMDI, „Планекс”, „Бира Леденика”, "Транстри-
умф Холдинг" АД, „Златни пясъци Травел” 
ООД и, разбира се, любезните домакини от 
Спа комплекс Грандхотел „Варна”. Морето, 
хубавото време и настроението на 118-те 
участници от 27 отбора, разпределени във 
възрастовите групи до 8, 10, 12, 14 и 16 го-
дини, предразполагаха пълноценната изява на 
малките майстори на древната игра и така 
в 9,30 ч на 13 юни започнаха сраженията в 5 
отделни турнира, които ще разгледам поот-
делно:

8-годишните…

На старта застанаха 21 участници от 
5 отбора. Тук борбата за първото място 

бе между отборите на Румъния, Русия и Бе-
ларус. В партиите, които съм подбрал, мо-
жете да разгледате творчеството на мал-
чуганите. Приятно впечатление ми направи 
отборът на румънчетата от град Яш, еки-
пите им, румънският трикольор, отборна-
та колегиалност и сериозното отношение 
към този турнир. Съвсем заслужено те по-
бедиха.

Крайно класиране Т.

1. Scoala Generala, B.P. Hasdeu Iasi 12

2. SAAC Marina, Moscow 11

3. Middle school №196,  Minsk 10.5

4. Geo Milev School, Varna 4.5

5. Gambit, Moscow 2

Kshnerev, Artem - Stoica, Vlad [C00]
1.e4 e6 2.¤f3 d5 3.ed5 ed5 4.£e2 £e7 
5.£e7 ¥e7 6.c4 dc4 7.¥c4 f6 8.¥g8 ¦g8 
9.0–0 ¤c6 10.¦e1 ¥g4 11.¦e3 ¥f3 12.¦f3 
0–0–0 13.¤c3 ¥b4 14.a3 ¥c3 15.¦c3 
¦de8 16.¦e3 ¦e3 17.de3 ¦d8 18.h3 ¦d1 
19.¢h2 ¦d8 20.b4 ¤b8 21.¥b2 ¦d7 
22.¥d4 0–1
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Kotor Mikhail - Gerasimov, Feodor [C59]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5 d5 5.ed5 
¤a5 6.¥b5 c6 7.dc6 bc6 8.¥e2 h6 9.¤f3 e4 
10.¤e5 ¥e6 11.0–0 ¥d6 12.f4 ¥c5 13.¢h1 0–0 
14.c3 ¥d6 15.b4 ¤b7 16.¤c6 £c7 17.¤d4 
¥f4 18.¤e6 fe6 19.h3 £e5 ... 0–1

10-годишните…

На старта застанаха 30 участници от 
7 отбора. Тук борбата за първото място 
бе между отборите на Румъния и Беларус. 
Явно треньорите на румънците, които 
бяха международни майстори, бяха подгот-
вили най-добре своите възпитаници и те 
спечелиха и тук купата и златните медали.

Крайно класиране Т.

1. Scoala Generala “B.P. Hasdeu”, Iasi 22.5

2. Gymnasium № 61, Minsk 19.5

3. II Saint-Petersburg Gymnasium - Team 2 12.5

4. NOS TROITSK-1, Moscow 9.5

5. Zespol Szkol № 1, Chrzanow 9

6  School Alexander Pushkin, Varna 7

7. NOS TROITSK-2, Moscow 4

Ziaziulkin, Pavel - Emdin, Grigory [A22]
1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.g3 d5 4.cd5 ¤d5 
5.¥g2 ¥e6 6.¤f3 c5 7.¤e5 f6 8.¤f3 
¤c6 9.0–0 £d7 10.d3 ¥h3 11.¥h3 £h3 
12.¤d5 0–0–0 13.£b3 ¦g8 14.£c4 
¥d6 15.¥f4 ¥f4 16.£f4 £d7 17.e4 g5 
18.£e3 ¦g6 19.¦ac1 h5 20.b4 g4 21.b5 
gf3 22.bc6 £h3 23.¤e7 ¢b8 24.¤g6 
£g2# 0–1

Tiron, Calin Andrei (1742) - Evdokimov, 
Gleb [A03]
1.f4 d5 2.b3 g6 3.¥b2 ¤f6 4.¤f3 ¤c6 5.e3 
e6 6.g4 ¤g4 7.¥h8 f6 8.¤h4 h5 9.¤g6 ¥d7 
10.h3 ¤h6 11.£h5 ¤f7 12.¤f8 ¢f8 13.¦g1 
¢e7 14.¥g7 £g8 15.¥f6 ¢f6 16.¦g8 ¦g8 
17.¤c3 ¤b4 18.0–0–0 ¦h8 19.£g4 ¤h6 
20.£g5 ¢f7 21.a3 ¤c6 22.¥d3 ¦f8 23.£h6 

¦e8 24.¥g6 ... 1–0

12-годишните…

На старта застанаха 28 участници от 
6 отбора. Тук борба за първото място на 
практика нямаше, защото представители-
те от Санкт Петербург, Русия, нямаха се-
риозна конкуренция. 

  Крайно класиране Т.

1. II Saint-Petersburg Gymnasium 17.5

2. Gymnasium № 1768, Moscow 12.5

3. Scoala Generala “B.P.Hasdeu”, Iasi 11

4. Gymnasium № 6, Minsk 9.5

5. School Rakovski, Varna 8

6. Romashka College, Moscow 1.5

Alekseenko, Kirill - Terzi,  Alexei (1820) 
[C11]
1.e4 e6 2.¤f3 d5 3.¤c3 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.d4 
c5 6.dc5 ¥c5 7.¥d3 ¤c6 8.¥f4 £b6 9.0–0 
£b2 10.¤b5 ¢f8 11.¥d2 ¥b4 12.¦b1 £a2 
13.¥b4 ¤b4 14.¦b4 £a5 15.¦f4 f5 16.ef6 
gf6 17.¤g5 e5 18.£h5 1–0

Zaytseva, Kira (1711) - Styazhkina, 
Anna [B34]
1.e4 c5 2.¤f3 g6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¥g7 5.¤c3 
¤c6 6.¥e3 ¤f6 7.f3 0–0 8.£d2 d5 9.¤c6 
bc6 10.0–0–0 £a5 11.¢b1 ¦b8 12.¤d5 
¦b2 13.¢b2 ¤e4 14.£d4 ¥d4 15.¥d4 cd5 
16.fe4 £b4 17.¢a1 ¥g4 18.c3 £a3 19.¦b1 
£d6 20.h3 ¥d7 21.e5 £c7 22.¥d3 f6 23.ef6 
e5 0–1

Vasenina, Anna (1634) - Styazhkina, 
Anna [B39]
1.e4 c5 2.¤f3 g6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¥g7 
5.c4 ¤c6 6.¥e3 ¤f6 7.¤c3 ¤g4 8.£g4 
¤d4 9.£d1 ¤e6 10.£d2 £a5 11.¤d5 
£d2 12.¢d2 ¥b2 13.¦b1 ¥g7 14.f4 
¢d8 15.g3 ¤c7 16.¤c3 d6 17.¥g2 
b6 18.e5 ¦b8 19.ed6 ed6 20.¦he1 
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¥f5 21.¦b3 ¦e8 22.¥c6 ¥d7 23.¥f3 
¤e6 24.¢c2 ¢e7 25.¤d5 ¢f8 26.¤c3 
¦bc8 ... 1–0

14-годишните…

На старта застанаха 21 участници от 5 
отбора. Тук борбата за първото място бе 
между отборите на Русия и Беларус. „Фо-
тофинишът” обаче беше за отбора от град 
Минск.

Крайно класиране Т.

1. Gymnasium № 61, Minsk 12.5

2. School № 6, Kazan 12

3. Scoala Generala “B.P. Hasdeu”, Iasi 8

4. II Saint-Petersburg, Gymnasium 7.5

5. Gymnasium MGDDT, Moscow 0

Ivanova, Karina - Lupascu, Matei 
Alexandru (1614) [E90]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¤f3 
0–0 6.h3 ¤bd7 7.¥e3 e5 8.d5 a5 9.¥e2 b6 
10.¥g5 h6 11.¥e3 ¤c5 12.¤d2 ¤e8 13.g4 
¢h7 14.£c2 ¥d7 15.b3 ¥f6 16.¤f3 a4 
17.b4 ¤b7 18.a3 ¥g7 19.¤d2 £c8 20.¥d3 
f5 21.gf5 gf5 22.ef5 ¥f5 23.¤de4 ¢h8 
24.£d2 ... 0–1

16-годишните…

На старта застанаха 18 участници 

от 4 отбора. Тук те играха по 2 пар-
тии с разменени цветове. Победиха 
представителите на страната на Гари 
Каспаров. Дори без резерва се усещаше, 
че тази азербайджанска кръв е родена да 
бъде шампион. 

Крайното класиране Т.

1. School № 111, Baku 19.5

2. Zespol Szkol № 1, Chrzanow 14.5

3. Generala “B.P.Hasdeu”, Iasi 7

4. Gymnasium № 27, Minsk Scoala 7

Losik, Pavel (1864) - Kazimova, Narmin 
Nizami Qizi (2211) [E14]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.e3 ¥b7 
5.¥d3 ¤e4 6.0–0 f5 7.¤e5 ¤f6 8.¤c3 
¥b4 9.¤e2 0–0 10.a3 ¥d6 11.b4 ¥e5 
12.de5 ¤g4 13.¥b2 ¤c6 14.¥c2 ¤ce5 
15.£d4 c5 16.bc5 bc5?! [16...£h4 17.£f4 
¤c4 18.¥c3 g5 19.£g3 £g3 20.¤g3 
bc5–+] 17.£c3 £h4 18.h3 ¦f6 19.¤g3?? 
[19.¤f4=] 19...¤f3 0–1

Chrzaszcz, Malvina (2040) - Losik, 
Pavel (1864) [B28]
1.e4 c5 2.¤f3 a6 3.c3 ¤f6 4.¥d3 d6 5.0–0 
e6 6.¥c2 ¥e7 7.d4 £c7 8.¥f4 cd4 9.cd4 
¤c6 10.¤c3 0–0 11.¦c1 ¦d8 12.¥b1 £a5 
13.d5 e5 14.dc6 ef4 15.¤d5 ¤d5 16.ed5 
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¥f6 17.¦e1 bc6 18.dc6 ¥g4 19.c7 ¦dc8 
20.£d6 ¥f3 21.gf3 ¥b2 22.¦cd1 £c7 
23.¦e8 1–0

Много интересно за нас е интер-
вюто, което взех от водача и тре-
ньор на „азерите” – г-н Алакбаров. 
Идеята за масово навлизане на шаха 
като свободно избираем предмет в 
училищата е постоянно актуална и 
се надяваме това да се случи в близко 
бъдеще в България, така както е вече 
в десетки страни на света.

- Господин Алакбаров, как вашият 
отбор стигна до този успех - победа 
в силния европейски турнир на отбо-
рите до 16 години?

- За Европейския турнир на училищ-
ните отбори ние знаехме отдавна. Гот-
вим се за него вече година. А преди това 
нашите състезатели участваха и на ин-
дивидуалния шампионат на училищните 
шампиони в Гърция.

- Разкажете по-подробно за ваше-
то училище, за подготовката на шах-
матистите. Знаем, че сред неговите 
възпитаници има европейски и олим-
пийски шампиони. 

- Нашето училище е създадено  през 
1981 г. с указ на президента на републи-
ката. Днес в него като преподаватели 
работят 33-ма треньори, сред които са 
5-ма гросмайстори, 2-ма международни 
майстори, всички участници в предста-
вителния отбор на Азебрайджан, както 
и преподаватели по други предмети из-
вън шахмата.

- Как се подбират учениците във 
вашето училище?

- Подборът при нас е много сериозен. 
От кандидатите на 6-7 години се изби-
рат 30 деца - в две групи по 15. В тези 
подготвителни групи децата 2 години 
изучават азбуката на шахмата. На тре-
тата година те вече преминават в 1-ви 
учебен клас. Същите деца преминават 
и във втори клас. В училището имаме 

2 учебни класа по 18 ученици. От тях в 
трети клас отиват 10 ученици с 4-ти и  
3-ти разряд, 8 – с 2-ри, и 8 – с 1-ви разряд. 
Вече в четвърти клас с решение на Ми-
нистерството на спорта преминават 
12 ученици - 2 групи по 6-има ученици. Те 
са постигнали успехи от участие в силни 
турнири, подобни на турнира във Варна. 
Трима от тях са с 1-ви разряд, а трима са 
кандидат-майстори. С тези деца рабо-
тят гросмайсторите Раул Ибрахимов, 
Ришад Бабаев, Фарид Абасов и Кадир 
Ибрахимов. От тях се избират участни-
ците за групата за висше майсторство. 
В нея сега са трима – един международен 
майстор и двама майстори. С тях рабо-
ти гросмайстор Азер Мирзоев. Помагат 
му и други членове на представителния 
отбор на републиката. Треньорите рабо-
тят доброволно, с тях подписваме  до-
говори. Заплатата им плаща държавата.

- Разкажете ни за пътя на учас-
тниците в отбора победител в Чет-
въртия европейски шампионат.

- За да бъдат включени в представи-
телния отбор на училището, учениците 
са участвали в много турнири. Нармин 
Чазимова например 5 пъти е покрива-
ла норма за международен майстор, а 
на турнира във Варна покрива за шести 
път. Тя е победител сред девойките до 
16 години в шампионата на Азербайджан, 
а при жените завоюва второ място. 
Друг наш ученик - Ейхан Бакрамов, е шам-
пион на Азербайджан, а на световното 
първенство при юношите зае 3-о място, 
Бахруз Рзаев е сребърен медалист през 
2009 година.

Турнирът във Варна е много хубав. 
Оспорвани бяха срещите ни с отбори-
те на Полша и Беларус. Жалко, че сред 
участващите нямаше български отбо-
ри. А за следващия турнир през 2010 
година ние ще дойдем с три отбора 
- един до 16 години и два с по-малки 
състезатели. Ще имаме участници и в 
опен турнира. 
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Шести открит фестивал 
 „Надежди на света”

мс Димитър Илиев
От 21 до 28 юни в курортния ком-

плекс „Свети свети Константин и Еле-
на” непосредствено след края на Евро-
пейскиия шампионат за училищни отбори 
започна 6-ият детски фестивал „Надеж-
дите на света”. Тази година програмата 
включваше турнири по класически шах-
мат, ускорен шахмат и блиц. Участваха 
общо 81 деца от шест държави - Русия, 
Беларус, България, Румъния, Азербайджан  
и Полша. Мястото за игра отново бе 
зала „Одесос” на 5-звездния Грандхотел 
„Варна”. В същата тази зала през 1995-а 
се проведе приятелски демонстративен 
мач между Веселин Топалов и Анатолий 
Карпов. Още на откриването малките 
шахматисти бяха поздравени от бизнес-
мена Красен Кралев, който като юноша 
също се е занимавал активно със спорт. 
Те получиха и много награди от прияте-
лите на шахмата във Варна. През цялото 
време на турнирите заедно със състеза-
телите беше и варненският екип на ин-
вестиционна компания „Адамант капи-
тал”, която изгражда първия екологичен 
жилищен комплекс „1 Варна”. Бившият 
министър Николай Василев пък награди 
най-малките участници: 5-годишните 
Виктория Дмитриевна и Платон Чупин. 
Не пропуснаха да се запознаят с бъдещи-
те гросмайстори и г-жа Анелия Пергот 
от българо-немската фирма „ZMDI”, и 
представителите на Icard за България. 
Сред останалите приятели на шаха във 
Варна, помогнали за организацията на 
турнирите, отново са строителният 
холдинг „Планекс”, „Транстриумф хол-
динг”, „Бира Леденика”, минерална вода 
„Еве” и стоматологичната клиника 
„Дента прайм”. 

Фестивалът започна с 3 блиц 
турнира, които се проведоха в 3 
възрастови групи.

При 8-годишните участваха 24 деца. 
След 7 кръга челната тройка е следна-
та:

1. Alexandru Calin ROU 6

2. Kalojan Dichev BUL 5

3. Pavel Ziaziulkin BLR 5

10- и 12-годишните играха общ турнир с 
66-ма участници. Тук победи световната шам-
пионка до 10 години WFM Анна Стяжкина, ко-
ято е дъщеря на гросмайстор Стяжкина.

1. WFM Anna Styazhkina 2007 RUS 6.5

2. FM Kirill Alekseenko 2114 RUS 6.5

3.  Codin Iosif Pacuraru 1453 ROU 6
 

Възрастовата група на 14- и 16-годиш-
ните играха също в общ турнир, в който 
участваха 38 състезатели. Победител е 
шампионът до 14 години на Азербайджан.

1.  Bahruz Rzayev 2273 AZE 6

2. FM Vladimir Fedoseev 2318 RUS 6

3.  Daniel Sadzikowski 2280 POL 5.5

Турнирите по ускорен шахмат се 
проведоха по същата схема, но тук 
контролата за игра бе 20 минути на 
състезател за цялата партия. 

При 8-годишните участваха 25 деца, а 
победителят е от Беларус.

1. Pavel Ziaziulkin BLR 6

2. German Merkin RUS 5.5

3. Damian Atodiresei ROU 5

При 10- 12-годишните играха 62-ма учас-
тници, a победителят е от Русия.
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1. FM Kirill Alekseenko 2114 RUS 6.5

2.  Vitaly Terentyev 1938 RUS 6

3.  Calin Gheorghiu 1834 ROU 6

Във възрастовата група на 14- и 16-го-
дишните играха 34 участници и победи 
също на руският представител.

1. FM Vladimir Fedoseev 2318 RUS 6

2. Bahruz Rzayev 2273 AZE 5.5

3. Vlad Ionut Stegariu 1942 ROM 5.5

Турнирите по класически шахмат 
започнаха на 23 юни и бяха отново в 7 кръга 
в същите възрастови групи: до 8, 10, 12 и 
до 16 години. Контролата за игра вече бе 
90 минути + 30 секунди добавка след всеки 
изигран ход на състезател.

При 8-годишните много стремително 
започна Герман Меркин от Москва и след 5 
кръга имаше актив от 5 точки, но в 6-ия 
кръг загуби от Игор Аникин, който го из-
превари в крайното класиране по допълни-
телни показатели. 

Merkin, German - Anikin, Igor [D79]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.cd5 cd5 5.¤f3 
g6 6.g3 ¥g7 7.¥g2 0–0 8.0–0 ¤c6 9.e3 ¥g4 
10.h3 ¥e6 11.¤g5 ¥c8 12.b3 h6 13.¤f3 
¥e6 14.¥b2 £d7 15.¢h2 ¦ac8 16.¦c1 a6 
17.¤a4 £d6 18.¤c5 b6 19.¤e6 £e6 20.a3 
¦c7 21.¤e5 ¦fc8 22.¤c6 ¦c6 23.£d3 b5 
24.¦c6 ¦c6 25.¦c1 £c8 26.¦c6 £c6 27.£c3 
£c3 28.¥c3 ¢f8 29.¢g1 ¢e8 30.¢f1 ¢d7 
31.¢e2 g5 32.g4 e6 33.¢d3 ¢c6 34.¥a5 
¤d7 35.e4 ¤f6 36.e5 ¤d7 37.¥d8 f6 38.ef6 
¥f6 39.¥f6 ¤f6 40.¥f3 ¢d6 41.¢e3 e5 
42.de5 ¢e5 0–1

Chupin, Platon - Merkin, German [B50]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d3 ¤f6 4.g3 g6 5.¥g2 
¥g7 6.¦f1 0–0 7.¦h1 ¤c6 8.¤g5 h6 9.f4 hg5 
10.fg5 ¤h7 11.¥e3 e6 12.¥h3 ¤g5 13.¥f5 
ef5 14.ef5 ¥f5 15.¦f1 ¥b2 16.¥g5 £g5 
17.h4 £g3 18.¦f2 ¥d4 19.¤c3 £f2# 0–1

Крайно класиране:

1. Igor Anikin RUS 6

2. German Merkin RUS 6

3. Mikhail Kotor BLR 5

4. Honorata Kucharska POL 5

5. Artem Kushnerev RUS 5

6. Petar-Delian Shentov BUL 4.5

Общо 23 участници от 5 страни

При 10-годишните е радващо, че лидер-
ството диктуваха през цялото време бъл-
гарчетата. Купата за шампиона е специална, 
защото е от 18-ия световен шампион гм 
Веселин Топалов. Това допълнително моти-
вира Красен Димитров, Надежда Петкова и 
Кристиана Павлова. След оспорвана борба 
победител е Красен Димитров от Ямбол с 
треньор Стоян Стоянов.

Petkova, Nadezhda - Dimitrov, Krasen 
[A07]
1.¤f3 ¤c6 2.g3 ¤f6 3.¥g2 e6 4.0–0 ¥e7 5.d3 
0–0 6.¤bd2 d5 7.e4 de4 8.¤e4 ¤e4 9.de4 b6 
10.e5 ¥b7 11.¤d4 £d4 12.£d4 ¤d4 13.¥b7 
¤c2 14.¥a8 ¤a1 15.¥e4 f6 16.¥f4 ¤b3 17.ab3 
c5 18.ef6 ¥f6 19.¥d6 ¦d8 20.¦d1 ¥e7 21.¥e7 
¦d1 22.¢g2 ¦d2 23.b4 cb4 24.¥b4 ¦b2 25.¥c3 
¦b3 26.¥e5 a5 27.¥c6 b5 28.¥d7 ¢f7 0–1

Dimitrov, Krasen - Rafailov, Iosif [C54]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d4 
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Ìеждународни прояви
ed4 6.cd4 ¥b4 7.¤c3 ¤e4 8.0–0 ¥c3 9.d5 
¥f6 10.¦e1 ¤e7 11.¦e4 d6 12.¥g5 ¥g5 
13.¤g5 h6 14.¤f7 ¢f7 15.£f3 ¢g8 16.¦ae1 
¥d7 17.¦e7 ¢h7 18.£f7 ¦g8 19.¦d7 £f8 
20.£f8 ¦gf8 21.¦ee7 ¦g8 22.¦c7 ¦ae8 
23.¦b7 ¦e7 24.¦e7 ¦c8 25.b3 a5 26.¦a7 
¦c5 27.¦a6 h5 28.¦d6 a4 29.¦c6 ab3 
30.¦c5 1–0

Крайно класиране:

1. Krasen Dimitrov BUL 6

2. Vladislav Dyakov RUS 6

3. Nadezhda Petkova BUL 4.5

4. Viktar Siamionau BLR 4.5

5. Iosif Rafailov RUS 4.5

6. Kristijana Pavlova BUL 4.5

Общо 22 участници от 4 страни

При 12-годишните борбата за лидерски-
те места бе диктувана от момичетата. 
Анна Васенина от Москва впечатли с много 
добро разбиране на древната игра за възрас-
тта си и заслужено спечели турнира. Купа-
та за победителката е от името на 10-ата 
световна шампионка за жени гм Антоане-
та Стефанова. В тази група добре играха и 
българките Мария Васова и Симонета Ива-
нова.

Vasenina, Anna (1634) - Subbotsky, 
Mikhail (1998) [C14]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 
5.e5 ¤fd7 6.h4 ¥g5 7.hg5 £g5 8.¤h3 £e7 
9.£g4 g6 10.¤f4 ¤c6 11.0–0–0 ¤f8 12.£g3 
£d8 13.¦h6 ¤e7 14.¥d3 ¥d7 15.¢b1 a6 
16.a3 b5 17.¤h3 b4 18.ab4 £b8 19.£f4 £b4 
20.¤a2 £b6 21.¤g5 ¤f5 22.¥f5 ef5 23.¦d3 
¤e6 24.¤e6 ¥e6 25.¦b3 £a5 26.¤c3 
¢d7 27.¦a3 £b4 28.¤a4 ¦hb8 29.¤c5 
¢c6 30.¦b3 £e1 31.¢a2 ¦b3 32.¤b3 £e4 
33.£d2 ¦b8 34.f3 1–0

Ivanova, Simoneta (1718) - 
Mukavozchyk, Yauheni [D58]
1.d4 d5 2.¤f3 e6 3.c4 ¤f6 4.¤c3 ¤bd7 
5.¥g5 ¥e7 6.e3 b6 7.cd5 ed5 8.¥d3 ¥b7 
9.0–0 0–0 10.¦c1 h6 11.¥h4 ¦e8 12.h3 ¤e4 
13.¥e7 £e7 14.¤b5 ¦ec8 15.¤c7 ¦ab8 
16.£e2 £d8 17.¤b5 a6 18.¤c3 ¦c7 19.¦c2 
¦bc8 20.¦fc1 b5 21.¤d2 ¤df6 22.¤b3 ¤c3 
23.bc3 ¤e4 24.¥e4 de4 25.¤c5 £d5 26.c4 
bc4 27.£c4 £c4 28.¦c4 ¥d5 29.¦a4 ¥b7 
30.¦b1 1–0

Vasova, Mariya (1778) - Dichev, 
Dragomir [B01]
1.e4 d5 2.ed5 £d5 3.¤c3 £a5 4.¤f3 c6 
5.¥c4 ¥f5 6.d4 e6 7.0–0 ¥d6 8.¦e1 ¤f6 
9.¥d2 £c7 10.d5 cd5 11.¥d5 ¥c2 12.¤b5 
£c5 13.¤d6 £d6 14.£c2 £d5 15.£c8 £d8 
16.£b7 ¤bd7 17.¥a5 £b8 18.£b4 £b4 

Красен Димитров
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19.¥b4 ¦b8 20.¥a3 ¤d5 21.¦ac1 ¤b4 
22.¥b4 ¦b4 23.¦c8 1–0

Крайно класиране:

1. Anna Vasenina 1634 RUS 6.5

2. Mikhail Subbotsky 1998 RUS 5.5

3. Mariya Vasova 1863 BUL 5

4. Semen Filatov 1510 RUS 4.5

5. Simoneta Ivanova 1914 BUL 4.5

6. Daniil Reznikov RUS 4.5

Общо 24-ма участници от 4 страни
 

Във възрастовата група до 16 години участ-
ва шампионът на България до 14 години Алексан-
дър Монев, но 16-годишният Ело лидер Даниел 
Садзиковски бе просто с класа над всички учас-
тници и единствен постигна 100% резултат.

Sadzikowski, Daniel (2280) - Peronczyk, 
Karol (1632) [B77]
 1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 
g6 6.¥e3 ¥g7 7.f3 ¤c6 8.£d2 0–0 9.¥c4 ¥d7 
10.¥b3 ¦c8 11.h4 h5 12.0–0–0 ¤a5 13.¥g5 
¤c4 14.£d3 ¤e5 15.£e2 £a5 16.¢b1 ¤c6 
17.¤c6 ¦c6 18.e5 ¤h7 19.¤d5 ¦c5 20.e6 
¤g5 21.¤e7 ¢h7 22.hg5 ¦e5 23.£d3 ¦g5 
24.f4 ¦g2 25.ed7 1–0

Monev, Alexander (2091) - Rafailov, 
Ruvin [B73]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 
g6 6.¥e3 ¥g7 7.¥e2 0–0 8.0–0 ¤c6 9.£d2 
¥d7 10.g3 ¦c8 11.¦fd1 a6 12.a4 ¦e8 13.¤c6 
bc6 14.¥a6 ¦a8 15.¥c4 £a5 16.¤e2 £d2 
17.¦d2 ¦eb8 18.c3 c5 19.a5 ¥b5 20.¥b5 
¦b5 21.a6 ¤d7 22.¤f4 ¦a7 23.¤d5 ¤b6 
24.¤e7 ¦e7 25.¦d6 ¦a7 26.¦d8 ¥f8 27.¥h6 
¤d7 28.¦d1 1–0

Крайно класиране:

1. Daniel Sadzikowski 2280 POL 7

2. Alexander Monev 2087 BUL 5.5

3. Klementy Sychev 2126 RUS 4.5

4. Karol Peronczyk 1632 POL 4

5. Katrina Yankova BUL 3.5

6. Kaloyan Kostov BUL 3

Общо 12 участници от 3 страни

Наградите за най-добре представили 
се български състезатели получиха Красен 
Димитров и Мария Васова. Красивите купи 
им бяха връчени от Елена Бакалова - изпълнителен 
директор на „Сосиете Женерал Банк” - Варна. 

Ето какви впечатления от гостуването си 
и от фестивала във Варна сподели мм Виктор 
Черний - ръководител  на групата състезатели 
от Русия:

„Възпитаници на нашето училище “Вороби-
ни гори” от Москва участват в много европей-
ски, световни и други международни турнири. 
Всички организатори на подобни турнири се 
стараят да предоставят на гостите си добри 
условия както за провеждане на  състезанието, 
така и за посещение на забележителните места 
на съответния град, а така също и за приятния 
отдих през свободното от състезание време. 
При всички тях се получава различно, но услови-
ята, предоставени от домакините и организа-
торите на двата турнира - Грандхотел „Варна”, 
община Варна и шахматен клуб „Веселин Топа-
лов”, може да бъдат сравнени само с най-добри-
те. Тук са съчетани по отличен начин добрите 
хотелски условия, прекрасните басейни и мор-
ският плаж, но над всичко стои прекрасното 
българско гостоприемство. Убеден съм, че вар-
ненските турнири имат добро бъдеще.

Ìеждународни прояви
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От 2 до 9 юли красивият черногорски 
курорт Будва бе домакин на първия турнир 
от веригата Детско Гранд при. Поради раз-
лични причини в красивия средиземноморски 
град нямаше станалото вече традиционно 
нашествие на деца без сериозни шахматни 
амбиции и познания и на техните родители, 
ходещи на шахматен туризъм. Общо деца-
та бяха 21, като повечето от тях вече бяха 
печелили световни и европейски титли. 

Нашата група не бе многобройна, но дос-
та качествена. Представяха ни Сашо Ан-
дреев, Деница Драгиева и Станимира Дра-
гиева, съответно във възрастовите групи 
до 16 години момчета и момичета и до 14 
години - момичета. За доброто настрое-
ние на състезателите ни се грижеха Лиляна 
Драгиева и Трифон Тодоров. 

Преди да започнем да говорим за чисто 
спортното събитие, искам да честитя със 
закъснение тринадесетия рожден ден на 
перспективната ни шахматистка Деница 
Драгиева, който бе на 8 юли. Тя се предста-
ви отлично както на шахматното табло, 
така и в почерпката на всички деца в тур-
нира! 

Сашо Андреев игра много силно в неле-
ката конкуренция на връстниците си, но не-
лепа загуба го остави на 2-ро място поради 
по-лоши допълнителни показатели.

Деница също правеше силни партии, но 
загуба в последния кръг от доста по-слаб 

противник я изпрати на 3-о място. Трето-
то място не е лош резултат, но трябва да 
си има предвид, че до този момент тя бе 
лидер в турнира и при момчетата, и при мо-
мичетата.

Последният ни състезател – Станими-
ра, игра добре и с настроение, но липсата на 
опит и недостатъчната подготовка не й 
позволиха да направи повече от 1,5 точки.

В заключение ще кажа, че всички от на-
шия отбор изказаха прекрасни впечатления 
от организацията и приятелската атмос-
фера в Будва.

Ето и класиранията в отделните въз-
растови групи:

Момчета 16 г.
1. Франк Ашику 6 т.
2. Сашо Андреев 6
3. Никола Потрара 4,5
Момичета 16 г.
1. Ирина Бараева 5 т.
2. Горица Гаврич 2,5
3. Станимира Драгиева 1,5
Момичета 14 г.
1. Мария Северина 5.5 т.
2. Марина Бараева 5.5
3. Деница Драгиева 4.5

Първа европейска шахматна купа за деца
фм Христо Велчев



14 ШАХ в училище

Най-северният сръбски град, намиращ се 
до чудно красивото езеро Палич, в периода 
от 10 до 15 юли се превърна в притегателен 
център както за голям брой туристи, така и 
за повече от 200 шахматисти, без да включ-
ваме придружаващите ги. Суботица за първи 
път домакинстваше на станалите вече тра-
диционни европейски първенства по ускорен 
шах и блиц за юноши и девойки. Това бе десе-
тото издание. Участваха състезатели от 13 
страни. Български представители бяха десет 
в различните възрастови групи: Иван Григо-
ров – 8 г., Владимир Петров, Рубен Димчев, 
Захари Славов – 10 г., Калоян Христов – 12 г., 
Сашо Андреев – 16 г., Доника Шивачева, Ради-
лена Бурева, Ева Методиева – 10 г., и Деница 
Драгиева – 14 г.

Практиката предполага да разгледаме пред-
ставянето на участниците ни в реда на възрас-
товите им групи, но няма как да не започнем с 
фантастичния на този турнир Сашо Андреев. 
Треньорът му Трифон Тодоров сподели, че още 
със заминаването си за сръбския град Сашо е 
много амбициран и многократно казва, че меч-
тае за медал. Още когато вижда силните си 
опоненти в стартовия лист, Сашо веднага им 
прави досиета в базата на лаптопа си. Доста 
прозорливо действие, може да си представите 
каква помощ на ускорен шах е човек да седне 

добре подготвен за партията и да има въз-
можност да получи добра позиция, а в същото 
време и да спести няколко минутки, докато си 
припомня кое, как точно беше. За добрата под-
готовка спомага и стратегическото място на 
стаята на Сашо и Трифон Тодоров, а именно, 
че тя се намира само на 10 метра от мястото, 
където се закача жребият. И по този начин в 
интервала от около 15 минути между парти-
ите той има възможност за бърза подготовка. 
Освен многото работа, която влага Сашо, той 
има и спортен шанс по време на състезанието. 
В стартовия лист е под номер 8, започва увере-
но с 2 от 2, после губи и от по-задна позиция по-
степенно се изкачва до първото място. Голяма-
та драма идва в последния кръг. Нашето момче 
има половин точка преднина пред основния си 
преследвач и една точка от противника си в 
този последен кръг. Сашо губи, но за късмет и 
другото момче губи, а пък при дележа на пър-
вото място допълнителните показате-
ли му донасят европейската титла за 
юноши до 16 г.

1. Сашо Андреев . . . . . . . . . . . . 6.5 т.
2. Андрас Сирик . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.5 т.
3. Лазар Несторович . . . . . . . . . . . . . . 6 т.
4. Лазар Радусинович . . . . . . . . . . . . . .5.5 т.
5. Радмило Димитриевич . . . . . . . . . 5.5т.
6. Максим Борисенко . . . . . . . . . . . . .5.5 т.
Общо 22 участници
Без да има време да се отдава на еуфорията, 

Сашо бързо трябва да започне всичко отнача-
ло и даде всичко от себе си и на европейско-
то по блиц. Той вече е по-малко амбициозен, но 
пък за сметка на това доста по-спокоен, вече е 
изпълнил мечтата си от престоя в съседната 
ни държава – спечелил е титла. Критичният за 
него момент идва в 7-мия кръг, когато играе с 
Eло фаворита. Сашо изпада в тежка позиция, 
жертва фигура, постепенно доказва компенса-
ция за нея, предлага реми, което му е надменно 

Европейско по ускорен шах в Суботица
фм Христо Велчев

Ìеждународни прояви

Сашо Андреев с две титли
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отказано, след това противникът му поема 
прекалено необмислени рискове и накрая губи. 
След това Сашо печели още две партии 
и взима титлата и по блиц, и то до 18 го-
дини. Впечатляващо! Смятам, че работата 
му през тези 5 дни, а и преди това може да бъде 
пример за нашите млади шахматисти.

Много добре се представи и Доника 
Шивачева в групата до 10 години. След 
доста неочаквана загуба още в първия кръг на-
шата перспективна млада състезателка влезе в 
страхотна серия и в следващите 7 партии спе-
чели 6 и направи само едно реми. С този победен 
ход Доника поведе кръг преди края с цяла точка 
пред главната си преследвачка. Загуба именно 
в този последен кръг и по-лоши допълнителни 
показатели лишиха Доника от заслужена евро-
пейска титла по ускорен шах. Обективно бе 
най-добре подготвената състезателка във въз-
растовата група до 10 години. Надявам се, че ще 
продължи с качествената работа и следващата 
година ще материализира труда си с едно мяс-
то по-нагоре! Другите ни две представителки 
до 10 години - Радилена и Ева, заеха съответно 
15-о и 19-о място. 

1. Лили Симон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.5 т.
2. Доника Шивачева . . . . . . . . . 6.5 т.
3. Вероника Газикова . . . . . . . . . . . . . .6.5 т.
4. Алекса Копилу . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 т.
5. Анджела Сарянович . . . . . . . . . . . .5.5 т.
6. Йована Вучкович . . . . . . . . . . . . . . .5.5 т.
15. Радилена Бурева . . . . . . . . . . . . .4 т.
19. Ева Методиева . . . . . . . . . . . . 1 т.
Общо 19 участници
При девойките до 14 години също залага-

хме надежди за медал. Там нашата представи-
телка Деница Драгиева през по-голямата част 
от турнира имаше всички шансове да попадне 
в призовата тройка, като успя да победи и би-
вша европейска шампионка, и Ело фаворит във 
възрастовата група Ирина Бараева. Загуби в по-
следните два кръга за съжаление я изпратиха на 
8-мо място. Деница обаче спечели симпатиите 

на домакините и въпреки че бе извън първите 5, 
тя бе допусната на Суперфинала, където имат 
право на участие само заелите първите 5 мес-
та. 

1. Марина Бараева . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 т.
2. Джорджана Мореа . . . . . . . . . . . . . . 7 т.
3. Мария Северина . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 т.
4. Ксения Томин . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.5 т.
5. Дария Висанеско . . . . . . . . . . . . . . .5.5 т.
8. Деница Драгиева . . . . . . . . . . . . .4.5 
Общо 16 участници
На блица до 14 години Деница зае 9-о мяс-

то.
За представителя ни до 8 години Иван Григо-

ров това бе първото участие на шахматен фо-
рум от такова ниво. Той се представи прилично 
и с 4 точки зае 14-о място от 19 участници.

При момчетата до 10 години Владко Петров 
играеше добре и направи няколко хубави партии. 
През цялото време бе сред лидерите в надпре-
варата и може би, ако бе малко по-концентри-
ран, щеше да вземе медал. С 5,5 точки зае 5-о 
място от 30 участници, като остави много 
добри впечатления от играта си и цялостно-
то си отношение към шаха. Другите ни двама 
състезатели - Рубен Димчев и Захари Славов, 
трябва още доста да поработят за шахматно-
то си израстване.

Добре се представи и Калоян Христов в 
нелеката група до 12 години и с 5 точки стана 
10-и от 24 участници.

Сашо Андреев и Трифон Тодоров
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Всяка година в съседна Румъния се про-
веждат редица турнири, в това число и дет-
ски. Цените там са сходни, наградите - при-
лични, а нивото на турнирите е достатъчно 
високо. През лятото се провеждат няколко 
традиционни опени, а по същото време и 
детски турнири от тяхната верига Гран при 
до 12 и 14 години.

Тази година получихме покана от Мирча 
Павлов, организатор на турнирите в Текир-
гюл. Това е малко населено място, на 5 км от 
Ефорие Норд. Има огромно езеро, заради ко-
ето идват много туристи, красива алея око-
ло него, манастир и… чудесен ресторант в 
центъра, където бе и игралната зала. Друго 
забележително май няма?! А, да, забравих 
невероятното спокойствие, което цари, и 
много, ама наистина много цветя на всяка 
крачка. Идеална атмосфера за състезание по 
шах.

И така, на 28 юни на обяд тръгнахме от 
Велико Търново със специално организиран за 
целта микробус на фирма „Алекс ОК”. Във 
Варна към отбора на „Царевец” се присъеди-
ниха и децата от „Георги Даскалов” заедно 
с техния треньор мм Коста Ангелов. С нас 
трябваше да пътуват и Деница Драгиева с 
майка си, но за съжаление в последния мо-

мент заболяване я лиши от участие. Около 
18.30 ч бяхме вече в Текиргюл и се наста-
нихме. Оказа се, че има и други българи – мм 
Димитър Карапчански и мм Иван Янакиев. 
Те щяха да участват в турнира за ветера-
ни, който миналата година бил спечелен от 
Коста Ангелов.

На другия ден, когато бе началото на 
турнирите, започнаха изненадите. Оказа се, 
че няма да има специален турнир за ветерани, 
защото част от спонсорите не спазили обе-
щанията. Контролата за игра бе променена 
на 2 часа за цялата партия, а ”дългоочаква-
ната” техническа конференция така и не се 
проведе, но и това сме виждали на родна земя. 
”Големият шок” дойде, когато стана ясно, че 
всеки сам си осигурява не само традиционни-
те часовници, но и шаховете! Дотук добре, 
но когато видяхме на практика най-неверо-
ятните „изобретения” на човешката мисъл, 
наречени шахматни фигури, разбрахме, че 
нашето участие там ще е истинско изпита-
ние. Стандартни комплекти почти нямаше, 
а вместо това изобилстваше от шахове, на 
които пешките бяха по-високи от… царя и 
дамата! Да не говорим, че офицерите се раз-
личаваха от „кралските особи” само с пове-
че въображение. Естествено, както се казва, 
това не е всичко, приятели. Осветлението 
в някои части на залата бе по-подходящо за 
дискотека, отколкото за шах. Но и това не 
е болка за умиране - тъкмо децата ще проб-
ват уменията си на блинд. След 1-вия кръг 
разбрахме, че детският турнир (до 12 годи-
ни) е намален на 7 кръга, вместо обявените 
9, защото някои родители искали да имат 
повече време за плаж. Е, плажът в Ефорие на-
истина си заслужаваше. В свободното време 
съчетавахме отдих с плуване, плажен волей-
бол и футбол.

При децата групата не бе голяма - 38, по-
вечето с румънско Ело, един и с международ-
но. Те играеха в общ турнир с отделни кла-

Синьо лято в Румъния
мм Светла Йорданова

Ìеждународни прояви

Стефан, Емил, Виктор, 
Кристиан, Димитър и Светла



17ШАХ в училище

сирания по групи до 8, 10 и 12 години и един 
общ за момичета. Участваха няколко шам-
пиони и медалисти от техните държавни 
първенства. Доколкото разбрах, 8 са общо 
детските турнири в Румъния от веригата 
Гран при, които носят точки за генералното 
класиране на един финален турнир с огромни 
награди. От българска страна участваха 4 
момчета от Велико Търново, 1 от Варна и 
2 момичета, също от Варна. Е, не са кои да е 
момичета, а шампионката до 10 години Ни-
колета Господинова и нейната подгласничка 
Ана Вълева. За тях това бе част от подго-
товката им за световните и европейските 
първенства, които предстоят. За останали-
те освен, разбира се, трупане на опит, тур-
нирът бе и генерална репетиция преди дър-
жавните отборни първенства.

Най-добре стартираха Димитър Хри-
стов (10 г.), Кирил Герджиков (12 г.) и Ана 
Вълева с по 2 от 2 точки. Също толкова 
трябваше да има и Виктор Атанасов, ако 
не беше проявил „криворазбрано спортмен-
ство”. В приблизително равна позиция, коя-
то обаче не може да се рекламира, Виктор 
най-неочаквано прие предложението за реми 
на противника си, който в този момент 
имаше секунди. В следващия кръг Кирчо про-
яви същото „джентълменство”, само че в 
спечелена позиция. При 7 кръга, както знаем, 
всеки подарък може да е фатален за крайно-
то класиране. На всичкото отгоре след 3-ия 
кръг съдията промени стартовия списък при 
децата – на българчетата беше записано ус-
ловно румънско Ело, както на всички оста-
нали без Ело и те бяха подредени по азбучен 
ред. И в този момент започнаха да се сре-
щат помежду си. Не казвам, че е умишлено, 
но все пак такова бе впечатлението. След 
4-ия кръг с 3 точки бе Стефан Донев (12 г.), 
който преди това надигра Димитър Хри-
стов. Последва неприятна загуба в по-добра 
позиция и… отново „вътрешна” среща. Този 
път Стефан загуби от съотборника си Емил 
Стефанов. Емо стартира лошо с 2 загуби, 
но след това направи силен финал. Преди 
последния кръг имахме шансове за 5 медала. 

Само Стефан Донев и Кирил Герджиков бяха 
отпаднали от борбата, тъй като загубиха 
от други българи в предпоследния кръг. По-
бедителите Димитър Христов и Емил Сте-
фанов се задължаваха да продължат серията. 
Те го направиха и финишираха с по 5 точки, 
съответно на 1-во и 2-ро място. Последния 
ден играха директни двубои с деца от тях-
ната възрастова група.

Виктор Атанасов също се изправи сре-
щу свой връстник. При победа той ставаше 
2-ри в генералното класиране! За съжаление 
не успя да я постигне и с 4,5 т. се класира на 
5-о място при 12-годишните. Кирил Герджи-
ков и Стефан Донев са съответно 8-ми и 
9-и с по 4 точки.

Медал взехме и при девойките. Николета 
Господинова финишира с 5 точки, като пусна 
пред себе си само шампионката на Румъния 
до 12 г. Ана Вълева е 4-а с 3,5 точки. Тя запо-
чна отлично турнира, но последваха загуби 
срещу по-големи и опитни противници.

В опена участваха Кристиан Йорданов 
(13 г.) от В. Търново и Калоян Костов (13 г.) 
от Варна. Те финишираха съответно с по 4 и 
3,5 т. Кристиан игра малко под възможност-
ите си след тежката кандидатгимназиална 
кампания. Калоян игра добре и постигна цел-
та си да се градира международно, но малко 
прекали с ремитата.

Вярвам, че всички деца натрупаха безце-
нен опит от срещите в Румъния. За някои 
от тях това бе и първо международно учас-
тие. Не по-маловажни са и приятелствата, 
които завързаха там. 

Mihai-Florin Covaci - Nikoleta 
Gospodinova 
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Емил Стефанов с белите фигури



20 ШАХ в училище

Øахматна школа

От 10 до 16 юли в почивно-оздрави-
телния комплекс “Леденика” на АЕЦ “Коз-
лодуй” във Врачанския балкан се проведе 
редовната подготвителна лагер школа 
за деца до 14 години. Красивата приро-
да и чистият въздух създадоха прекрасна 
атмосфера за работа над шаха и активна 
почивка. Школата беше организирана от 
Българската федерация по шахмат, която 
пое разходите на шампионите и медалис-
тите от Държавните първенства, а на 
свои разноски участваха и няколко деца, 
които бяха извън тази квота. Целта на 
лагера беше да се подготвят участници-
те за Световното първенство в Анта-
лия през месец ноември и Европейското в 
Италия през септември. Условията за про-
веждане бяха отлични. Станцията разпо-
лага със закрит плувен басейн, интернет,  
фитнес, сауна, футболно игрище и вело 
алея. Децата се възползваха пълноценно 
от възможностите за отдих и спорт. 
Ръководител на школата беше национал-
ният селекционер за юноши и девойки гм 
Петър Великов. Участва също и специ-
ално поканеният от Франция наш извес-
тен треньор гм Никола Спиридонов, под 
чиито грижи са израснали такива елитни 
френски шахматисти като Жоел Лотие, 
Етиен Бакро, Максим Вашие-Лаграв и др. 

Лектори бяха също гм Маргарита Войска и 
мс Живко Жеков. Ежедневните занимания 
включваха две тренировки – сутрин и сле-
добед. Според нивото на подготовка и въ-
растта децата бяха разделени в две групи 
и работиха в две различни зали. Разгледани 
бяха редица основни ендшпилни позиции и 
важни въпроси на шахматната страте-
гия. Талантливите ни млади шахматисти 
показаха огромно желание и старание в 
тренировките. Гросмайстор Спиридонов 
оцени много високо не само техните спо-
собности, но и желанието им да усвояват 
нови знания. Както неведнъж подчертаха 
треньорите, целта на школата е не да на-
учим децата да играят шах, а да ги научим 
как сами да работят и да изучават шахма-
та. Мисля, че всички останаха доволни от 
плодотворната работа.

Последния ден цялата група направи 
посещение в известната пещера “Леде-
ника” и разгледа неповторимата природна 
забележителност. БФШ заслужава поз-
дравления за отличната организация на ла-
гер школата. Благодарности и на ръковод-
ството на АЕЦ “Козлодуй”, предоставило 
чудесната си база на младите ни надежди. 
Всички участници в нея силно се надяват 
тези полезни и приятни срещи да станат 
задължителна традиция и да се провеж-
дат редовно.

Детска лятна лагер школа 

гм Маргарита Войска
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45 деца събра турнирът за купата 
 на „Янтра ДНЕС”

Анатоли Петров 
Снимки Христо Павлов

Симонета Иванова   - победител с пълен актив от 7 точки

Симонета Иванова от ШК „Миха-
ил Тал” (Червен бряг ) спечели безапе-
лационно детския турнир по шахмат 
за купата на областния всекидневник 
„Янтра ДНЕС”. Тя постигна 7 победи 
във всичките си 7 партии и заслужено 
триумфира с купата, златния медал и 
най-сериозната премия от наградния 
фонд, надхвърлил 900 лева.

Масов интерес беляза състезанието, 
което вестникът организира вече чет-
върта поредна година в навечерието на 
1 юни -  Деня на детето. За разлика от 
миналогодишното издание, което има-
ше 29 участници от нашата област и 
от два столични клуба, сега броят на 
състезателите бе 45, от тях 37 мом-
чета и 8 момичета. Далеч по-широка бе 
и географията на турнира, събрал пред-
ставители на Велико Търново, София, 
Русе, Плевен, Добрич, Габрово, Червен 
бряг, Дряново, Бяла, Ямбол и Търгови-
ще. Любезен домакин на проявата бе 
грандхотел “Янтра”, а спонсори бяха 
още пивоварна “Болярка-ВТ”, агенция-
та за недвижими имоти “Century 21”, 

фирма “Галди Даком” и търговска вери-
га “Сико”.

Състезанието се проведе в общ 
турнир с отделни класирания в три 
възрастови групи   до 8, 10 и 12 годи-
ни. Новото бе, че организаторите 
осигуриха купи за тримата победите-
ли в отделните възрасти, а имаше и 
три специални награди под формата на 
плакети. Златни, сребърни и бронзови 
медали взеха призьорите във всички 
възрастови групи, парични премии има-
ше за всички състезатели в челните 
четворки, както и грамоти за всички 
участници.

Шахматните надежди водиха оспор-
вани битки в 7 кръга по швейцарската 
система с контрола 20 минути на със-
тезател. Съдия бе Николай Йорданов,   
републиканска категория. Нивото бе 
високо, повечето участници доказаха 
качествата си, заяви международният 
майстор за жени Светла Йорданова. 
“Благодаря на всички, че уважихте тур-
нира. Получи се хубав шахматен праз-
ник, в който всички премериха сили, 
но има и достойни победители”, заяви 
преди награждаването директорът на 
проявата Тихомир Стефанов,   изпълни-
телен директор на „Янтра прес” АД.

Въпреки оспорваните битки, 
първото място бе категорично 
спечелено от Симонета Иванова. 
Тя стана носител на купата на “Янтра 
ДНЕС”, като освен златен медал, взе 
и парична премия от 50 лв. от наград-
ния фонд. Втори при 12-годишните 

Îт живота на клубовете
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Îт живота на клубовете

стана Дарио Дерешки от „Плевен 21” 
с 6 точки, а трети -  съотборникът му 
Михаил Николов с 5 т., чиито награди 
бяха медали, грамоти и съответно 40 
и 30 лв.

Иван Георгиев от „Енергия” е първи 
при 10-годишните с актив от 5.5 точ-
ки. Състезателят от Добрич, чиято 
майка е великотърновка, получи купата 
си от представителя на фирма „Галди 
Даком” Цветан Русев, златен медал и 
премия от 40 лв. Втори и трети са 
великотърновските представители 
на ШК „Царевец” Димитър Христов 
и Емил Стефанов. Митко събра 5 т., 
достатъчни му за сребърния медал, и 
премия от 30 лв., а Емо е с 4.5 точки, 
бронзов призьор, и получи награда от 
20 лв. Четвърти остана миналогодиш-
ният победител и носител на купата 
на „Янтра ДНЕС” Владимир Петров от 
“Столичен център по шахмат”.

Идентични бяха призовете и при 
8-годишните, където триумфира Иван 
Николов от „ЦСКА” с 4 точки, следван 
от Давид Цветанов от „Плевен 21” и 
Нургюл Салимова от Бургас със същия 
актив.

Не по-малко атрактивни бяха и спе-
циалните награди под формата на ста-

туетки и също парични премии. Ива 
Пенчева от ВШК „Г. Даскалов” бе от-
личена за най-добре представило се мо-
миче. Великотърновката събра 5 точ-
ки и е пета в генералното класиране. 
Николай Бошнаков от „ЦСКА” спечели 
приза за най-борбен състезател, а Ма-
рия Калбанова от ВШК „Г. Даскалов” бе 
определена за най-добре представил се 
местен състезател извън медалисти-
те. Приза за най-малък участник получи 
родената на 2 юни 2003 г. Нургюл Са-
лимова (Бургас), която е и републикан-
ски шампион във възрастта си, както 
и победителката в турнира Симонета 
Иванова.

Фланелки с логото на „Янтра ДНЕС” 
пък получиха 21 участници -  всички, кла-
сирали се до 7-мо място в отделните 
възрастови групи, както и Христина 
Илиева,   треньорката, довела най-мно-
го шахматисти на турнира. Юбилейно-
то пето издание през 2010 г. ще бъде 
още по-масово и на високо ниво, обе-
щаха организаторите.

Тримата носители на купата 
“Янтра ДНЕС” 

Мария Калбанова с приза за най-добър 
местен участник
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На 29 май в Асеновград се проведе дет-
ски турнир, който се надяваме да стане 
традиционен. Всяка последна неделя на май 
е празникът на родопския град. По този 
повод мс Неделчо Чепаринов, баща на дву-
кратния шампион за мъже и супер гросмай-
стор - гм Иван Чепаринов, направи шахма-
тен празник, в който имаше много приятни 
емоции и награди за всички участници. Купи 
за най-заслужилите във възрастови групи до 
8, 10, 12 и 14 години – момчета и момичета. 
Книги, комплекти с шахматни фигури, гра-
моти за всички участници и най-вече 7 пар-
тии с връстници – една проверка за това 
доколко са усвоени тайните на Каиса. 

В майското утро на петъчния ден гос-
топриемното читалище “Родолюбие” по-
срещна деца от София, Пловдив и, разби-
ра се, от школата, на която е директор 
Неделчо Чепаринов. Една от допълнител-
ните атракции за децата бе изложбата 
на фотографа Валери Христов, който бе 
снимал солниците на Поморие от птичи 
поглед и децата за пореден път се убеди-
ха в творческия потенциал на природата. 
Точно в 10 часа д-р Христо Грудев – кмет 
на Асеновград, откри турнира. Контрола-
та за игра бе по 20 минути на състезател 
за цялата партия. Дистанцията бе само 7 

кръга и това допълнително повиши кон-
центрацията на участниците, тъй като 
всяка загуба трудно можеше да бъде на-
ваксана. 76-ма участници от 6 клуба, като 
най-много бяха от клуба домакин – 39. За 
повечето от тях този беше първи тур-
нир в живота. Турнирна обстановка, елек-
тронен часовник и наслада от получената 
награда. Очаквано борбата за 1-вото мяс-
то бе между представителите на софий-
ските клубове: Николай Христов, Деница 
Драгиева и Владимир Петков. Най-съсре-
доточена бе Деница от ШК „ЦСКА”, 
която заслужено спечели купата.

Крайно класиране 

Име Ело Т.

1. Деница Драгиева (ЦСКА) 1895 6.5

2. Владимир Петров (СЦШ, София) 1814 6.0

3. Николай Христов (ЦСКА) 1994 6.0

4. Никола Ганев (СЦШ, София) 5.5

5. Радослав Петковски (Енергия 21, Добрич) 5.5

6. Юлина Ганчева (СЦШ, София) 5.5

7. Никола Балтов (Рокада, Пловдив) 1708 5.0

8. Доротея Нанчева (Асеновец 2006) 1852 5.0

9. Гергана Заркова (Рокада, Пловдив) 5.0

10. Виктория Радева (Рокада, Пловдив) 5.0

11. Димитър Ананиев (СЦШ, София) 5.0

12. Румен Николов (ЦСКА, София) 1963 5.0

13. Иван Григоров (СЦШ, София) 5.0

14. Божидар Немски (Рокада, Пловдив) 5.0

15. Мариета Костадинова (Асеновец 2006) 5.0

16. Маргарита Стратева, (СЦШ, София) 4.5

17. Валентин Танев (Асеновец 2006) 4.5

Общо 76 участници. 

Първа детска купа „Асенова крепост”
мс Димитър Илиев 

Деница Драгиева - Никола Балтов



24 ШАХ в училище

Шахматна школа „Рокада” - Пловдив, 
 проведе “мини шахматна олимпиада”

мс Соня Пионова

На 17 май шахматна школа „Рокада”, 
Пловдив, проведе нетрадиционен турнир 
по ускорен шах. Избраната форма на със-
тезание “олимпиада” не е случайна и имаше 
образователен ефект. Искахме да внушим 
на децата основната идея на олимпийски-
те игри: “Ekecheiria” е вид общо споразу-
мение, което се е договаряло от всички в 
Древна Гърция, които са участвали в големи 
игри и състезания. По време на игрите са се 
прекратявали всички враждебни действия и 
не се допускали заплаха и насилие към нико-
го. Споразумението за мир е успявало само 
по време на олимпийските игри и е спирало 
войните между древните гърци.

В състезанието взеха участие деца от 
школата, както и деца от Дома за деца, 
лишени от родителска грижа “Олга Ско-
белева”. Разделени бяха в 6 отбора, като 

състезателите сами избраха държава, за ко-
ято да се състезават. Така в олимпиадата 
символично се включиха България, Италия, 
Испания, Русия, Румъния и Англия. При от-
криването всеки капитан на отбор пред-
стави държавата, за която си е избрал да 
се състезава. Децата показаха висока обща 
култура, с което зарадваха родители и гос-
ти на турнира.

Шахматната надпреварата беше изклю-
чително оспорвана и съпроводена с големи 
емоции от страна на децата. На първо място 
убедително  се класира “отборът на Русия”, в 
който играха: Божидар Немски, Стелиян Три-
фонов, Гергана Заркова, Айдуан Хюсеин. 

На второ място в изключителна конку-
ренция се класира “отборът на България” с 
участници: Илиян Стоянов, Мартин Вълчи-
нов, Виктория Радева и Александър Стоя-
нов. А третото място остана за “отборът 
на Англия”: Радослав Петковски, Владимир 
Урилски, Цветан Стоилов, Меймед Асанов.

Официални гости на турнира бяха пред-
ставители на италианската асоциация 
“Спорт за всички”, които осигуриха награ-
ди за всички участници. Всички се потопиха 
в магията на олимпиадите с демонстрира-
ните от децата спортна амбиция, спорт-
сменско поведение, приятелство и висок 
спортен дух.

Събитието беше истински празник за 
децата и родителите.

Шампиони в различните възрастови 
групи станаха: 
до 8 години - 
Виктория Радева и Иван Григоров
до 10 години - 
Владимир Петров и Гергана Заркова
до 12 години - 
Николай Христов и Юлина Ганчева 
до 14 години - 
Деница Драгиева и Никола Ганев. Владимир Петров - Румен Николов

Îт живота на клубовете
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Øахматна лекция

За  полезните  и  безсмислените шахове
мс Христинка Илиева

Ситуацията “шах” възниква почти във всяка 
партия, а в много от партиите неведнъж. Шаху-
ващият ход е необходим дори само заради това, 
че “без шах няма мат”. Неслучайно начинаещите 
шахматисти много обичат да дават шахове – 
може пък да се получи мат?! Но трябва ли винаги 
да се стремим да шахуваме?

XIIIIIIIIY
9k+-+K+-+0
9+-wQ-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+p+-zp-+-0
9-+-+l+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+L+0
9+q+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите могат да обявят шах на черния цар 
от различни полета, но след който и да е от тях 
те ще изпуснат “тихия ход” 1.£h7, а с това и 
възможността за получаване на материално пре-
имущество. 

Заради заплахата 2.¥е4 и 3.£b7 мат черните 
ще бъдат принудени да се лишат от своята дама. 
Известно е, че не всеки шах води към мат. От 
няколко възможни шаха изберете полезния шах!

XIIIIIIIIY
9-+lsn-+-+0
9+-trkzPQ+-0
9-+p+-+-+0
9+-+-+-zp-0
9-+-+-zp-+0
9+-tR-+-+K0
9-tr-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите могат да дадат ефектен двоен шах с 
две дами (!) - 1.e8£? Но тогава ще се радват чер-
ните. Те ще играят 1… ¢d6, давайки ответен 
открит шах, след който ще загинат и двете бели 
дами 2.£ее6 ¥е6 3.£е6 ¤е6 и печелят черните. 
Вместо хода 1.е8£ белите имаха възможност да 
дадат не толкова ефектен, но все пак шах с мат 
– 1.¦d3! 

Понякога “негово сиятелство шахът” може 
да изиграе благородната роля на спасител на по-
паднали в беда фигури.

XIIIIIIIIY
9r+-tr-+k+0
9zp-zp-+p+p0
9-+-+-+pvL0
9wq-+-+-+-0
9-vlL+-+-+0
9+-wQ-+-+-0
9P+P+-+PzP0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

Бялата дама в стремежа си да даде мат на g7 
е попаднала под свръзка – изглежда белите нямат 
възможност да се освободят от нея. Но все пак 
свобода за дамата има, ако се даде спасителен 
шах от f7 1.¥f7 и след 1... ¢f7 2.O-O+! и бялата 
дама е свободна.

Победата е най–желаният резултат от всяка 
партия, но често попадаме в позиции, в които ре-
сурсите за печалба са изчерпани, още по-лошо е, ко-
гато сме принудени да търсим спасение в безизход-
на ситуация. Тогава на помощ идва вечният шах.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-vl0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+R+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+k0
9q+-+-+-zp0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

Белите могат на всеки свой ход да дават ша-
хове по вертикалата g, опитвайки се да се от-
ърват от ненужния топ и да се самопатират. 
1. ¦g3 ¢h4 2. ¦g4 ¢h5 3. ¦g5  и т. н.  

Такъв топ, който пренебрегва инстинкта за 
самосъхранение, се нарича “бесен топ”. Към екс-
понатите на “музея на бесните фигури” спадат и 
“бясната дама”, “бесният офицер” и “бесният кон”. 
“Няма нищо вечно под луната, вечен е само вечни-
ят шах!” 
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Ðешете комбинациите
(1) Botvinik – Keres 

XIIIIIIIIY
9-+-wq-trk+0
9tr-+-+-zp-0
9-+lzpn+P+0
9zp-zpN+p+-0
9P+PsnP+-zp0
9+-+PvL-+P0
9-+-+-wQ-mK0
9+R+L+R+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят 

(2) Furman – Witkowski 
XIIIIIIIIY
9-+-+-trrmk0
9zp-+-+Rzpp0
9nzpnvl-+-+0
9+-+-+-+-0
9N+-+-sN-+0
9+P+-+-zP-0
9PvL-+-+-zP0
9+-+-tR-+K0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(3) Gulko – Volovich 
XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0
9zplwq-snp+p0
9-zp-vl-vLp+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+QzP0
9+-zP-+N+-0
9L+-+-zPP+0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(4) Cherepkov – Sazonov 
XIIIIIIIIY
9-+-trr+k+0
9+p+-+pzpp0
9p+-+-+-+0
9tR-+-sN-wq-0
9-wQ-zPR+-+0
9+-+-+-+-0
9-zP-+-zPPzP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(5) Sigurjonsson – Segal 
XIIIIIIIIY
9r+-+r+k+0
9vlpzp-wq-zpp0
9p+-+lzp-+0
9+-zp-+-+Q0
9-+-+N+-+0
9+P+-zPP+-0
9PvL-+-zP-zP0
9tR-+R+-+K0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Lechtynsky – Pachman 
XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9vlp+p+-zp-0
9p+n+p+-zp0
9+-+n+P+-0
9-+-+N+-+0
9+N+L+-+-0
9PzPP+-+PzP0
9tR-vLQ+R+K0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(7) Sakharov – Cherepkov 
XIIIIIIIIY
9-+-+rvlk+0
9+q+-+pzpp0
9-+Rtr-+-+0
9+p+P+L+-0
9-+l+PtR-+0
9zp-+-+-zP-0
9-+-+-zP-zP0
9vL-wQ-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(8) Karlovy Honfi – Titkos 
XIIIIIIIIY
9-+-+rvlk+0
9+-+q+pzp-0
9-+-zp-sn-zp0
9+p+Psn-+-0
9-zPr+-+-+0
9+QsN-sN-+P0
9-+-vL-zPP+0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят
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