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Ìеждународни прояви

Пети открит европейски шампионат за 
 училищни отбори

мс Димитър Илиев

В грандхотел „Варна” в курортния ком-
плекс „Свети Свети Константин и Елена” 
от 13 до 21 юни се проведе петият от-
крит европейски шампионат на училищни-
те шахматни отбори. Участваха 26 от-
бора от Азербайджан, Беларус, България, 
Полша, Румъния и Русия. Сред участниците 
бяха: световната шампионка до 12 години 
Анна Стяжкина, както и звездите на отбо-
ра от Баку - Гюнай Мемед Заде - световен 
шампион до 10 години, и Абдула Кадимбайл 
- европейски шампион при 8-годишните. 
Контролата за игра бе 90 минути плюс 30 
секунди добавка след всеки ход на участник 
за завършване на партията. Организатори 
на шампионата бяха: Европейски шахматен 
съюз, СПА комплекс грандхотел „Варна” и 
шахматен клуб „Веселин Топалов-2006” в 
лицето на своя президент Борис Христов, 
който се постара да създаде прекрасни ус-
ловия за игра – незабравима седмица в 5-зве-
здния хотел. Морето, хубавото време и 
настроението на 114-те участници от 26 
отбора, разпределени във възрастовите 
групи до 8,  10, 12, 14 и до 16 години, пред-
разполагаха за пълноценна изява на младите 
шахматисти и така в 9:30 ч. на 13 юни за-

почнаха сраженията в 5 отделни турнира, 
които ще разгледам поотделно.

8-годишните

На старата застанаха 28 участници от 
6 отбора. Тук борбата за първото място 
бе между отборите на Москва, Санкт Пе-
тербург и полския Гразнов. В партиите, 
които съм подбрал, можете да разгледате 
творчеството на малчуганите, макар че 
преобладаваха много типични грешки за де-
цата в тази възраст – едноходови заплахи 
и нетърпеливост. Приятно впечатление 
ми направиха екипите на водещите отбо-
ри, отборната колегиалност и сериозното 
отношение към този турнир. Българският 
отбор беше облечен в националния трико-
льор, но значително отстъпваше в класата, 
което се вижда и в крайното класиране. 

Крайното класиране Т.

1. Moscow Dvorets 1 15

2. Chrzanow 13.5

3. Vtoraja School Sankt-Peterburg 13.5

4. Baku 9

5. Moscow Dvorets 2 6.5

6. Mlad Grosmaistor Varna 2.5
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Chinchenko, Georgii - Belyshkov, Petr 
[C42]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤e5 ¤e4 4.£e2 d5 
5.d3 ¥b4 6.c3 ¥a5 7.de4 0–0 8.£e3 de4 
9.£e4 ¦e8 10.¥d3 f6 11.£h7 ¢f8 12.£h8 
¢e7 13.£g7 ¢d6 14.0–0 fe5 15.¦d1 ¥g4 
16.£g4 ¢e7 17.¥f5 ¤d7 18.¦d7 £d7 19.¥d7 
¦f8 20.£g7 ¦f7 21.¥g5 ¢d7 22.£f7 ¢d6 
23.£f6 ¢d5 24.b4 ¥b6 25.a4 ¥f2 26.¢f2 e4 
27.¤a3 e3 28.¥e3 ¦e8 29.¦d1 1–0

Kushnerev, Artem - Belyshkov, Petr [B01]
1.e4 d5 2.ed5 £d5 3.¤c3 £e5 4.£e2 £e2 
5.¥e2 e5 6.¤f3 ¥g4 7.¤d5 ¤c6 8.¤c7 
¢d8 9.¤a8 ¥d6 10.¤g5 ¢e8 11.¥g4 ¤d4 
12.¥d1 ¤f6 13.c3 ¤f5 14.¥c2 ¤e7 15.0–0 
¤h5 16.¥d1 ¤f4 17.g3 ¤fg6 18.¥f3 ¤d5 
19.¥d5 f6 20.¤f3 ¦g8 21.¥b7 1–0

10-годишните
25-ма участници от 6 отбора. Тук бор-

бата за първото място липсваше, защото 
отборът на Москва беше без конкуренция. 
Единствено отборът на Минск се опит-
ваше донякъде да ги конкурира, но загуби в 
личната среща с 1:3. Момчетата от Варна 
заеха пето място.

Крайното класиране Т.

1. Moscow Dvorets 1 16

2. Minsk 15.5

3. Vtoraja School Sankt-Peterburg 13.5

4. Moscow Dvorets 2 8.5

5. Mlad Grosmaistor Varna 6

6. Moscow Dvorets 3 0.5

Gerasimov, Feodor - Ziaziulkin, Pavel 
[B42]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 
a6 6.¥d3 e6 7.0–0 ¤bd7 8.£f3 ¤e5 9.£e2 b5 
10.a3 ¥b7 11.¥g5 ¥e7 12.h3 0–0 13.£e3 h6 
14.¥f6 ¥f6 15.¦fe1 ¤d3 16.cd3 ¦c8 17.£d2 
¥d4 18.¦ab1 ¦c7 19.¤e2 ¥b6 20.¤f4 £g5 
21.¦bd1 ¦fc8 22.g3 ¦c2 23.£b4 ¥f2 24.¢h2 
£g3 25.¢h1 ¥e1 26.¦e1 £h2# 0–1

Tikhonov, German - Voushev, Nikita 
[D37]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥f4 b6 5.¤f3 
¥b7 6.e3 ¥d6 7.¥g3 0–0 8.¤b5 ¥g3 9.hg3 
¤bd7 10.cd5 ¥d5 11.¤c3 ¥b7 12.£c2 h6 
13.0–0–0 ¦c8 14.¢b1 £e7 15.¥d3 ¦fd8 
16.e4 ¤f8 17.e5 ¤d5 18.¤d5 ¥d5 19.g4 c5 
20.¥a6 ¦c7 21.dc5 ¦c5 22.£e2 ¤g6 23.¥d3 
¤f4 24.£f1 ¤d3 25.¦d3 ¥e4 26.¤e1 ¦cd5 
27.¦hh3 £d7 28.¢c2 £a4 29.¢c3 ¦c8 
30.¢d2 £b4 31.¢e3 ¥d3 32.¤d3 £d4 
33.¢e2 ¦c2 34.¢e1 ¦c1 35.¢e2 ¦f1 36.¢f1 
£c4 37.¢e2 £g4 38.¦f3 £e4 39.¦e3 £c4 
40.a3 £c2 41.¢f3 ¦d3 0–1

Egorushkin, Anton - Kazantsev, Kirill 
[C55]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.0–0 ¤f6 
5.¤c3 0–0 6.¥b5 d6 7.d3 h6 8.¥c6 bc6 
9.d4 ed4 10.¤d4 ¥b7 11.h3 ¦e8 12.¦e1 
¥b4 13.¥d2 ¥c3 14.¥c3 ¤e4 15.¤f5 ¤c3 
16.bc3 £g5 17.¤g3 c5 18.¦e2 ¦e5 19.¦e5 
£e5 20.£e1 ¦e8 21.£e5 ¦e5 22.¦b1 
¥c6 23.¦b8 ¦e8 24.¦b3 ¦e1 25.¤f1 ¦a1 
26.¦a3 ¥b5 27.¦a7 ¦f1 28.¢h2 ¦f2 29.¦b7 
¥c6 30.¦b8 ¢h7 31.¢g1 ¦g2 32.¢f1 ¦c2 
33.¦c8 ¦a2 34.¦c7 ¥b5 35.¢e1 f6 36.¦b7 
¦a5 37.¦b6 d5 38.¦d6 ¥c4 39.¦e6 ¦a6 0–1

12-годишните

31 участници от 7 отбора. Тук борбата 
за първото място се водеше между отбо-
рите на Баку и Санкт Петербург. В тази 
възрастова група качеството на игра бе по-
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високо и за разлика от предните две групи 
– участниците пълноценно използваха цяло-
то време за обмисляне. Българският отбор 
стана шести.

Крайното класиране Т.

1. Baku 19

2. Vtoraja School Sankt-Peterburg 17

3. Minsk 15

4. Berdsk 13.5

5. Chrzanow 12

6. Mlad Grosmaistor 5.5

7. Moscow Dvorets 2

Vialichka, Kiryl (1832) - Mammadzada, 
Gunay Vuqar (1788) [D53]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 
5.e3 0–0 6.£c2 h6 7.¥h4 b6 8.cd5 ed5 
9.¤f3 ¥b7 10.£f5 ¤e4 11.¥e7 £e7 
12.¤d2 ¤c3 13.bc3 ¤d7 14.¥d3 ¤f6 
15.h3 £a3 16.¢e2 ¥a6 17.¦hc1 ¥d3 
18.£d3 £d6 19.£f5 c5 20.g4 £e6 21.£f4 
¦fe8 22.¦g1 ¤e4 23.¦ac1 cd4 24.cd4 
¦ac8 25.¦c7 ¦c7 26.£c7 ¦c8 27.£a7 
¦c2 28.¦d1 £c6 29.£a3 ¤c3 30.¢e1 
£b5 31.¤c4 £c4 32.£a8 ¢h7 33.¦d2 
¦c1 0–1

Mammadov, Gulam Ilham (1773) - 
Zaman, Daniel (1723) [C50]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤d4 4.¤d4 
ed4 5.0–0 d6 6.c3 dc3 7.¤c3 ¥e6 8.¥e6 

fe6 9.£h5 ¢d7 10.£b5 ¢c8 11.d4 £d7 
12.£b3 b6 13.d5 e5 14.f4 ¢b7 15.a4 a6 
16.¥d2 ¤f6 17.¦ac1 ¤h5 18.a5 b5 19.f5 
¥e7 20.¦f3 ¦hg8 21.¤a2 g6 22.¦fc3 
¦ac8 23.¤b4 gf5 24.¦c6 ¥d8 25.¤a6 
¦a8 26.£b5 ¢c8 27.£b6 ¦g7 28.¥h6 
¦f7 29.¦d6 £e7 30.¦dc6 ¦a6 31.£a6 
¢d7 32.£b5 ¢c8 33.a6 ¤f4 34.¥f4 ef4 
35.£b7 ¢d7 36.¦c7 ¢d6 37.¦1c6 ¢e5 
38.¦e7 ¦e7 39.d6 ¥b6 40.£b6 ¦g7 
41.¦c5 ¢e4 42.£b4 ¢d3 43.£c3 ¢e2 
44.¦e5 ¢d1 45.¦e1# 1–0

14- годишните
18 участници от 4 отбора. Поради 

малкия брой отбори се взе решение да се 
играят по 2 отборни срещи с размене-
ни цветове. Това даде възможност при 
евентуална загуба да се търси реванш. 
Тук вече се играеше на електронни дъс-
ки и това даде допълнителен стимул 
на тийнейджърите да покажат своите 
възможности. Отборът от Минск бе 
в много хармоничен състав, с изравне-
ни сили на всички дъски и това бе пред-
поставка за безпроблемно завоюване на 
1-вото място.

 

Крайно класиране Т.

1. Minsk 19.5

2. Vtoraja School Sankt-Peterburg 12.5

3. Baku 12.0

4. Mlad Grosmaistor 4.0

Stjazhkina, Anna (1973) - Zhuk, Ilya 
(1879) [C10]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 de4 4.¤e4 ¤f6 
5.¤f6 £f6 6.¤f3 h6 7.¥d3 ¥d6 8.0–0 
0–0 9.£e2 ¤c6 10.£e4 ¦d8 11.c3 ¤e7 
12.£h7 ¢f8 13.¦e1 ¤g6 14.¥g6 fg6 
15.b3 ¥d7 16.¤e5 ¥e5 17.de5 £f5 
18.¥e3 ¥c6 19.f3 b6 20.¦ad1 ¦d3 21.c4 
¦ad8 22.£h8 ¢f7 23.£d8 ¦d8 24.¦d8 
£e5 25.¥f2 £g5 26.¦c8 

Ìеждународни прояви



7ШАХ в училище

XIIIIIIIIY
9-+R+-+-+0
9zp-zp-+kzp-0
9-zpl+p+pzp0
9+-+-+-wq-0
9-+P+-+-+0
9+P+-+P+-0
9P+-+-vLPzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

26...¥f3 27.¥g3 £c5 28.¢h1 ¥c6 29.¦c7 
¢f6 30.¦f1 ¢g5 31.¦g7 £d4 32.¦gf7 £e4 
33.¦7f2 e5 34.¦d2 £e3 35.¦df2 £e4 36.¦f3 
£c2 37.¦3f2 £e4 38.h3 h5 39.h4 ¢g4 40.¦f3 
£c2 41.¦3f2 £e4 42.¥h2 ¢h4 43.¦d2 
¢g5 44.™¦ff2 £b1 45.¥g1 e4 46.¦d6 e3 
47.¦e2 £f1 48.¦c6 £e2 49.¦e6 ¢f4 50.b4 
£c4 51.¦e3 £b4 52.¦f3 ¢g4 53.¦d3 £b1 
54.¦a3 a5 55.¦b3 £a2 56.¦b6 ¢f5 57.¦b5 
¢g4 58.¥e3 a4 59.¦g5 ¢h4 60.¦g6 £b1 
61.¢h2 £g6 0–1

Dubovsky, Artyom (1942) - Andonov, 
Georgi (1744) [C02]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 ¥d7 4.¤f3 a6 5.a4 
c5 6.c3 ¤c6 7.¥d3 £b6 8.dc5 ¥c5 9.0–0 
a5 10.¤bd2 d4?? 11.cd4 ¥d4 12.¤c4 £c7 
13.¤d6 ¢e7 14.¤d4 ¤d4 15.£g4 ¤f5 
16.¥f5 h5 17.£g7 ¤h6 18.¥g5# 1–0

Zhuk, Ilya (1879) - Stjazhkina, Anna 
(1973) [¥22]
1.e4 c5 2.c3 g6 3.d4 cd4 4.cd4 d5 5.¤c3 de4 
6.¥c4 ¤f6 7.£b3 e6 8.d5 ed5 9.¤d5 ¤d5 
10.¥d5 £e7 11.¥d2 ¤d7 12.£a4 ¥g7 13.¦c1 
0–0 14.¥b4 £g5 15.¦c8 ¦ac8 16.£d7 £c1 
17.¢e2 ¦c2 18.¥d2 £d2 19.¢f1 ¦c1# 0–1

Qadimbayli, Abdulla Azar (1728) - 
Stjazhkina, Anna (1973) [B27]
1.e4 c5 2.¤f3 g6 3.d4 cd4 4.£d4 ¤f6 5.¥b5 
¤c6 6.¥c6 dc6 7.£d8 ¢d8 8.¤c3 ¤d7 9.0–
0 ¥g7 10.¥d2 e5 11.¦ad1 ¢c7 12.¥e3 ¦e8 
13.¤d2 b6 14.a4 ¤f6 15.a5 ¤g4 16.¤c4 
¤e3 17.¤e3 ¥e6 18.ab6 ab6 19.¦a1 ¥f8 
20.¢h1 ¥c5 21.¦fb1 b5 22.¤e2 ¢b7 23.h3 

¦a1 24.¦a1 ¥e3 25.fe3 ¦d8 26.¤g3 ¦d2 
27.¦c1 ¢b6 28.b4 c5 0–1

16- годишните…
12 участници от 3 отбора. Тук същo отбо-

рите играха по 2 партии с разменени цветове. 
Победиха представителите на Беларус, като 
на 1-ва дъска играеше имащата вече два бала за 
женски гросмайстор Анастасия Зазюлкина, коя-
то тази година на европейското първенство за 
жени направи фурор, класирайки се за по-ната-
тъшната борба за световната титла. 

Крайното класиране Т.

1. Minsk 11.0

2. Baku 7.5

3. Chrzanow 5.5

Ziaziulkina, Nastassia (2283) - 
Bayramov, Elkhan Khayyat (1926) [B98]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c3 a6 6.¥g5 e6 7.f4 ¥e7 8.£f3 
£c7 9.0–0–0 b5 10.¥f6 ¥f6?? 11.¥b5! 
¢e7 12.e5 de5 13.¤f5 ¢f8 14.£a8 ef4 
15.¦he1 h5 16.¤d5 ¥b7 17.£a7 ¤c6 
18.£c5 ¥e7 19.¤fe7 ed5 20.¤d5 ¢g8 
21.¤c7 1–0

Sadzikowski, Daniel (2258) - Ziaziulkina, 
Nastassia (2283) [D16]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 dc4 5.a4 
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e6 6.e3 c5 7.¥c4 ¤c6 8.0–0 cd4 9.ed4 ¥e7 
10.¥g5 0–0 11.£d2 b6 12.¦ad1 ¥b7 13.¤e5 
¤d5 14.¤c6 ¥c6 15.¥e7 ¤e7 16.d5 ed5 
17.¤d5 ¥a4 18.b3 ¥c6 19.¤f6 gf6 20.£h6 
£c7 21.¦d4 ¤g6 22.¦g4 ¢h8 23.h4 b5 
24.¥d3 £d6 25.¥b1 ¦g8 0–1

И така, след изиграните първенства 
в 5 възрастови групи отборът от Минск, 
Беларус, е абсолютният победител в Евро-
пейското първенство за клубни отбори от 
8 до 16 години. Това сочи неофициалната 
класация, която се базира на класирането 
по медали в 5-те групи на шампионата. С 2 
първи, 1 второ и 2 трети места делегация-
та от Минск води с 3 точки пред Москва (с 
2 първи места), Санкт Петербург (2 трети 
и 2 втори) и Баку (по един комплект злато, 
сребро и бронз). Полският отбор си тръгва 
със злато и бронз. 

В заключение искам да публикувам наблю-
денията на известния треньор, ФИДЕ май-
стор и автор на много книги Виктор По-
жарски: „Шахматът учи децата да мислят.“ 
До този извод той е стигнал на базата на 

многобройни наблюдения и изследвания от 
цял свят. Пожарски е организатор и на пър-
вата Mеждународна конференция на тре-
ньори на тема „Методика на подготовката 
и организация на обучението на младите 
шахматисти”. 

„В Русия съществува добра система за 
подготовка на млади шахматисти. Бивши-
те шахматни дворци - днес домове за дет-
ско творчество - са добра база за подго-
товка на млади шахматни таланти. Но ние, 
благодарение на интернет, организираме и 
задочни школи. Особено важна е методика-
та за работа с начинаещите. При тях освен 
усвояване на първичните, основните шах-
матни знания - запознаване с шахматните 
фигури, правила, началните знания за дебю-
та, за развиването на фигурите и т.н. Ние 
ще се стремим да постигнем и главната цел 
на това обучение, а тя според втория све-
товен шампион - доктор по математика и 
философия Емануил Ласкер, е: „Обучението 
по шахмат трябва да възпитава способнос-
тта на децата да работят търпеливо и 
упорито, да се научат да мислят!” 

От 21 до 29 юни в курортния комплекс 
„Свети Свети Константин и Елена” се 
проведе Седмият детски фестивал „На-
деждите на света”. Тази година програмата 
включваше турнири по класически шахмат, 
сеанси, ускорен шахмат и блиц. Място-
то за игра бе зала „Одесос” на 5-звездния 
грандхотел „Варна”. Малките шахматисти 
получиха много награди от приятелите на 
шахмата във Варна. Преди да започна с пре-
глед на фестивала, ми се иска да споделя с 
вас мнението на една от участничките – 
европейската шампионка до 12 години от 
Фермо 2009-а – Анна Васенина, която игра 
и миналата година и даже стана 1-ва при 
момчетата до 14 г., за нейните очаквания 
и мечти. 

В градината около басейна на грандхо-
тел „Варна" разговорът започва неприну-
дено. На масата са наредени шахматните 
фигури на черно-бялата дъска. Правя първия 
ход и веднага се допитвам за съвет. Меж-
дувременно разбирам, че това е първото 
интервю в живота на младата надежда на 
руския шахмат.

- d2-d4, мисля, че е класика? - започ-
вам разговора.

- По принцип това е доста чест ход и 
много се използва. На мен също ми харесва.

- Кое е любимото ти начало?
- Все още нямам такова, нито пък люби-

ма защита. Зависи от противниците срещу 
мен.

Ìеждународни прояви

Седми открит детски фестивал 
 „Надеждите на света”
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- Кой те запали по тази древна игра 
и от колко години тренираш?

- Първо играхме вкъщи с баща ми Ар-
тьом Васенин. Той е голям почитател на 
играта. Нещо средно между любител и със-
тезател. В Русия шахът е доста популярен 
и се играе на много места. Особено в парко-
вете на Москва, когато времето е топло. 
Бях на 5 години, когато научих правилата, а 
от 7 ходя на тренировки в Двореца на пи-
онерите.

- От толкова малка и вече на тре-
нировки?

- Имаме голям късмет, че живеем много 
близо до двореца. Пеша е около 20 минути. 
За Москва това си е направо на една ръка 
разстояние. Имаме в отбора момичета и 
момчета, които пътуват по 2 часа в една-
та посока, представяш ли си?

Знаейки от личен опит за какво става 
въпрос, кимнах с глава. Разговорът продължи 
в посока организацията на тренировките и 
състезанията в Русия. Тук в един момент 
останах с отворена уста. Знаех, че спор-
тът в страната е държавна политика, но 
пък чак до такава степен - не вярвах. Оказ-
ва се, че децата не само че не плащат нищо, 
но и всички състезания в календара на феде-

рацията за всички възрастови групи също са 
безплатни. Моята събеседничка е летяла да 
играе в различни кътчета на своята родина. 
За участие в надпревари в Москва присти-
гат деца от далечните сибирски райони и 
Тихия океан. Всичко това, без родителите 
да плащат каквото и да било. Нито за път, 
нито за храна, нито за хотели.

Да влезеш в отбора на града е голяма 
чест - продължи Анна. Минаваш през ня-
колко квалификации и след това отиваш 
на регионални надпревари, следват държав-
ните първенства. Аз ги победих всички и 
дори сега играя с по-големите от мен. На 
световното първенство разделих 5-о 8-о 
място, но с по-големи. На европейското в 
моята възрастова група станах първа.

- Какво е чувството да си шампион 
на континента?

- Доста е приятно,  вярно, осъзнах го чак 
след два дена. В началото имаше радост, че 
съм победила, но не знаех за какво става 
въпрос. Чак когато кацнахме в Москва от 
Италия, усетих истински титлата.

- Следяхте ли какво се случва в Со-
фия на мача Ананд - Топалов?

- Нашата треньорка Наталия Силионова 
ни показа и разгледахме само една партия. 
Беше първата, в която Топалов победи. 

- А някои класически мачове като 
например Карпов - Каспаров?

- Цели мачове - не. Отделни партии само. 
И не само на тях двамата. По принцип всич-
ки известни разигравания ги знам наизуст.

- Каква е ролята на компютъра в 
твоята подготовка?

- Голяма, разбира се, но засега немного 
често. Учат ни по специална методика и 
там, естествено, влиза обучение с компю-
тър. Но за по-сериозно ни казват, че още 
ни е рано.

Реших да сменя темата на разговор, все 
пак едно момиче едва ли се интересува само 
от шахмат. Оказва се, че Анна е пълна от-
личничка. Има само петици (най-високата 
оценка в Русия). Обича доста често да се 
разхожда из парковете на Москва. И през 
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зимата, и през лятото. Не й харесват оба-
че проблемите на мегаполиса - огромните 
задръствания, мръсния въздух, тъпканиците 
в метрото и градския транспорт. Това, че 
хората са се озлобили от ежедневните про-
блеми и не са толкова добри.

- Какво си пожелаваш от турнира?
- Естествено, че идвам тук само за по-

беда, но това е част от подготовката ми 
за следващото световно. Ще бъде тежко и 
интересно състезание. Много се радвам, че 
в България се организира подобно нещо. Ми-
налата година бях тук и много ми хареса. 

- Каква е голямата ти мечта?
- Да стана световна шампионка.
- Но ти вече си била на 5-о място, 

и то като си играла с по-големи. Така 
че тази година може да стане, имаш 
всички шансове.

- Не! Световна шампионка за жени.

Започнах с това интервю, защото то 
показва с какво голямо желание и амбиция 
идваха децата и искаха да покажат какво са 
научили и след като се върнат по градовете 
си, да ги посрещнат като герои.

Фестивалът започна със сеанси, кои-
то дадоха победителят от опен турни-
ра през 2009-а украинският гросмайстор 
Дмитрий Комаров, победителят от за-
вършилия на 20 юни IV опен Варна – 21-
годишeният грузински гросмайстор Да-
вит Джошуа и най-добре представилата 
се при жените в тазгодишния турнир 
гросмайстор Олга Стяжкина. Крайният 
резултат е 42:1 за гросмайсторите, като 
единствените 2 ремита направиха Герман 
Меркин и Марк Емдин.

Styazhkina, Olga (2280) – German 
Merkin [B25]
1.e4 c5 2.¤c3 d6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 5.d3 
¤f6 6.f4 ¤c6 7.¤f3 0–0 8.0–0 ¦b8 9.h3 b5 
10.g4 £c7 11.f5 a5 12.g5 ¤d7 13.¤d5 £d8 
14.£e1 ¤de5 15.¤e5 ¥e5 16.£h4 ¤d4 

17.fg6 ¤e2 18.¢h1 ¤g3 19.¢g1 ¤e2 ½ 

JOJUA, DAVIT (2537) – EMDIN MARK 
[D11]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 ¥g4 5.e3 
e6 6.h3 ¥h5 7.g4 ¥g6 8.¤h4 ¤bd7 9.¤g6 
hg6 10.¥g2 dc4 11.a4 ¤b6 12.£e2 ¥b4 
13.¥d2 a5 14.g5 ¤g8 15.¤e4 ¥d2 16.£d2 
¤e7 17.¤c5 £c7 18.f4 ¤ed5 19.0–0 c3 
20.£d3 c2 ½ 

След този сеанс последваха станалите 
традиция турнири по блиц и ускорен шах-
мат. 

Победители по възрастови групи 
станаха:

Блиц турнири:
До 8 години - 24 участници
1. Qadimbayli Abdulla Azar Oglu – Aзер-

байджан
От 9 до 12 години - 58 участници
1. wfm Vasenina Anna – Русия
От 13 до 16 години - 34 участници
1. Lewicki Miroslaw – Полша

В турнирите по ускорен шахмат също 
бе много горещо на шахматните табла.

Контролата за игра бе 15 минути + 5 се-
кунди след всеки изигран ход.

Възрастова група до 8 години - 16 
участници

1. Kushnerev Artem – Русия
От 9 до 13 години - 32 участници
1. Anikin Igor - Русия
От 13 до 16 години - 10 участници
1. Subbotsky Mikhail – Русия

След тази сериозна подготвителна 
част на фестивала започнаха и главни-
те турнири, които тази година бяха 4 
по класически шахмат във възрастови 
групи до 8, 10, 12 и до 14 години. Кон-
тролата за игра бе 90 минути + 30 се-
кунди добавка след всеки изигран ход на 

Ìеждународни прояви
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състезател.

При 8-годишните победителите 
станаха ясни след драматични и оспорва-
ни битки зад шахматната дъска. Първен-
ството даде шанс на нови таланти да се 
откроят на шахматната сцена. Там, про-
тивно на всички очаквания, се игра доста 
стойностен шах. Победителят Даниил 
Голиков стартира със загуба, но спечели 
6 поредни победи и се изстреля на върха. 
Втори остана ученикът на СОУ "Ан-
тон Страшимиров" и състезател на 
ШК "Каиса” – Варна, Николай Иванов. 
Той успешно се пребори с цялата руска 
школа. Следях партиите му, в които той 
игра със завидна лекота. За мен той бе 
най-силният в групата си и ако бе успял да 
реализира спечелените си позиции, сигур-
но щеше да стои на най-високото стъпа-
ло при награждаването. Безспорно в него 
има много талант. Запомнете това име и 
ако го чуете след време, няма да сте изне-
надани. Трети в тази група остана Георгий 
Чинченко, който дълго време водеше и в 
една партия имаше късмета да изпадне в 
ситуация "пат" с гол цар. Съдбата обаче 
не му прости в последния кръг, когато 
той загуби от бъдещия шампион. 

Крайно класиране:

1. Golikov Daniil Санкт-Петербург 6.0

2. Ivanov Nikolay ОУ Антон Страши-
миров, Варна

5.5

3. Chinchenko Georgi Санкт-Петербург 5.0

4. Kozenets Alla Дворец 1, Москва 5.0

5. Liyko Ilya Дворец 2, Москва 5.0

6. Kushnerev Artem Дворец 1, Москва 4.5

Общо 23 участници от 3 страни

Shopov, Aleksander - Ivanov, Nikolay 
[C55]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥e7 4.d3 ¤f6 
5.0–0 0–0 6.¤g5 d5 7.ed5 ¤d5 8.¥d5 £d5 
9.£h5 ¥g5 10.£g5 f6 11.£h4 ¤d4 12.¤c3 
£e6 13.£g3 £g4 14.£g4 ¥g4 15.¦e1 ¤c2 
16.¦e4 ¥f5 17.¦c4 ¥d3 18.¦c7 ¤a1 19.¦d7 
¥f5 20.¦b7 ¦f7 21.¦f7 ¢f7 22.f3 ¤c2 23.g4 
¥g6 24.¤d5 ¦d8 25.¤c7 ¦d1 26.¢f2 ¦c1 
27.h4 ¤d4 28.h5 ¦c7 29.hg6 ¢g6 30.b4 
¢g5 31.a4 ¢f4 32.b5 ¦c2 33.¢e1 ¢e3 
34.a5 ¦c1# 0–1

Golikov, Daniil - Skovorodnikov, Petr 
[E51]
1.d4 d5 2.c4 dc4 3.¤c3 e6 4.e3 ¤f6 5.¥c4 
¤c6 6.¤f3 ¥d6 7.0–0 0–0 8.e4 e5 9.de5 
¤e5 10.¤e5 ¥e5 11.£d8 ¦d8 12.f4 ¥d4 
13.¢h1 ¤g4 14.h3 ¤f2 15.¢h2 ¥d7 16.e5 
¥f5 17.¤b5 c6 18.¤d4 ¦d4 19.¥f7 ¢f7 
20.¦f2 ¦d1 21.g4 ¥e4 22.¦d2 ¦h1 23.¢g3 
¦g1 24.¢f2 ¦g2 25.¢e3 ¥d5 26.¦g2 ¥g2 
27.h4 ¦d8 28.¥d2 h6 29.¥b4 ¦e8 30.¦d1 
b6 31.¦d7 ¢g6 32.f5 ¢h7 33.¦e7 ¦d8 
34.¥d6 ¢g8 35.¦a7 c5 36.¢f4 c4 37.g5 h5 
38.f6 gf6 39.gf6 ¥d5 40.¢g5 ¥f7 41.¢f5 
¦c8 42.e6 ¥e8 43.f7 ¢g7 44.f8£# 1–0

Golikov, Daniil - Uskov, Arseniy [D20]
1.d4 d5 2.c4 dc4 3.e3 ¤f6 4.¥c4 ¥g4 5.£b3 
e6 6.£b7 ¤bd7 7.¤e2 ¥d6 8.0–0 0–0 9.£c6 
¦b8 10.¥d3 ¥b4 11.a3 ¦b6 12.£c2 ¥d6 
13.¤bc3 ¦c6 14.e4 e5 15.d5 ¦c5 16.b4 
¤h5 17.bc5 £f6 18.cd6 £g6 19.¤g3 ¤f4 
20.¥f4 ef4 21.e5 £g5 22.¤ge4 £h6 23.f3 
¥f5 24.dc7 ¦c8 25.¤b5 £g6 26.¤a7 £b6 
27.£f2 £c7 28.¤c8 £c8 29.¤c5 ¤c5 30.¥f5 
£f5 31.£c5 £e5 32.£c8 £e8 33.£e8# 1–0

В групата до 10 години първи е Игор 
Аникин (Москва), който игра равномерно и 
без рискове през целия турнир. Зад него ос-
танаха Яухени Вайцяховски (Минск) и Алек-
сандър Камнев (Москва). Местата до шесто 
в тази категория са изцяло окупирани от 

Т.
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Русия и Беларус. Най-добре от домакините 
се представи Петър-Делян Шентов (Со-
фия), който има голям опит с участието си 
в редица световни и европейски първенства 
и само нелепата му загуба в предпоследния 
кръг в леко спечелена позиция го лиши от 
място сред медалистите. 

Крайно класиране:

1. Anikin Igor Дворец 1, Москва 5.5

2. Vaitsiakhouski Yauheni Москва 5.5

3. Kamnev Alexander Санкт Петербург 5.5

4. Merkin German Дворец 1, Москва 5

5. Bochkarev Semen Новокузнецк 5

6. Polyakov Fedor Дворец 1, Москва 4.5

Общо 31 участници от 4 страни

Prenas, Yanis - Anikin, Igor [E01]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.£c2 ¤f6 4.¤f3 e6 5.g3 
¥d6 6.¥g2 ¤bd7 7.0–0 0–0 8.b3 dc4 9.bc4 c5 
10.dc5 ¥c5 11.¦d1 £b6 12.e3 £c7 13.¥b2 
¤b6 14.¥f6 gf6 15.£c3 ¥e7 16.¤bd2 ¥d7 
17.¦ac1 ¥a4 18.¦e1 a5 19.¤e4 ¤d7 20.¦e2 
f5 21.¤ed2 ¥f6 22.¤d4 ¥c6 23.¤2f3 ¤e5 
24.£b3 a4 25.£b4 ¤d3 26.£d2 ¤c1 27.£c1 
¥d4 28.ed4 ¥f3 29.¥f3 £e7 0–1

Knyazev, Fedor - Ivanov, Vladislav 
[C49]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥b5 ¥b4 
5.¥c6 dc6 6.d3 £e7 7.0–0 0–0 8.h3 ¥d7 
9.¤h2 ¦ad8 10.£f3 h6 11.£g3 ¤h5 12.£f3 
£f6 13.£f6 ¤f6 14.a3 ¥d6 15.¦e1 ¦fe8 
16.¥e3 b6 17.a4 a5 18.b3 ¥b4 19.¥d2 ¥e6 
20.¤b1 ¥d2 21.¤d2 ¤h7 22.¤hf3 ¥d7 
23.¤c4 f6 24.¦ab1 b5 25.¤a5 ¦a8 26.¤b7 
ba4 27.¤c5 ¤f8 28.ba4 ¦a5 29.¤d7 ¤d7 
30.¦a1 ¦ea8 31.c4 ¦a4 32.¦a4 ¦a4 33.¢h1 
¤c5 34.¦d1 g6 35.g4 ¦a3 36.¤e1 ¢f7 
37.¢g2 ¢e6 38.¢f3 f5 39.ef5 gf5 40.gf5 
¢f5 41.¢g2 e4 42.de4 ¢e4 43.¦d6 cd6 
0–1

До 12 години отново доминираха рус-
наците. Марк Емдин и Данил Калабуков раз-
делиха 1-вото място, а зад тях остана Яу-
хени Мукавозчук (Минск). Владимир Петров 

от София можеше да постигне много 
повече от 4-о място. Веднага след него в 
класирането завърши Валери Стоянов (Ям-
бол), който стартира неуверено, но намери 
верния ритъм в края на турнира. Първите 
4 маси се предаваха online, което бе много 
удобно за родителите и треньорите, ко-
ито коментираха емоционално всеки про-
пуск. Подбрал съм няколко избрани партии 
на призьорите. 

Крайно класиране:

1. Emdin Mark 1946 RUS Санкт Пе-
тербург

5.5

2. Kalabukhov Daniil 1846 RUS Москва 5.5

3. Mukavozchyk 
Yauheni

BLR Минск 5.0

4. Petrov Vladimir 
Sergeev

1679 BUL София 5.0

5. Stoyanov Valeri BUL Ямбол 4.5

6. Shoshin Valeriy 1774 RUS Санкт-Пе-
тербург

4.0

Общо 19 участници от 3 страни

Emdin, Mark (1946) - Zehirev, Marin 
[D26]
1.d4 d5 2.c4 dc4 3.¤f3 e6 4.e3 ¤f6 5.¥c4 
¤c6 6.¤c3 ¥b4 7.0–0 0–0 8.¥b3 b6 9.¥c2 
¥b7 10.e4 ¤e7 11.e5 ¤fd5 12.£d3 g6 
13.¤g5 ¦b8 14.£h3 h5 15.g4 ¦e8 16.gh5 
¢f8 17.hg6 ¤g6 18.¥g6 fg6 19.£h8 ¢e7 
20.£g7# 1–0

Kalabukhov, Daniil (1846) - Shoshin, 
Valeriy (1774) [B35]
1.e4 c5 2.¤f3 g6 3.d4 ¥g7 4.¤c3 cd4 

Т.

Т.
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5.¤d4 ¤c6 6.¥e3 ¤f6 7.¥c4 0–0 8.¥b3 a5 
9.0–0 a4 10.¤a4 ¤e4 11.¤b5 ¤a5 12.¥b6 
¥b2 13.¥d8 ¤b3 14.cb3 ¥a1 15.£a1 ¦d8 
16.£e5 1–0

Petrov, Vladimir S. (1679) - 
Mukavozchyk, Yauheni [C04]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¤c6 4.¤gf3 ¤f6 
5.¥d3 ¤d7 6.0–0 f6 7.ed5 ed5 8.¤h4 ¤e7 
9.£h5 g6 10.¤g6 ¤g6 11.¥g6 hg6 12.£h8 
£e7 13.¤f3 ¤b6 14.¥h6 ¥e6 15.¥f8 £f8 
16.£f8 ¢f8 17.¦fe1 ¢f7 18.¦e2 c6 19.¤e1 
¤c4 20.¤d3 ¥f5 21.¦ae1 ¥d3 22.cd3 ¤d6 
23.¦e7 ¢f8 24.¦7e6 ¤e8 25.h4 ¢f7 26.¦e7 
¢f8 27.¦b7 ¤d6 28.¦c7 1–0

Shoshin, Valeriy (1774) - Emdin, Mark 
(1946) [D50]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 e6 5.e4 
de4 6.¤e4 ¥b4 7.¤c3 0–0 8.¤f3 c5 9.¥d3 
¤c6 10.dc5 ¥c5 11.0–0 b6 12.¤e4 ¥e7 
13.¤f6 ¥f6 14.¥f6 £f6 15.¥e4 ¥b7 16.£d7 
¦ab8 17.¥c6 ¦fd8 18.£c7 ¦dc8 19.£e5 
¥c6 20.£f6 gf6 21.¦ac1 ¦d8 22.¦fd1 ¦bc8 
23.¢f1 ¦d1 24.¦d1 ¥f3 25.gf3 ¦c4 26.¦d8 
¢g7 27.¦a8 ¦c7 28.b3 f5 29.¢g2 f6 30.¢g3 
¢g6 31.¦g8 ¦g7 32.¦g7 ¢g7 33.f4 e5 34.a4 
¢g6 35.¢h4 ¢h6 36.b4 a6 37.a5 b5 38.h3 
¢g6 39.¢g3 ¢h5 40.¢h2 ¢g6 41.¢g2 
¢f7 42.¢f1 ¢e6 43.¢e2 ¢d5 44.¢d3 h5 
45.h4 e4 46.¢c3 e3 47.fe3 ¢e4 48.¢d2 
¢f3 49.¢d3 ¢g4 50.¢d4 ¢h4 51.¢c5 ¢g3 
52.¢b6 h4 53.¢a6 h3 54.¢b7 h2 55.a6 
h1£ 56.¢b8 £e4 57.a7 £b4 0–1

Във възрастовата група до 14 г. до-
минираха момичетата. Малко очаквано 
представителките на нежния пол окупира-
ха челните места, като бившата световна 
шампионка за момичета до 12 г. - Анна Стя-
жкина и младата ни надежда Деница Драгие-
ва играха много приятен за гледане шахмат 
и употребяваха почти цялото си време за 
обмисляне. И ако представянето на рускиня-
та е напълно очаквано, то Деница наистина 
впечатлява с играта си. Успехът й обаче да-
леч не е случаен: преди 2 години тя завоюва 
бронзов медал на държавното първенство за 
девойки в своята група и представи страна-

та ни на европейското първенство, където 
надмина всички очаквания с 11-ото си място 
до 12 години в Херцег Нови. Но това бе само 
началото - последваха нови успехи не само по 
детски турнири, но и в големи опени. И ето 
че тази година тя стана шампионка на Бълга-
рия до 14 години. Позволих си да коментирам 
две от нейните партии.

Крайно класиране:

1. Styazhkina Anna 1973 Санкт Пе-
тербург

5.5

2. Terentyev Vitaly 2000 Казан 5

3. Dragieva Denitza 1782 София 5

4. Subbotsky Mikhail 1954 Москва 4.5

5. Vasenina Anna 1854 Москва 4

6. Filatov Semen 1613 Москва 4

Oбщо 19 участници от 2 страни

Styazhkina, Anna (1973) - Vasenina, 
Anna (1854) [C46]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 g6 4.d4 ed4 5.¤d4 
¥g7 6.¥e3 ¤f6 7.£d2 0–0 8.0–0–0 ¤g4 9.¥g5 
9...f6 10.¥f4 ¤ge5N [10...¤d4 11.£d4 f5 
12.£c4 ¢h8 13.¥c7 £f6 14.¦d2 fe4 15.¥g3 
½ Mazurok,A (2427)-Sushchev,A (2320)/
Chernigov 2005] 11.f3 ¢h8 12.h4 ¤d4 13.£d4 
¤f7 14.£d2 d6 15.¥c4 ¥d7 16.g4 ¤e5 17.¥e2 

Деница Драгиева е най-добре пред-
ставила се от българките

Т.
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¥e8 [17...¦e8 18.g5±] 18.h5+- gh5 19.gh5 ¦g8 
20.¦dg1 ¥f7 21.¤d5 [21.b3 c5+-] 21...¥d5 
[21...c6!? 22.¤e3 ¥f8±] 22.£d5+- £e7? [22...
c6 23.£b3 f5 24.ef5 £d7+-] 23.h6 £d8 1–0

Styazhkina, Anna (1973) - Dragieva, 
Denitza (1782) [C26]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.g3 ¥c5 
5.¥g2 d6 6.d3 a6 7.¥e3 0–0 8.0–0 ¦e8 9.d4  
¥a7N [9...ed4 10.¤d4 ¥g4 11.f3 ¥d7 12.£d2 
¤e5 13.¥f2 ¤c4 14.£e2 ¤b2 15.¦ab1 ¤a4 
16.¤a4 ¥a4 17.¦b7 ¥b6 18.¥h3 d5 19.¦d1 
de4 20.¤f5 e3 21.¥e3 ¥e3 22.¤e3 £e7 
23.¦e1 £c5 24.¢f2 Didi,J (2120)-Olsar,J 
(2327)/Karvina 2005 0–1 (35)] 10.h3 b5 11.a3 
¥b7 12.d5 ¤e7 13.¥a7 ¦a7 14.£d2 ¦a8 
15.¦ad1 ¤d7 16.¤h4 ¦f8 17.f4 ef4 18.£f4 
¤g6 19.¤g6 hg6 20.¤e2 £e7 21.¤d4 £e5 
22.£f2 ¦ae8 23.c3 £f6 24.£d2 £d8 25.¦de1 
¤e5 26.¢h2 ¥c8 27.¦f2 ¥d7 28.¦ef1 f6 
29.¤f3 ¤f3 30.¥f3 ¦e5 31.¢g2 g5 32.g4 
¥e8 33.¦e2 ¢h7 34.¦h1 ¦h8 35.£d4 £b8 
36.¢g3 ¢g8 37.¦c2 g6 [37...c5 38.dc6 
¥c6 39.¢g2] 38.b4 ¦h7 39.¦f1 ¦f7 40.¥g2 
¢g7 41.£e3 ¥d7 42.¦cf2 £h8 43.£f3 £h4 
44.¢h2 f5 ½ 

Dragieva, Denitza (1782) - Vasenina, 
Anna (1854) [D02]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.¥f4 c5 4.e3 £b6 5.¤c3 e6 
6.¤b5 ¤a6 7.h3 c4N [7...¥d7 8.dc5 ¥c5 9.a4 
0–0 10.c3 ¥b5 11.¥b5 ¥d6 12.¥d6 1/2 Nielsen,J-
Andersen,J/Denmark 1988/] 8.a4 ¥d7 9.¥e2 ¥b5 
10.ab5 £b5 11.0–0 £c6 [11...¦c8!?] 12.¤e5± £c8 
13.b3 b5 [13...¤e4 14.¥h5 g6 15.¥f3 ] 14.bc4 bc4 
15.c3 ¤b8 16.£a4 ¤bd7 17.¥f3 ¥e7 18.¤c6 
¤b6 [18...a5 19.¦fb1±] 19.¤e7 ¢e7 20.£b4 ¢e8 
21.¦a5 £b7 [21...¤bd7 22.¦fa1 a6 23.¥d1+-] 
22.¦fa1+- ¤fd7 23.e4! de4 [23...de4 24.¥e2 ¤d5 
(24...ed5 25.¦e1 ¤e5 26.£b5) 25.£b7 (25.£c4) ] 
24.¥e2 f6 [24...£c6 25.¦a7 ¦a7 26.¦a7 ¤d5+-] 
25.¥c4 ¢f7 26.d5! e5? [26...¤d5 27.£b7; 26...
ed5 27.¥b3] 27.d6 ¢g6 [27...¢f8 28.¥d5! £d5 
29.¦d5 ¤d5 30.£e4+-] 28.¥d5! [28.¥d5 £c8 
29.¥e4 f5 30.¥a8 £a8 31.¥e5+-]  1–0

По време на турнирите в грандхотел 
„Варна” лагер-сбор имаше националният 
отбор по волейбол и в последния ден ли-
берото на българския национален отбор 

по волейбол Теодор Салпаров даде начало 
на кръга. Още в 9,30 часа той беше в зала 
„Одесос“ на хотела, където започваше 
7-ият кръг, и направи стартовите ходо-
ве в партиите на първите 4 дъски. Осо-
бено въодушевено нашият волейболист 
беше посрещнат от  руския отбор. Оказа 
се, че малките московски шахматисти и 
треньорите им добре познават Салпаров, 
който играе в отбора на руския шампион 
„Динамо”, Москва. Те дори се бяха подгот-
вили с цветни снимки на волейболиста, 
разпечатани от интернет, за да вземат 
от него автограф.

Най-малката участничка 
Гергана Пейчева 

Теодор Салпаров прави първия ход в 
партията на Анна Весенина
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Детска академия „Интелекти” - средище за 
 общуване на шахматни таланти 

мс Тодор Спиров 

Иван Георгиев, Анна Вълева и отборът на Москва са
 носители на купите на първата детска академия “Интелекти” 

От 16 до 29 юни 2010 г. на терито-
рията на област Добрич бяха проведени 
разнообразни извънучилищни дейности на 
Детската академия ”Интелекти” за деца 
на възраст от 7 до 14 г. от България и 
Русия под патронажа на областния упра-
вител. Участие взеха над 300 деца, тре-
ньори, учители, родители, гости и пред-
ставители на местната власт, които 
заедно отбелязаха първите си рекорди на 
неразрушимо и трайно приятелство.

Ето хронологията на всичко, което се 
случи. В зала „Орхидея“ и „Екзотика“ на к. 
к. „Албена” бе изнесен цикъл от откри-
ти лекции на български, руски и английски 
език по стратегия и тактика в шахмата 
и по шахматна терминология от Влади-
мир Калибердин, Тодор Спиров, Христин-
ка Илиева, Екатерина Савицкая и Валерия 
Цветанова.

Бяха проведени също математическа 

олимпиада; викторина за история на раз-
витието на шахмата в България, Русия и 
света; четири шахматни конкурса; два 
турнира за начинаещи и два турнира по 
класически шахмат за напреднали. 

Съгласно регламента за своите изяви 
участниците получаваха определен брой 
точки. На тяхна база жури извърши край-
ното класиране. Носители на купите 
на Детска академия „Интелекти” 
при момчетата и момичетата са 
Иван Георгиев от град Генерал Тоше-
во и Анна Вълева от Варна. Купата в 
комплексното класиране след оспорвано 
и толерантно съперничество заслуже-
но спечели Детският шахматен център 
„Североизточна Москва“ от Москва с ръ-
ководител Владимир Калибердин. 

Резултатите на момчетата и моми-
четата в отделните прояви по възрас-
тови групи посочвам конкретно само за 
класираните на първо място, за да бъдат 
адмирирани по достойнство от всички. 

Кръговите турнири бяха в седем кръга 
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с контрола 60 минути на състезател по 
швейцарска система и по системата все-
ки срещу всеки. Победители в двата 
турнира по класически шахмат всеки 
с по осем участници са: Иван Георги-
ев от  ЦСО – ШК „Енергия 21” (До-
брич) и Румен Николов от ШК ЦСКА 
(София). 

В двата опена участваха общо 102 
деца. В първия победители при момиче-
тата до 10 г. са Ана Вълева от ШК “Ге-
орги Даскалов“ (Варна) и до 14 г. Жени 
Валентинова от ЦСО–ШК „Енергия 21” 
(Добрич), а при момчетата до 10 г. - 
Светослав Валентинов, и до 14 г. - То-
дор Тодоров от ЦСО–ШК „Енергия 21” 
(Добрич). 

Имената на победителите във втория 
опен са: при момчетата до 10 г. Момчил 
Банев от ШК „Спартак Плевен 21”, и до 
14 г. - Руслан Яфаров от ДШЦ (Москва), 
а при момичетата до 10 г. - Галя Илиева 
от ШК „Спартак Плевен 21” и до 14 г. - 
Галя Димитрова от ШК „Плевен 21”.

Победители в математическата 
олимпиада викторината за историята на 
шахмата и четирите тематични шах-
матни конкурса са децата от отбора на 
ДШЦ Североизточна Москва. 

В олимпиадата по математика от 
нашия град се изявиха: Жени Валенти-
нова и Николета Кирова от V клас, 
Християн Данчев, Данаил Илиев и Жи-
вомир Минчев от IV клас, Иван Георги-
ев, Йосиф Баналиев, Тодор Кирилов и 
Димитър Панайотов – III клас, и Све-
тослав Валентинов и Радостин Колев 
от II клас. 

Първият шахматен мач в град Генерал 
Тошево завърши с резултат 28,5:3,5 точ-
ки и победа за отбора на ДШЦ Североиз-
точна Москва срещу отбора на ЦСО–ШК 
„Енергия 21” (клон гр. Генерал Тошево).

Вторият мач в Добрич със същия тим 
завърши при резултат 22,5:9,5 точки с 
победа за ЦСО – ШК „Енергия 21” (До-
брич). 

На първа дъска след консултация 
с Иван Георгиев първия  ход напра-
ви областният управител Желязко 
Желязков.

Заедно българските и руските деца 
направиха поклонение пред паметниците 
на генерал Стефан Тошев, Александър 
Втори - Освободител в Генерал Тошево 
и на Съветската армия в Добрич. 

На 29 юни гражданите на Добрич станаха 
свидетели на вълнуващо шествие, водено от 
царя и царицата на шахматното царство с 
плакат „Ние сме едно семейство“. Следвани 
от знаменосците Иван Георгиев и шестго-
дишните Александър Кулев от Мюнхен и Сне-
жана Шаркова от Москва, които бяха пристиг-
нали с родителите си за детската академия и 
гордо носеха знамената на Русия, България и на 
градовете Москва, Добрич, Генерал Тошево и 
Каварна. След шествието руско-българският 
проект завърши с тържествен концерт с бо-
гата културна програма в залата на младежкия 
дом „Захари Стоянов“.

Там авторите на проекта м.с. Владимир 
Калибердин от Москва и м.с. Тодор Спиров 
от Добрич в присъствието на областния 
управител и множество граждани, роди-
тели и деца връчиха благодарствени писма 
на всички, които помогнаха на практика 
този руско-български проект да стане ре-
алност и достави незабравими преживява-
ния на децата, които искат да общуват 
заедно като приятели. Множество купи, 
медали, тениски, шахматни шалчета, суве-
нири, книги, сертификати, дискове, плаке-
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ти, грамоти и дипломи  вече имат точен и 
заслужен адрес с притежатели 142 деца от 
България и Русия, които дълбоко в душите 
си носят мечтите да превземат все по-ви-
соки и по-високи интелектуални висини.

Първото издание на Детската акаде-
мия “Интелекти” завърши с шествие в 
центъра на град Добрич с девиз „Ние сме 
едно семейство“ и  тържествен концерт 
по-случай награждаването на победители-
те в отделните прояви.

Първото издание на Детска академия 
“Интелекти” отиде в историята на шах-
матния живот на България и Русия. Второ-
то предстои, но сега неговите домакини ще 

са с по-ясна мотивация и амбиции. Семето  
на любовта у децата към шахмата е засято. 
Почвата е благодатна и както казва Емет 
Фокс: „Любовта е винаги творяща, а стра-
хът е винаги разрушителен”.

Десетите юбилейни европейски ин-
дивидуални първенства по ускорен шах за 
юноши и девойки за втора поредна година 
се проведоха в Суботица от 9 до 15 юли. 
Какво знаем за този красив сръбски град? 
Че е най-северната точка на западната ни 
съседка, че се намира до известното езеро 
Палич или пък, че макар да е сръбски град, е 

населен с повече унгарци, отколкото сър-
би. Интересни факти, но какво друго е ва-
жното да знаем за него? 

Това е едно щастливо за българския 
шахмат място! Вече всяка година бъл-
гарската делегация си тръгва с европей-
ска титла. Миналата година това стори 
Сашо Андреев, а тази - младата ни надеж-
да Габриела Антова. Малката осемгодиш-
на Габи направи това с респектиращите 
9 точки от 9 партии. За да проследим 
най-пълно нейното представяне, предла-
гам на вашето внимание впечатленията 
и анализа на състезанието на нейния тре-
ньор Стефан Стойнов: „В турнира при 
8-годишните момичета българката 
премина като на парад през 9-те 
кръга и с впечатляващия резултат 
9 точки от 9 партии триумфира в 
групата. В първия кръг жребият избра 
лесно преодолим противник. Партията 
бе решена още в първите 15 хода, оста-
налото бе доиграване. Вторият кръг се 
оказа решителен за крайния успех. С бе-

Европейско по ускорен шах в Суботица
фм Христо Велчев

Габриела Антова спечели титлата до 8 години!

Габриела показва на децата от шко-
лата, в която тренира, победните си 

ходове
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лите фигури Габи разигра вариант “Дра-
кон” в Сицилианска защита, но с обър-
нати цветове срещу унгарката Андреа 
Ленгуел, която се защитаваше изобрета-
телно, но с мощна атака по линията „с” 
нашето момиче нахлу в лагера на черни-
те. При почти всички фигури на дъската 
черните се бранеха на последните две 
линии и не помисляха за атака. Резулта-
тът от партията бе предизвестен - по-
беда за белите! Андреа завърши турнира 
само с тази загуба и се класира на второ 
място. Трудна партия! В третия кръг иг-
рахме с белите фигури срещу третата в 
крайното класиране сръбкинята Адриана 
Джерманович, която попадна под серия 
от свръзки, не можа да реши проблемите 
и последва нова победа за нас. Оттук до 
края на турнира Габриела играеше с голя-
ма лекота и правеше каквото си поиска 
на таблото. Показателен е и фактът, че 
в последната девета партия, когато ре-
мито й осигуряваше първото място, тя 
отново игра за победа. Това е поредната 
й титла за така успешната за нея 2010 
година. Въобще във всички официални 
състезания за годината Габриела Анто-
ва има само една загуба и това ни дава 
надежди за европейското по класически 
шахмат в Батуми, Грузия, където тя ще 
участва от 19 до 30 септември. Стиска-
ме й палци.”

Нашето внимание бе насочено с инте-
рес и към друга наша талантлива състе-
зателка – Доника Шивачева. За нейното 
представяне предлагам мнението на баща 
й Росен Шивачев: „Единадесетгодишната 
Доника Шивачева завърши на 5-о място 
при момичетата до 12 години, като по-
стигна 5 победи, 1 реми и 3 загуби. Тя за-
почна добре и се движеше след лидерки-
те, но в 5-ия кръг загуби от временната 
водачка, което я разстрои и това дове-
де до загубата й в следващия кръг. След 
това Доника стабилизира играта си и 
успя да победи в последните 3 кръга. Така 
завърши 5-а и се класира за суперфинала. 

В него по регламент се срещат големи с 
малки. Така тя срещна шампионката до 
14 г. Сара Якимович от Босна и Херцего-
вина. Получи се истинска драма, против-
ничката на два пъти повеждаше, но До-
ника успяваше да изравни. Така се стигна 
до партия по правилото “Армагедон”. В 
нея Доника имаше белите фигури, имаше 
офицер повече, но в края на партията при 
остър цайтнот противничката й успя да 
прокара една пешка и да произведе дама, 
като по този начин спечели партията и 
мача.”

При момичетата България бе предста-
вена само от две състезателки, но пък за 
сметка на това - изключително качестве-
ни. Силната българска шахматна школа при 
момчетата бе представлявана от Николай 
Чолаков (до 8 г.), Румен Николов (14 г.) и 
Сашо Андреев (16 г.).

За играта на Ники Чолаков прилагам 
думите на неговия треньор Стефан 
Стойнов: „Ники игра при момчетата до 
8 години. Той има остро комбинационно 
зрение и стабилни знания за крехкия си 
шахматен стаж. За съжаление малкото 
натрупан опит му попречи в началото 
на състезанието. Започна с три загу-
би, което го направи неуверен и не успя 
да разгърне докрай възможностите си. 
Играеше бързо и необмислено, атакува-

Ìеждународни прояви

Доника Шивачева с белите фигури
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ше царя на противника, но забравяше за 
собствения си цар. В средата на турнира 
се отърси от напрежението и направи 
няколко хубави партии. Финишира с две 
точки в последните два кръга, което в 
крайна сметка му отреди 15-ото място. 
Участието му бе по-скоро за натрупване 
на опит. Догодина ще участва в същата 
възрастова група и сме сигурни, че дото-
гава значително ще израсне в шахматно-
то изкуство.”

Сериозни надежди за медал възлагахме 
на двукратния победител във веригата 
„Мтел Мастерс – джуниър” от 2009 г. и 
носител на купата на България „Търнов-
ска царица” за 2010 г. Румен Николов. За 
него това бе първо участие от такъв 
ранг. Като прибавим и това, че Румен 
пътува сам, без баща си, който е с него 
на всички турнири до момента, предизви-
кателството наистина бе голямо. Уско-
рените контроли по принцип са силната 
страна на Румен и той замина с огромно 
желание, но и голямо притеснение. В пър-
вия кръг започна отлично и завърши реми 
в спечелена позиция с бъдещия носител 
на бронзов медал. Във втория кръг обаче 
нелепа грешка доведе до служебна загу-
ба, получи се не разбирателство между 
водач и състезател и Румен закъсня за 

следващия кръг. Това доведе до срив в 
емоционалното му състояние и до загуба 
в следващия кръг. В следващите кръгове 
обаче опитът и желанието му за добро 
представяне надделяха и Румен взе побе-
ди над доста по-силни състезатели от 
него, като в крайното класиране завърши 
на 12-о място. Ако не беше служебната 
загуба, този резултат му бе достатъчен 
за влизане в шестицата. За дебют на та-
къв европейски форум това е повече от 
отлично представяне. Да се надяваме, че 
догодина Румен, който отново ще бъде 
в същата възрастова група, ще влезе в 
призовата тройка, а защо не, да стане и 
шампион.

Към последния ни представител, мина-
логодишния шампион Сашо Андреев, въз-
лагахме големи очаквания за нова титла. 
Представям на вашето внимание думите 
на неговия личен треньор Трифон Тодо-
ров: „Сашо Андреев се включи в надпре-
варата по ускорен шах до 16 години. Тъй 
като се явиха само 12 деца, по-силните 
от миналата година ги нямаше, той не 
можа да се амбицира до пълен предел. Въ-
преки това Сашо беше водач след 8-мия 
кръг с половин точка преднина. В деве-
тата финална партия имаше за съперник Румен Николов

Сашо Андреев
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Ìеждународни прояви

Дан Хорват от Румъния и реми му бе дос-
татъчно да спечели отново титлата, но 
въпреки преимуществото си в дебюта, 
допусна груба грешка и загуба... Така с ак-
тив от 6.5 точки взе сребърно отличие.

Каква е равносметката след края на 
първенството? Българската шахматна 
школа има качествени и квалифицира-
ни млади състезатели. „Ветераните” в 
първенствата Сашо Андреев и Доника 
Шивачева показаха, че вече имат утвър-
дени позиции на подобен форум и дори 

късметът да не е с тях в определени 
моменти, те винаги са сред призьорите. 
Дебютантите Румен и Ники – основата 
на участието им в големите форуми е 
положена успешно и само от тях зависи 
още в следващата година и те да се на-
редят на някое от местата на почетна-
та стълбичка. За другия ни дебютант на 
европейско първенство - Габриела Анто-
ва, не мога да кажа нищо от друго, освен 
блестящо... И пожелавам на всеки наш 
новоизгряващ талант подобен успех.

Îт живота на клубовете

Държавната шампионка по ускорен 
шах до 12 години Боряна Петрова из-
несе два сеанса срещу деца от Шабла 
по покана на местния клуб „Хармо-
ния”. На 17 август състезателката на 
„Шумен 2005” игра срещу 8 противни-
ци и спечели 7 от партиите си. Реми 
успя да направи само 9-годишният 
Климен Атанасов. На следващия ден 

Боряна и един от треньорите и Деян 
Димитров проведоха втори комбини-
ран сеанс на 7 маси, който завърши с 
нови 7 победи за държавната шампи-
онка и партньора й. 

След срещата двамата сеансьори и 
треньорът на ШК „Хармония” - Ша-
бла, Христо Жечев анализираха изи-
граните партии и показаха на децата 
грешките им. Сеансите бяха част от 
подготовката на шахматистите от 
местния клуб за предстоящите със-
тезания, а за Боряна бе тренировка за 
Европейското първенство в Батуми 
(19-29 септември), където ще пред-
ставя България в групата до 12 годи-
ни.

Боряна Петрова се занимава с шах 
в школата на „Шумен 2005” от 2007-а 
под ръководството на Ангел Яначков 
и Деян Димитров. През настоящия 
сезон спечели републиканската тит-
ла по ускорен шах от държавното 
първенство в Пловдив. На класически 
шах остана втора. 

Шуменска шампионка дава шахматни
 сеанси в Шабла

Деян Димитров
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Øахматна школа

От 12 до 18 юли в четиризвездния 
хотел „Самоков” в Боровец се проведе 
поредният лагер сбор за момчета и мо-
мичета до 14 години, класирали се на пър-
во и второ място в последния държавен 
шампионат в Пловдив. Лагерът имаше за 
цел да подпомогне в подготовката мла-
дите ни шахматисти за бъдещите евро-
пейски и световни първенства (в Батуми, 
Грузия, и Халкидики, Гърция). Условията, 
предоставени от хотел ”Самоков”, бяха 
перфектни - просторни стаи, добра хра-
на, безплатен интернет, фитнес, басейн, 
боулинг, мини голф. Специални благодар-
ности на ръководството на Българската 
федерация по шахмат и ръководството 
на хотела за предоставените отлични 
условия! 

Ръководители на школата бяха грос-
майсторите Петър Великов, Никола 
Спиридонов, Крум Георгиев, Маргарита 
Войска и мс Живко Жеков. Децата бяха 
разделени на три групи, според нивото на 
подготовката си. Заниманията се провеж-
даха два пъти на ден, в специално оборуд-
вани просторни зали. Всички участваха с 
огромно желание в заниманията и се пос-
тараха да покажат най-доброто от себе 
си. Отлично впечатление ми направиха 

старанието и дисциплината, с които се 
отличаваха абсолютно всички участници 
в школата. Според всеобщото мнение, 
и на децата, и на присъстващите роди-
тели, и на преподавателите, ползата от 
такива лагер школи е голяма и допринася 
значително за напредъка и шахматното 
израстване на малките шахматисти. Ос-
вен изучаването на основни ендшпилни 
позиции и важни стратегически прийоми, 
младите шахматисти решаваха и множе-
ство практически упражнения, запознаха 
се с творчеството на знаменити шахма-
тисти, обогатиха общата си шахматна 
култура, повишиха самочувствието си 
в съвместните анализи с висококвали-
фицираните преподаватели. В свобод-
ното от тренировки време младежите 
се забавляваха и разтоварваха с футбол, 
волейбол, плуване в закрития басейн на 
хотела, голф и други. В един от дните 
децата се насладиха и на красотите на 
Рила. Беше организирано изкачване с ка-
бинковия лифт до Ястребец и преход до 
хижа „Мусала”(2879 м). Всички участващи 
в лагер школата останаха много довол-
ни от ползотворната работа и прият-
ните моменти, прекарани в Боровец, и с 
нетърпение очакват следващата среща, 
която по програма трябва да се проведе 
от 28 август в Слънчев бряг.

Лятна лагер школа в Боровец

гм Маргарита Войска
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Øахматна психология

Всеки се съгласява, че психология-
та е важна за шаха, но работата се 
свежда до добрия сън и пазенето на 
тишина. Младите шахматисти на-
учават да се защитават упорито, 
ако сгрешат; да опростяват играта 
чрез размени, ако спечелят фигура; 
да се пазят от усложнения срещу 
по-силен противник; запознават се 
с прости ендшпили и се стремят 
да ги постигнат. Състезателите 
изучават партиите на противника, 
за да избeгнат любимите му схеми 
или да му поставят трудни задачи. 
С това работата приключва и ру-
бриката по шахматна психология 
изглежда ненужна, защото шахът е 
логична игра. Често обаче се случва 
да забележим, че само седим, без да 
мислим, и играем, за да видим какво 
ще стане. Оказва се, че шахът не е 
просто сборник с логически задачи и 
че борбата с противника изисква да 
изучаваме способността да взимаме 
решения, така както изучаваме те-
орията. Именно тук са необходими 
знанията на научната психология. 

Шахматът е логична игра, но за разли-
ка от другите настолни игри, тук вина-
ги идва момент на неяснота, в който не 
знаем какво да направим. Обикновено шах-
матистът се опитва да си обясни какво 
става, но се оказва, че противникът знае 
какво мислим и ни е заложил капан. Да из-
лезем от този капан можем, като се от-
кажем от обясненията и потърсим ново 
решение. Решение вземаме, като си поста-
вяме цел и планираме как да я постигнем. 
Целта набелязваме, като си представяме 
бъдещата позиция, а планирането на хо-
довете извършваме, като си кажем какво 
мислим наум. 
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Пешка кандидатка

Прост пример за погрешно вземане на 
решение чрез обяснение ни дава правилото на 
Нимцович за пешката кандидатка. Нимцович 
обръща внимание, че въпреки простотата на 
решението да местим пешката, пред която 
няма пешка, любителите играят средната пеш-
ка, защото се колебаят отляво ли да започнат 
(f2-f4), или отдясно (h2-h4) и избират средната 
пешка по принципа на „златната среда”.

Макар да изглежда странно, говоренето 
наум е естествен процес, който е известен в 
психологията като „вътрешна реч”. Тази реч 
чуваме, когато вземаме трудно решение. Всеки 
си е казвал „аз взимам, той взима”, докато раз-
четът се автоматизира. Прост начин за усил-
ване на мисленето е шахматистът да си задава 
стандартни въпроси: Какво начало да избере? По 
какъв сценарий ще се развива партията? Каква е 
целта на хода? Има ли комбинация? Позицион-
но или комбинативно решение да избере? Има 
ли мат? Какво е нивото на сложност? Какво го 
заплашва? Какви са силните и слабите страни 
на ходовете? Точните въпроси помагат да не 
зацикляме върху излишни мисли за победа, загуба, 
пропуск или грешка. 

Според Каспаров въпросът за целта пре-
връща тактика в стратег: „Преди всеки ход 
на всеки би му било полезно да направи пауза и 
да се попита:  Какво се опитвам да постигна и 
може ли да ми помогне този ход?... Много лич-
ни и професионални проблеми приличат на спи-

Какво ни казват шахматните фигури
Д-р Владимир Бостанджиев
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съци с желания, а не са точни цели... Да кажеш 
„искам да печеля повече” или „искам да спечеля 
тази партия” е все едно, че не си казал нищо! 
Желанието не е цел и не всички желания водят 
към целта.” Колкото по-добре кажем мислите 
си наум, толкова по-сигурни сме в решенията 
си, но много хора не намират думи. Михаил Тал 
пише, че в практиката му се срещат позиции, 
в които намира комбинацията интуитивно, 
чувствайки, че тя е там, но не е в състояние да 
преведе мислите си на нормален език. Тактиче-
ските действия се виждат, а стратегическите 
планове се изговарят наум, но видимата так-
тика впечатлява повече от вътрешната реч, 
която протича подсъзнателно. 

Много шахматисти сравняват шаха с речта. 
Ласкер пише, че „под въздействието на добрата 
игра шахматистът чувства мнимите прежи-
вявания на шахматните фигури и се озовава в 
царството на приказките. Събитията в приказ-
ката се развиват в зависимост от това, което 
преживяват и разказват фигурите.” Александър 
Котов съветва да формулираме плана си задъл-
жително с думи: „Ако такава словесна формула 
в главата ви липсва, нямате план!”
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Котов – Елисказес

В позицията Котов се запитал: „Как 
могат белите да усилят позицията си? – 
мислех и отговорих сам на себе си: От-
начало трябва да предизвикам слабости 
в пешките на царския фланг. Ако започна 
да движа пешките веднага, няма да има 
за какво да се хвана, за да открия линия. 
Трябва да атакувам с топа една от чер-
ните пешки и да принудя противника да 
мести една-две от тях. После да върна 
топа на вертикал „а”, след което пред-
вижването на пешките ще бъде ефек-
тивно. 25.R7a5! Rhd8 26.Rg5f6 27.Rga5 
Nc8.”

Планирането, оценката на позицията, 
изборът между комбинационно и позицион-
но продължение извършваме с помощта на 
добре развита чрез съзнателни тренировки 
вътрешна реч. Ходовете действат не само 
на дъската, но и в главата на играча. Запла-
хите и ударите, комбинациите, отстъпле-
нието, размените се отреагират словесно. 
Вътрешната реч стартира движението на 
ръката към фигурата. Винаги има един миг 
на решението, в който си казваш: „Хайде!”, 
„Давай!”. В живота често възникват кон-
фликти между хората, които обясняват 
защо една работа не може да стане, и хора-
та, които търсят решение как да свършат 
работата. Всеки сам може да определи към 
коя категория принадлежи. Това виждаме и 
на шахматната дъска. Вместо да потъваме 
в колебания кое от две грешни обяснения 
да изберем за вярно, полезно е да си кажем 
ясно какво искаме да постигнем и как ще го 
направим.

Решения на комбинациите от стр. 25
(1) Sieiro,L. - Vera,R. Cuba, 1983 1...¦h5 2.h3 
£f2!! 3.£e3 ¥f3 0–1
(2) Figueiredo – Duarte, Portugal, 1974 1...£h4!! 
2.£h3 £f4 3.gf4 ¥f4 4.£g3 ¦f6 0–1
(3) Purchin – Ribkin, Russia, 1974 1.¤e5 ¦f8 2.£g6 
¥f6 3.£h6 ¢g8 4.£f6 1–0
(4) Perenyi – Eperjesi, , 1974 1.¤c6 £c7 2.£e6!! 1–0
(5) Tsvetkov, A - Voinov, N,  1937 1.¥h7 ¢h7 
[1...¢h8 2.¤g5 g6 3.¥g6 fg6 4.¤e6 £d7 5.¤f8 

¦f8 6.h5] 2.¤g5 ¥g5 3.hg5 ¢g8 4.£h5 f5 5.g6 1–0
(6) Stanchev, Zahari - Tsvetkov, Al.,1948 1...c4 
2.¥c4 ¤d1 3.¥b3 ¤f2 4.¢f2 ¦d2 5.¢g1 e4 6.fe4 
¢e5 7.¥d5 f3 8.g5 hg5 9.hg5 ¢f4 0–1
(7) Milev, Zdravko - Markov,B., 1950 1.¦h7 ¢h7 
2.¦h1 ¢g8 3.£h8 ¢f7 4.£h7 ¢e8 5.¤c7 £c7 
6.£c7 1–0
(8) Plachetka – King, Strasbourg, 1985 1.¤f6 gf6 
2.¦g4 ¢h8 (2...¢f8 3. £ d6 £e7 4. ¦g8 ) 3.£e3 1–0
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Øахматна лекция

Чуждата пешка - скривалище за царя
мс Христинка Илиева

Всеки шахматист, стремящ се към 
усъвършенстване, е длъжен да изучи 
изкуството на защитата. Без това не 
може! Невъзможно е да се достигне ви-
соко шахматно майсторство без умение 
на упорита и находчива защита, търпе-
ливо, понякога с часове да се отразява 
натиск на противника, постепенно под-
готвяйки преминаване в контранастъ-
пление. Затова всички силни шахмати-
сти, независимо дали са привърженици на 
остро атакуващ или позиционен стил на 
игра, притежават превъзходна техника 
на защита. Един от начините за защи-
та от атака срещу царя е блокирането 
на линията с помощта на противнико-
ва пешка. Да разгледаме два поучителни 
примера от творчеството на петия 
световен шампион.

Смислов - Ботвиник 
Москва, 1958 г.

XIIIIIIIIY
9r+-wqntrk+0
9zp-+-zp-+-0
9-+p+-+p+0
9+-+pvl-+P0
9-+-+-+p+0
9+-sN-vL-+-0
9PzPPwQ-+-+0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy

С жертва на две пешки белите са раз-
вили опасна атака на царя. Положението 
на черните изглежда критично. Но 18...
g5!  “На всяка цена черните са длъжни да 
съхранят бялата пешка на полето h5, пре-
връщайки я в заслон за черния цар“ – пише 
М. Ботвиник в анализите на тази партия.

   19.¥g5 £d6 20.¦h4 ¤f6 21.¥f6 
£f6 22.¦g4 ¢h8 23.¢b1 ¦g8 24.¦b4 
Белите вече се пренастройват защит-
но, тъй като черните заплашват да 

играят 24...¦ab8 25...a5 25.¦b6 ¥c3 
26.bc3 ¦ab8 27.¦b8 ¦b8 28.¢a1 По-
ложението се опрости и партньорите 
скоро сключили примирие: 28... ¦g8 
29.£e3 ¦g4 30.a3 ¦e4 31.£d3 £e5 
32.¢b2 ¦e3 33.£d4 £d4 34.cd4 ¢g7 
35.¦g1 ¢f7 36.h6 ¦h3 37.¦g7 ¢f6 
38.¦h7 ¦h4 39.¢c3 ¦h3 40.¢b2 ¦h4 
½

Литълвуд - Ботвиник
Хастингс, 1962 г.

XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9+l+-zppvlp0
9p+-zp-snp+0
9+p+-+-+-0
9-+-sNP+-+0
9+PsN-vLP+-0
9PzP-wQ-+PzP0
9+K+R+-+R0
xiiiiiiiiy

В позиция с разностранни рокади 
страните започват агресивни операции 
на противоположните флангове. 1.¥h6 
¥h6 2.£h6 b4 3.e5 ¤d7 4.h4  Оставяй-
ки коня си под удар, белите се стремят 
към бързо разкриване на вертикала h. 4...
bc3! 5.h5 de5 6.hg6 ¤f6 Хладнокръв-
ната защита на черните е построена 
върху прецизен разчет. 7.bc3 В отговор 
на  7.¤f5 е  приготвен хитър шах 7...
c2! 8.¢c2 £c8 и черните унищожават 
опасния кон. 7...ed4 8.gh7 ¢h8  Както 
и в предишния пример, царят, скрит зад 
чуждата пешка, се чувства в пълна безо-
пасност. 9.¦d4 £a5  Атаката на съпер-
ника е отразена и изхода на партията 
решава материалният превес на черни-
те. 10.£e3 ¤d5 11.£d2 ¤c3 12.¢a1 
¦ad8 13.¦c1 £a2 14.£a2 ¤a2 15.¦d8 
¦d8 

Белите се предали.
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Ðешете комбинациите
 (1) Sieiro, L. - Vera,  R. 
XIIIIIIIIY
9KtR-+-+-+0
9zPP+Q+-zPN0
9-+Rzp-+-+0
9wq-+-+P+P0
9-tr-+-+-zp0
9zp-+p+-+-0
9-zpp+-+l+0
9tr-+-+k+-0
xiiiiiiiiy

 Черните печелят 

 (2) Figueiredo – Duarte 
XIIIIIIIIY
9-+R+-+-tR0
9mK-zP-+-vLP0
9-zP-+P+P+0
9zP-sN-+P+-0
9-+-zp-zpp+0
9vl-+Qzpl+p0
9p+-wq-+-+0
9mkrtr-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(3) Purchin – Ribkin 
XIIIIIIIIY
9-+qtr-+-mk0
9+-+-+pvl-0
9pzp-+-sNpzp0
9+-zpP+-wQ-0
9-tr-+-+-+0
9+-+P+NzPP0
9-+-+-zPL+0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(4) Perenyi – Eperjesi 
XIIIIIIIIY
9r+lwqkvl-tr0
9zp-+n+pzp-0
9-+-+psn-zp0
9+-zp-+-+-0
9-zP-sN-+-+0
9+-+L+-+-0
9P+P+QzPPzP0
9tR-vL-mK-sNR0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) Tsvetkov,  A - Voinov, N
XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9zpl+-vlpzpp0
9-zpn+p+-+0
9+-zppzP-+-0
9-+-zP-+-zP0
9+-+L+NsN-0
9PzPP+-zPP+0
9tR-+QmK-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Stanchev, Zahari - Tsvetkov,  Al.
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+KtR-+-+P0
9-+P+-snL+0
9zPPzp-+-zp-0
9-+-zp-zp-+0
9zp-mk-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-tr-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(7) Milev, Zdravko - Markov, B 
XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9+-zp-+-+p0
9p+-zpl+p+0
9+-+N+-+-0
9-+p+PzP-+0
9+-wQ-+-+-0
9PzP-+-+P+0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

 (8) Plachetka – King 
XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0
9+q+-+pzp-0
9p+-+p+-zp0
9sn-+-+-+-0
9-zp-tRN+-+0
9+-+Q+-zP-0
9-zP-+PzP-zP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят
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Çа най-малките

Уроци за начинаещи
Деян Димитров

Продължаваме нашите уроци за начи-
наещи със следващата фигура, а именно 
топа. Материалната му стойност е 4.5-
5 пешки. Топът е тежка фигура, която 
може да бъде много коварна, когато до 
себе си има за съюзник лека фигурка. Ком-
бинация с друг далекобоен „войник”, какъв-
то е офицерът, често завършва фатално 
за противника. 

XIIIIIIIIY
9-+-+K+-+0
9+-vL-+PzPP0
9-+-wQ-+-+0
9+-+-+L+-0
9-+-zp-+-+0
9+-+-+-+-0
9pzpR+l+pzp0
9+-+-tr-mk-0
xiiiiiiiiy

1...¥g4 2.¢e1 (или с1) 2...¦d1 мат. 
С помощта на двоен шах черната бата-
рея принуждава белия цар да „свали оръ-
жието”.

Топът си взаимодейства много добре и 
с кончето.

XIIIIIIIIY
9r+lmk-+-tr0
9+-+-zppvlp0
9p+-+-+p+0
9+p+-wq-+-0
9-+-sN-+-+0
9+-+-vLP+P0
9PzPP+-+P+0
9+K+R+-+R0
xiiiiiiiiy

1.¤e6 ¢e8 2. ¦d8 мат. Тук трябва да 

обърнем внимание, че другата възможност 
за открит шах (1.¤c6) не дава същия резул-
тат, понеже тогава царят може да избяга 
на с7. 

Комбинацията топ и кон може да ни спа-
си, когато на пръв поглед позицията е без-
надеждна. 

XIIIIIIIIY
9-+-+-mk-+0
9+-tR-+-+-0
9-zp-+-sNp+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-zp-+0
9+r+-+-+P0
9-zp-+n+PmK0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

1.¦d7! Белите подготвят вечен шах, от 
който черният цар не може да се измъкне.1...
b1£ 2.¤h7 ¢g8 3.¤f6 ¢f8 (разбира се не 3... 
¢h8 4. ¦h7 мат) 4.¤h7 ¢e8 5.¤f6 и т. н.

Ето и един пример на взаимодействие 
между две тежки фигури – топ и дама.

XIIIIIIIIY
9r+lmk-tr-+0
9zpp+-tR-zpp0
9-+-zp-+-+0
9+-zp-+-wQ-0
9-+-sN-+-+0
9+-+-+-+-0
9P+P+-zPPzP0
9+q+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

1.¦e1 ¢c7 2.¦b1
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