
АШАХ
брой 4
2011

Европейско в РумънияЕвропейско в Румъния

Държавни отборни първенстваДържавни отборни първенства

вв училищеГодина VI





3ШАХ в училище

Издава: “ЧЕС ГЕЙМ” ЕООД

Главен редактор: гм Мария Велчева

Сътрудници: гм Маргарита Войска, мм Светла Йорданова, фм Христо Велчев, мс Димитър 

Илиев, мс Христинка Илиева, мс Тодор Тодоров, Деян Димитров 

Дизайн и предпечатна подготовка: Веселин Йонев Коректор: Зоя Стефанова

Телефон/факс: 02 9300 733   e-mail: shah_v_uchilishte@mail.bg   

www.chessgame-bg.com

Цена: 2.00 лв.

брой 4/2011

Международни прояви
Европейското отборно 
първенство за  юноши и девойки 
до 18 години . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Осми открит детски фестивал 
„Надеждите на света” . . . . . . 6
Шести европейски шампионат за 
училищни шахматни отбори . . 8
Детската академия „Интелекти” 
разширява периметърa . . . . . . 12

Открити турнири
„Спорт без граници” . . . . . . . 14

С
Ъ

Д
Ъ

Р
Ж

А
Н

И
Е

Държавни първенства
Държавни отборни първенства 
във Велико Търново . . . . . . . . 15

Световни шампиони
Александър Алехин  . . . . . . . . . . 22

Шахматна лекция
Профилактика . . . . . . . . . . . . . 24

Решете комбинациите . . . . 25

За най-малките . . . . . . . . . . . 26

ISSN 1313-1079

Година VI



4 ШАХ в училище

Европейското отборно първенство за 
 юноши и девойки до 18 години

гм Маргарита Войска

Ìеждународни прояви

От 15 до 21 юли във втория по големина 
град и най-голям университетски център на 
Румъния се състоя Европейското отборно 
първенство за юноши и девойки до 18 го-
дини. За първи път и Българската шахматна 
федерация изпрати нашите млади шахма-
тисти да премерят сили с връстниците 
си. Независимо че не участваха състави от 
доста всепризнати шахматни нации като 
например Русия, първенството беше една 
добра проверка за нашите младежи и място 
за сверяване на часовниците. При момчета-
та бяхме представени от Васил Кръстев 
(Плевен), Даян Нинов (Мездра), Велизар 
Софранов (Локомотив, Сф) и Ради Данов 
(Перник), а индивидуалните им коефициен-
ти им отредиха 10-о място по рейтинг. 
По различни причини не можаха да вземат 
участие Александър Монев, Сашо Андреев 
и Киприан Бербатов, което значително по-
нижи боеспособността на отбора. Момче-
тата се постараха максимално да защитят 
шахматната чест на България и даже да 
надскочат моментните си възможности. 
Бяха сплотен и амбициозен колектив и при 
малко повече шанс в жребия (да избегнат в 
последния кръг шампиона Полша), можеха 

и да постигнат място в шестицата. Неза-
висимо от това класирането на осмо мяс-
то смятам за достойно представяне. Ето 
и моите впечатления за индивидуалното 
представяне на всеки един от тях.

 Васил Кръстев игра на приливи и 
отливи. Първоначално притеснен от от-
говорността на лидер на отбора, започна 
леко смутено. След хубава партия срещу 
един от фаворитите на първа дъска Алек-
сандру-Овидиу Станчу (Румъния), която 
пропусна да спечели в проста техническа 
позиция, той загуби две партии още в де-
бюта. След това обаче успя да се мобилизи-
ра и спечели ценни точки за отбора срещу 
Юрица Сърбиш (Хърватия) и Александру 
Поп (Румъния). Васко има шахматен та-
лант и безспорни спортни качества, добър 
практик е, но за да постига резултати не 
само на държавните юношески първенства, 
трябва още много да работи, тъй като се 
видя, че срещу добре подготвени шахмати-
сти не може да излезе от дебюта и губи 
без борба. 

Много добре се представи Даян Ни-
нов. Той игра със самочувствие и хъс, по-
стигна важни победи, вдъхваше кураж на съ-
отборниците си и даже можеше да спечели 
медал на дъската си, но в последните кръго-
ве си пролича, че има още доста пропуски в 
шахматните знания. За да постигне успехи, 
му трябва още много упорита работа (и то 
не само в дебюта!) и участия в силни турни-
ри. Даян има време и възможности за това. 
В бъдеще се надявам да го видим сред най-
добрите млади български шахматисти. 

Велизар Софранов игра солидно, 
даже прекалено здраво за възрастта 
си. Определено очаквах и се надявах да на-
прави повече точки, тъй като смятам, че 
Велизар има качества и възможности и бе 
един от най-добре подготвените в отбора. 

Отборът ни призьор с президента на ЕШС 
Силвио Данаилов
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Прекаленият респект обаче към рейтинга 
на опонентите му определено сковаваше 
играта му и бе нещо, което му попречи да 
се изяви. Надявам се той скоро да го прео-
долее, за да заиграе с пълна сила.

Приятно изненада с играта, но 
най-вече с борбеността и самочувст-
вието си 15-годишният перничанин 
Ради Данов. Той е безспорно талантлив 
млад шахматист, който има голямо жела-
ние да работи върху шахмата и да се усъ-
вършенства. Мисля, че е поел в правилната 
посока и в скоро време ще постигне шах-
матни успехи.          

Крайно класиране - момчета:

1 Полша 12

2 Турция 12

3 Румъния 1 8

4 Унгария 8

5 Хърватска 8

6 Румъния 2 7

7 Словения 7

8 България 7

9 Германия 6

10 Израел 5

11 Румъния 3 3

12 Молдова 1

Момичетата ни бяха представе-
ни от държавните шампионки до 18 
и 16 години - Ани Крумова и Деница 
Драгиева. Ани не беше в най-добрата си 
спортна форма - 1,5 точки от 7 партии 
е резултат, който не отговаря на нейни-
те възможности, загатнати от хубавата 
й победа над Адамович (Полша). Въпре-
ки всичко Ани се представи като добър 
отборен боец и положи всички усилия за 
добро представяне на отбора. Според по-
зициите Ани трябваше да вземе поне още 
2 точки, но практическата й форма не 
беше на ниво. Смятам, че и тя се нуждае 

от повече практическа игра и участия в 
силни турнири. 

Отлично се представи Деница 
Драгиева (6 точки от 7 партии), 
която беше локомотивът на от-
бора. Тя получи и златен медал за 
резултата си на втора дъска. С из-
ключение на партията срещу Михаела-
Вероника Фойшор, в която спря да играе 
в спечелена позиция, Дени игра перфект-
но и смятам, че върви в правилна посо-
ка, а съвместната й работа с гм Атанас 
Колев вече дава плодове. Деница е едно 
от момичетата, с които са свързани на-
деждите на женския ни шахмат - за ус-
пехи на европейска и световна сцена. В 
крайна сметка момичетата ни завърши-
ха четвърти, но според регламента на 
турнирите на ЕШС два отбора (в случая 
Унгария 1 и 2) от една и съща държава не 
могат да вземат медали, което даде въз-
можност на нашите девойки заслужено 
да се окичат с бронзовите медали. 

Крайно класиране - момичета:

1 Румъния 12

2 Унгария 1 11

3 Унгария 2 9

4 България 7

5 Румъния 2 5

Мач 
точки

Мач 
точки
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Ìеждународни прояви

6 Полша 5

7 Словения 5

8 Румъния 3 3

В заключение искам да благодаря и на мом-
четата, и на момичетата за отличния колек-
тивен дух и добрата дисциплина. Смятам, че 
имаме талантливо младо поколение, но само 
един гол талант не стига! За да настигнем най-
добрите, трябват много работа и срещи със 
силни съперници в силни турнири.

Заслужава да се отбележат отличната 
организация на състезанието и старанието 
на домакините в лицето на президента на 
местния шахматен клуб ”Политехника” Яш 
Василе Маноле, който е и организатор на 
традиционен опен турнир, етап от „Балкан 
Гран при”. Той и неговите неуморими колеги 

Владимир Данилов и Влад Унгуряну успяха да 
удовлетворят абсолютно всички желания на 
състезатели и ръководители и бяха на наше 
разположени по всяко време. Бившата столи-
ца на Молдавия град Яш се оказа един много 
приятен и европейски град, от който ние без-
спорно ще запазим добри спомени. През по-
следните два дни на състезанието се проведе 
и среща на Борда на ЕШС, председателстван 
от президента на ЕШС Силвио Данилов, кой-
то се срещна и с нашите млади шахматисти 
и им пожела успех в турнира.

Искам да изкажа и благодарност на Българ-
ската федерация по шахмат за добре организи-
раното (макар и доста изтощително) пътуване 
до град Яш в лицето на Мая Стоянова и изпъл-
нителния директор Николай Велчев, както и на 
Лили Драгиева за моралната подкрепа по време 
на цялото ни пребиваване в Румъния.

От 22 до 29 юни в курортния комплекс 
„Златни пясъци” по традиция се прове-
де VIII детски фестивал “Надеждите на 
света”. Мястото за игра тази година бе 
5-звездният хотел „Адмирал”. Главните 
турнири бяха четири - класически шахмат 
във възрастови групи до 8, 10, 12 г. и до 
14 години. 

При 8-годишните победителят 
Цветан Стоянов беше повече от 
безапелационен - постигна 7 победи и 
спечели турнира с цели 2 точки предни-
на. Втори остана Антон Петров, ученик 
от 55-о СОУ "Любен Каравелов" - София 
и състезател на ШК ЦСКА. В групата иг-
раха 16 русначета и 6 българчета. Нашите 
деца взеха призовите места в тази въз-
растова група. 

Petrov, Anton - Stoyanov, Tsvetan 
(1571) [B01]
1.e4 d5 2.e5 ¥f5 3.d4 e6 4.¤f3 ¤d7 
5.¥f4 c5 6.¥b5 a6 7.¥d7 £d7 8.0–0 

¤e7 9.¤h4 cd4 10.c3 dc3 11.¤c3 h6 
12.¤f3 ¤g6 13.¥e3 ¥g4 14.h3 ¥f3 
15.£f3 ¤e5 16.£g3 ¤g6 17.¥d4 ¥d6 
18.£e3 0–0 19.f4 ¤e7 20.g4 ¦ae8 21.h4 
¤c6 22.h5 ¤d4 23.£d4 e5 24.£d1 ef4 
25.¦f2 ¥c5 26.¤d5 ¥f2 27.¢f2 ¦d8 
28.g5 £d5 0–1

Peycheva, Gergana - Genov,  Ivajlo 
[D00]
1.d4 d5 2.¥g5 g6 3.e3 ¥g7 4.¤f3 h6 
5.¥f4 ¤f6 6.¤c3 0–0 7.¥d3 ¥g4 8.0–0 
¤e4 9.¤e4 de4 10.¥e4 ¤c6 11.h3 
¥f3 12.£f3 f5 13.¥d5 ¢h7 14.¥c6 bc6 
15.£c6 ¦b8 16.¥c7 £c8 17.£c3 ¦b7 
18.¥a5 1–0

Petrov, Anton  - Belyshkov, Petr 
[C54]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d3 
0–0 6.0–0 d5 7.ed5 ¤d5 8.¤bd2 ¤b6 9.¦e1 
¥g4 10.¥b5 ¤d7 11.£c2 a6 12.¥c4 b5 
13.¥d5 £f6 14.d4 ¥d6 15.¥c6 ¦ad8 16.¥d7 
¦d7 17.de5 1–0

Осми открит детски фестивал 
 „Надеждите на света”

мс Димитър Илиев
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Крайно класиране:

1. Stoyanov Tsvetan 7

2. Petrov Anton 5

3. Bezrukavnikov Oleg 4.5

4. Peycheva Gergana 4.5

5. Belyshkov Petr 4.5

6. Akhunov Nur 4.5

Общо 22 участници от 2 страни

В групата до 10 години първи е 
Стефан Райков от ЦСКА, който игра 
равномерно и без рискове през целия тур-
нир. И тук шампионът е с пълен актив от 
точки. 

Raykov, Stefan - Levdanskiy, Alexey 
[B03]
1.e4 ¤f6 2.e5 ¤d5 3.d4 d6 4.c4 ¤b6 5.f4 
de5 6.fe5 ¤c6 7.¥e3 ¥f5 8.¤c3 e6 9.¤f3 
¥e7 10.¥e2 £d7 11.0–0 0–0–0 12.£d2 f6 
13.ef6 gf6 14.¦ad1 e5 15.d5 ¤b4 16.¤b5 
¢b8 17.d6 ¥d6 18.c5 ¤6d5 19.cd6 cd6 
20.¥a7 ¢a8 21.a3 ¤c6 22.£d5 ¤a7 
23.£d2 1–0

Tikhonov, German - Raykov, Stefan 
(1740) [C40]
1.e4 e5 2.¤f3 d5 3.d4 de4 4.¤e5 ¥d6 
5.¤c4 h6 6.¤c3 ¤f6 7.¥e2 0–0 8.0–0 ¤c6 
9.a3 ¤d4 10.¤d6 £d6 11.¥c4 ¤g4 12.g3 
¤f3 13.¢g2 £g6 14.h3 ¤ge5 15.¥d5 ¥h3 
16.¢h1 ¥f1 0–1

Крайно класиране:

1. Raykov Stefan 7

2. Tikhonov German 5

3. Levdanskiy Alexey 5

4. Shinkevich Maxim 5

5. Chinchenko Georgii 5

6. Golikov Daniil 4.5

Общо 36 участници от 3 страни

До 12 години доминираха руснаци-
те. Саша Широков направи 7 точки от 7, 

което бе характерно за шампионите от 
тазгодишното издание на „Надеждите на 
света”. Братята Петрови не можаха да бъ-
дат достойна конкуренция на шампиона и 
загубиха и двамата. 

Shirokov,  Alexander - Dyakov,  Vladislav 
[E65]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.b3 ¥g7 4.¥b2 d6 
5.g3 0–0 6.¥g2 ¤bd7 7.0–0 c5 8.c4 
cd4 9.¤d4 ¤c5 10.¤c3 a6 11.£d2 ¦b8 
12.¦ad1 ¥d7 13.¦fe1 £c7 14.e4 ¦bd8 
15.¤d5 ¤d5 16.ed5 ¦fe8 17.¦e2 ¥c8 
18.¦de1 ¥f6 19.¤f5 ¥f5 20.¥f6 ef6 
21.¦e8 ¦e8 22.¦e8 ¢g7 23.£e3 ¥d7 
24.£e7 f5 25.£f8 ¢f6 26.£h8 ¢g5 27.f4 
¢h6 28.¦g8 £b6 29.£g7 ¢h5 30.¥f3# 
1–0

Крайно класиране:

1. Shirokov Alexander 7

2. Petrov Vladimir Sergeev 5

3. Dyakov Vladislav 4.5

4. Semionov Viktor 4.5

5. Petrov Martin Sergeev 4

6. Chernukhin Alexander 4

Общо 18 участници от 3 страни
 

Във възрастовата група до 14 и 
до 16 г. доминира бившата световна 
шампионка за момичета до 12 г. - Анна 
Стяжкина, чиято майка е гросмайстор-
ка, а баща й е управител на най-големия 
шахматен клуб в Санкт Петербург. Нес-
лучайно и 3-те медала заминаха за север-
ната столица на Русия. Подбрах няколко 
партии от първите маси.

Styazhkina, Anna - Subbotsky, Mikhail 
[C06]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.c3 
c5 6.¥d3 ¤c6 7.¤e2 cd4 8.cd4 f6 9.ef6 ¤f6 
10.¤f3 ¥d6 11.0–0 £c7 12.¥g5 0–0 13.¥h4 
e5 14.de5 ¤e5 15.¤e5 ¥e5 16.¥g3 ¥d7 

Т.

Т.

Т.
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17.£b3 ¥c6 18.¤d4 ¦ae8 19.¦ae1 ¤g4 
20.¥f5 ¥g3 21.hg3 ¦e1 22.¦e1 £a5 23.¦d1 
¤e5 24.£e3 ¤c4 25.£e6 ¢h8 26.b3 ¤b6 
27.¤c6 bc6 28.¦d4 £c3 29.¦h4 £c1 
30.¢h2 h6 31.£g6 ¦f5 32.£f5 c5 33.¦f4 
¢g8 34.£e6 ¢h7 35.£e8 £b2 36.¦f8 g5 
37.£e6 1–0

Emdin, Mark - Styazhkina, Anna [E90]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 
5.h3 0–0 6.¤f3 e5 7.de5 de5 8.£d8 
¦d8 9.¥g5 ¦e8 10.¤d5 ¤d5 11.cd5 c6 
12.¥c4 b5 13.¥b3 ¥b7 14.0–0–0 ¤d7 
15.dc6 ¥c6 16.¥d5 ¦ac8 17.¢b1 ¤c5 
18.¦he1 a6 19.¥c6 ¦c6 20.¦d5 ¦ec8 
21.g4 b4 22.¤d2 f6 23.¥e3 ¥f8 24.f3 
¤a4 25.¦a5 ¤c5 26.¥c5 ¥c5 27.¦c1 

¥e7 28.¦c6 ¦c6 29.¦d5 ¢f7 30.¦d3 
¢e6 31.b3 ¥c5 32.¤c4 ¥d4 33.g5 f5 
½ 

Крайно класиране:

Име Ело Т.

1. Styazhkina Anna 2026 6.5

2. Emdin Mark 2063 5

3. Subbotsky Mikhail 1972 4.5

4. Rybalov Danil  4

5. Dimitrov Ivo  4

6 Zakrzheuski Vladislav 1601 4

Oбщо 17 участници от 3 страни

Шести европейски шампионат за 
 училищни шахматни отбори

мс Димитър Илиев

След приключването на индивидуалния 
фестивал “Надеждите на света” в хотел 
“Адмирал” в курортния комплекс „Златни 
пясъци” от 1 до 8 юли се проведе и Шес-
тият открит европейски шампионат на 
училищните шахматни отбори. Участваха 
21 отбора от Русия, Азербайджан, Беларус и 
България. Сред участниците бяха: светов-
ната шампионка до 12 години Анна Стяж-
кина, както и звездите на отбора от Баку  
- Гюнай Мемед Заде - световен шампион до 

10 години, и Абдула Кадимбайли - световен 
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: Европейският шахматен съюз, общи-
на Варна, Българската федерация по шахмат 
и шахматен клуб „Веселин Топалов” – Варна. 
Първенството се проведе с помощта на 
"Далкия" - Варна, iCARD, "МТГ Делфин", ми-
нерална вода "Клисура", „Мегапринт Транс-
ферс” ООД и АБ „Tравел”, които се поста-
раха да създадат прекрасни условия за игра 
и незабравима седмица в 5-звездния хотел. 
Морето, хубавото време и настроението 
на 87-те участници от 21 отбора, разпре-
делени във възрастовите групи до 8, до 10 
г. и до 16 години, предразполагаха за пълно-
ценна изява и така в 15 ч. на 1 юли започнаха 
сраженията в 3-те отделни турнира, кои-
то ще разгледаме поотделно:

8-годишните…
На старта застанаха 30 участници 

от 7 отбора. Тук борбата за първото 

Ìеждународни прояви
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място бе между отборите на Москва и 
Санкт Петербург. Приятно впечатление 
ми направиха екиптността на водещите 
отбори, отборната колегиалност и се-
риозното отношение към този турнир. 
Българският отбор също беше облечен 
в националния трикольор, но значително 
отстъпваше в класата. В партиите, ко-
ито съм подбрал, ще видите, че преобла-
даваха много типични грешки за децата в 
тази възраст – едноходови заплахи и не-
търпеливост.

Natekin, Lev - Genov, Ivaylo [C41]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 ed4 4.¤d4 ¥e7 
5.¤c3 ¤f6 6.¥e2 0–0 7.0–0 d6 8.¦e1 ¥e6 
9.¤f3 d5 10.¥b5 d4 11.¥c6 dc3 12.¥b7 
¦b8 13.e5 ¤d7 14.¤d4 ¦b7 15.¤c6 £e8 
16.¥f4 cb2 17.¦b1 ¥a2 18.£d2 ¥b1 19.¦b1 
¤b6 20.¤a5 ¦b8 21.¦b2 £d8 22.£d8 ¦fd8 
23.¦b1 ¤c4 24.¦a1 ¤a5 25.¦a5 ¦d1# 0–1

Genov, Ivaylo - Styazhkin, Nikita 
[C26]
1.e4 e5 2.¤c3 ¥c5 3.g3 ¤f6 4.¥g2 ¤c6 
5.¤ge2 d6 6.0–0 h5 7.h3 ¥e6 8.¤d5 £d7 
9.d3 ¥h3 10.¥g5 ¤d5 11.ed5 ¤d4 12.¤d4 
ed4 13.¦e1 ¢f8 14.£f3 ¥g4 15.£f4 ¦e8 
16.a3 ¢g8 17.b4 ¥b6 18.a4 a6 19.£d2 
c6 20.¦e8 £e8 21.¦e1 £d7 22.¦e7 £c8 
23.£e1 ¢h7 24.¥e4 ¥f5 25.¦f7 ¥g6 
26.¥f6 ¦g8 27.£e2 £e8 28.£h5# 1–0

Крайното класиране придоби следния 
вид:

Отбор + = - Мач 
точки

1 Palace-1 Moscow 6 0 0 21

2 Minsk-1 4 1 1 16.5

3 Palace-2 Moscow 3 2 1 14

4 2nd St. Petersburg High 
School

3 0 3 13

5 Palace-3 Moscow 2 0 4 9

6 Young Grandmaster 1 1 4 8.5

7 Minsk-2 0 0 6 2

10-годишните…
На старта застанаха 31 участници 

от 7 отбора. Тук борбата за първото 
място липсваше, защото отборът на 
Санкт Петербург беше без конкуренция. 
Единствено отборът на Москва се оп-
итваше да ги конкурира, но загуби в лич-
ната среща с 1:3 . Българският отбор за 
пръв път в историята на първенствата 
завоюва медал. 

Крайно класиране:

Отбор + = - Мач 
точки

1 2nd St. Petersburg High 
School

6 0 0 21

2 Palace-1 Moscow 5 0 1 16.5

3 Young Grandmaster 3 1 2 15.5

4 Minsk-1 2 2 2 12.5

5 Minsk-2 1 2 3 10

6 Baku School N1 1 1 4 7

7 Palace-2 Moscow 0 0 6 1.5

Dichev, Kaloyan (1477) - 
Belyshkov,Pavel [B00]
1.e4 e5 2.d4 ¤c6 3.d5 ¤d4 4.c3 ¥c5 
5.cd4 ¥d4 6.¤f3 c5 7.dc6 dc6 8.¤d4 
£d4 9.£d4 ed4 10.¥f4 ¤f6 11.¤d2 0–0 
12.¥d3 ¥g4 13.0–0 ¤h5 14.¥e5 ¦fe8 
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Решения на комбинациите от стр. 25

15.¥d6 ¦e6 16.¥a3 ¦g6 17.f3 ¥h3 
18.¦f2 ¤f4 19.¥f1 d3 20.¢h1 ¥e6 21.g3 
¤e2 22.¥e2 de2 23.¦e2 ¥h3 24.¤c4 
¦f6 25.¦e3 ¦d8 26.¥e7 1–0

Tikhonov,German - Filimonau,Ilya 
[C45]
 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 d6 4.¤c3 ¤d4 
5.¤d4 ed4 6.£d4 c5 7.£d5 ¤f6 8.¥b5 
¥d7 9.£b7 ¦b8 10.¥d7 ¤d7 11.£a7 ¤b6 
12.£a6 ¦a8 13.£b5 £d7 14.£d7 ¤d7 
15.¤d5 ¦a7 16.¥f4 ¤e5 17.a3 ¥e7 18.0–
0–0 0–0 19.¤e7 ¦e7 20.¦d6 ¤g4 21.¦d2 
¦e4 22.¥d6 ¤f6 23.¥f8 ¢f8 24.f3 ¦e8 
25.¢d1 ¦b8 26.¦e1 g6 27.b3 1–0

Huliuta,Yauheni - Tikhonov,German 
[E61]
 1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 
5.¤f3 ¤bd7 6.¥f4 0–0 7.¥e2 ¤h5 8.£d2 
¤f4 9.£f4 e5 10.de5 ¤e5 11.0–0 ¤f3 
12.£f3 f5 13.¥d3 f4 14.¦ad1 h5 15.c5 
¥g4 16.£g4 hg4 0–1

16-годишните…
На старта застанаха 29 участници от 

7 отбора. Тук борбата за първото мяс-
то се водеше между отборите на Баку и 
Санкт Петербург. В тази възрастова гру-
па качеството на игра бе по-високо и за 
разлика от предните две възрастови гру-
пи – участниците пълноценно използваха 
цялото време за обмисляне.

Крайно класиране:

+ = - Мач 
точки

1 Baku School N1 (16) 5 1 0 18

2 2nd St. Petersburg High 
School-1 (14)

4 1 1 16.5

3 Palace-1 Moscow  (16) 3 2 1 13

4 Baku School N1 (12) 2 1 3 12

5 STRATEGY Moscow 
(14)

3 1 2 11.5

6 2nd St. Petersburg High 
School-2 (12)

1 0 5 7.5

7 Baku School N1 (14) 0 0 6 5.5

Bayramov, Elkhan (2055) - 
Subbotsky, Mikhail (1984) [B84]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 a6 
5.¤c3 e6 6.¥e2 ¤f6 7.0–0 ¥e7 8.a4 0–0 
9.a5 ¥d7 10.¥e3 ¤c6 11.¤b3 ¦c8 12.f4 
¤b4 13.¥b6 £e8 14.¥f3 ¥b5 15.¤b5 
ab5 16.e5 de5 17.¥b7 ¦c2 18.fe5 £b8 
19.ef6 £b7 20.£g4 ¥f6 21.¦f6 h5 22.£f3 
¤d5 23.£e4 ¦c4 24.¥d4 gf6 25.¤d2 

Ìеждународни прояви

(1) Kjaner – Mickow Талин, 1954 
1...£g2 2.¢g2 ¤f4 0–1
(2) Mariotti – Panchenko Лас Палмас, 
1978 1.¦b6 £b6 2.£h8 ¢g6 3.¥h5# 1–0
(3) Mechkarov – Kaikamdzhosov България,
 1969 1...£f3 2.£f1 ¦a1 0–1
(4) Mowsejan – Kusmin Санкт Петербург, 
1985 
1.¦h8 ¥h8 2.£h7 ¢f8 3.£h8# 1–0

(5) Palatnik – Geller Ростов, 1980 
1.¦g7 ¢g7 2.£g4 ¢h8 3.£f5 1–0
(6) Polugajewski – Szilagyi Москва, 1960 
1.¥f8 ¦f8 2.¦d3 1–0
(7) Reschewski – Fischer Палма де Майорка, 
1970 
1...£e3 2.¢h1 £f2 3.£b5 ¦e1 0–1
(8) Rutschjow – Eidelson Тбилиси, 1976 
1...¦f1 2.¥f1 £e4 3.£e4 ef1£# 0–1
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¦a4 26.¦a4 ba4 27.¥f6 £b4 28.£b4 
¤b4 29.¥e7 ¦b8 30.¥d6 ¦b5 31.¤e4 
¤a6 32.¤c3 ¦b2 33.¤a4 ¦a2 34.¤c3 
¦a5 35.¤e4 ¢g7 36.¢f2 ¦d5 0–1

Styazhkina, Anna (2039) - Gurvich, 
Vitaly (1778) [B17]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 de4 4.¤e4 
¤d7 5.¤f3 ¤gf6 6.¤g3 e6 7.¥d3 ¥e7 
8.0–0 0–0 9.£e2 ¦e8 10.¦d1 b6 11.c4 
¥b7 12.b3 £c7 13.¥b2 ¦ad8 14.¤g5 
¤f8 15.¤5e4 ¤g6 16.¥c2 ¤e4 17.¤e4 
¤f4 18.£e3 f5 19.¤g3 ¥g5 20.£e1 
h5 21.¤e2 £f7 22.¤f4 ¥f4 23.f3 £c7 
24.£h4 ¥e3 25.¢h1 £f7 26.¦e1 g5 
27.£g3 h4 28.£e5 ¥f4 29.£e2 c5 
30.¦ad1 cd4 31.¥d4 £c7 32.h3 ¥g3 
33.¥f2 ¥f2 34.£f2 ¦d1 35.¦d1 ¦d8 
36.¦e1 ¥c8 37.£e3 £g7 38.b4 ¦d4 
39.¥f5 ef5 40.£e8 ¢h7 41.£h5 ¢g8 
42.¦e8 £f8 43.¦f8 ¢f8 44.£h8 1–0

Subbotsky, Mikhail (1984) - 
Qadimbayli, Abdulla (1824) [D32]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 c5 4.cd5 ed5 
5.¤f3 ¤c6 6.¥f4 ¥g4 7.£b3 ¥f3 8.ef3 

£e7 9.¥e2 ¤d4 10.£d5 ¦d8 11.£c4 
¤c2 12.¢f1 ¤a1 13.£a4 ¦d7 14.¤d5 
£h4 15.¥b5 ¤f6 16.¤f6 £f6 17.¥d7 
¢e7 18.¥b5 £f5 19.g4 £c2 20.£a5 ¢f6 
21.¢g2 £b2 22.£d8 1–0
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Детската академия „Интелекти” 
 разширява периметъра

 мс Тодор  Тодоров,

За втора поредна година от 11 до 22 
юни 2011 г. в световноизвестния курор-
тен комплекс Албена, се проведе Детска 
академия „Интелекти”. Проявата е под 
патронажа на областния управител на 
Добрич Желязко Желязков в сътрудни-
чество с Българската федерация по шах-
мат, българския Център за съвременно 
образование – шахматен клуб „Енергия 
21” – Добрич, и руския детски шахматeн 
център ГОУ ДООЦ „Североизточен” 
от град Москва. В двете смени на извън- 
училищната дейност се събраха общо 
над 300 деца, треньори, учители, роди-
тели, гости и преставители на местна-
та власт.

Деца от България, Русия и Румъния 
от градовете Москва, Волгоград, До-
брич, Варна, София, Благоевград, Генерал 
Тошево и Мангалия развяха знамената на 
три страни.

В две зали на тризвездния хотел 
„Орхидея“ лекции по въпроси, засяга-
щи плана, стратегията и тактиката в 
шахматната партия, отделно на гру-

пи за напреднали и начинаещи на руски 
и български език, изнесоха майсторите 
на спорта Владимир Калибердин и Тодор 
Спиров. Проведени бяха шахматни кон-
курси, свързани с размените на фигури-
те и някои типови ендшпили и матови 
комбинации. Примерите се показваха с 
мулти медийни проектори на демонс-
трационни екрани. 

На 16 юни  в град Генерал Тошево 
деца, родители и ръководители подне-
соха цветя и венци на двата основни па-
метника в града на генерал Стефан То-
шев и на император Александър Втори 
– Освободител, а на 22 юни в Добрич на 
Паметника на Съветската армия. Спе-
циални гости бяха Константин Куликов, 
вицеконсул на Генералното консулство в 
град Варна, и Вадим Кабаев, съветник на 
министъра на външните работи на Ру-
ската федерация. 

Символично първият ход във втория 
детски отборен турнир по ускорен шах-
мат в Генерал Тошево направи Вадим Ка-
баев. Игра се по системата „всеки срещу 

Ìеждународни прояви
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всеки“ с контрола за игра по 15 минути 
на състезател. Участваха седем отбора, 
всеки с по десет състезатели, предста-
вители на три страни от четири града. 
Победител убедително е детският от-
бор от Москва 1, който стана носител 
на купата на „Генерал Стефан Тошев“, 
връчена от кмета на града Димитър Ми-
хайлов. След оспорвана конкуренция 2-4-
то място с равен брой точки заеха три 
отбора, но по допълнителни показатели 
класирането е в реда - Мангалия, Добрич 
1 и Генерал Тошево 1.

По дъски в зависимост от резулта-
тите децата получиха златни, сребър-
ни и бронзови медали от Недко Марчев 
– председател на Общинския съвет. 
Носители на златни медали по реда на 
дъските са: Алексей Саприкин, Владислав 
Морозевич и Руслан Яфаров от Москва; 
Александру Хандак и Джорджияна Илие 
от Мангалия; Елена Петровская (Мос-
ква); Божидар Загоров (Добрич); Павел 
Семененко, Сергей Чиркунов и Генна Во-
долажский от Москва.

В трите учебно-тренировъчни турнира 
по класически шахмат за напреднали, игра-
ни по системата „всеки срещу всеки“, по-
бедители са: Алексей Сапpикин, Владислав 
Морозевич и Павел Семененко от Москва. 
Комплексен победител за напреднали от 
два турнира е Иван Георгиев от Генерал 
Тошево. В други два турнира за начина-
ещи, проведени по „швейцарска система“, 
победители са Владислав Калашников от 
Москва и Ана Вълева от Варна.

По време на лятната сесия на фору-
ма се проведоха още: два блиц турнира, 
викторини, свързани с историята на 
двете държави и развитието на шахма-
та в България и в Русия, както и матема-
тическа олимпиада. Въпросите и задачи-
те за децата подготвиха Сергей Зинин, 
Виталий Водолазки Екатерина Савицкая, 
Олга Василевна и Мария Стефанова.

Последен от програмата на Детска-
та академия „Интелекти” бе мачът по 

ускорен шахмат между българските и 
руските деца на 32 дъски. Той се проведе 
на 22 юни в ресторант „Чифлика” в До-
брич. Крайният резултат е равен -16,0 : 
16,0 точки!

Проявата завърши с поздравителен 
концерт, изнесен от талантливите бъл-
гарски деца на Артцентър „Палитра“ в 
Добрич, и с песни и танци на гостува-
щите руски деца, посветени на ветера-
ните от Втората световна война. След 
поздравленията авторите на проекта 
в присъствието на множество деца, 
родители и граждани връчиха благодар-
ствени писма и множество купи, медали, 
тениски, шахматни шалчета, сувенири, 
книги, сертификати, дискове, плакети, 
грамоти и дипломи на всички участни-
ци в зависимост от индивидуалните им 
резултати. Притежатели на наградите 
за най-малки участници са Йордан Поли-
карски от Благоевград и Александър Ма-
ринов от Добрич.  

Второто издание на Детска академия 
„Интелекти” в к. к. „Албена” приключи, 
следващото престои. С повече идеи, 
сила и кураж неговите създатели вече се 
готвят да посрещнат малките момче-
та и момичета, които в свободното си 
време обичат да говорят на шахматен 
език.



14 ШАХ в училище

Îткрити турнири

На 25 август Фондация „Спорт без гра-
ници” съвместно с Българската федерация 
по шахмат организира приятелски турнир 
по шахмат за деца в уютната обстановка 
на Грандхотел „София”. Общо 23 деца от 
15 клуба от БФ Шахмат и от Българска 
спортна федерация за деца, лишени от ро-
дителска грижа, взеха участие. 

Играха се 7 кръга по швейцарската 
система, като жребият бе изготвен с 
помощта на компютърна програма Swiss 
Manager. Контролата бе 8 минути с добав-
ка 3 секунди на състезател до завършване 
на партията, като се игра по правилата на 
FIDE за блиц. Директор на турнира бе изпъл-
нителният директор на Фондация “Спорт 
без граници” Виктория Славкова, а главен 
съдия - Кристиян Ласкаров с помощници 
Мая Стоянова и Николай Петков. 

Първия ход символично направи де-
путатът от Европейския парламент 
Слави Бинев. Красиви купи и медали на 
“Спорт без граници” получиха трима-
та победители - Димитър Даскалов, 
Делян Дочев, Милен Попов, а всички ос-
танали получиха дипломи за участие в тур-
нира. Също така на децата беше раздаден по-
следният брой на списание „Шах в училище”.

Фондация „Спорт без граници” съв-
местно с Българската федерация по шах-
мат и Българска спортна федерация за 
деца, лишени от родителска грижа, подбра 
петнадесет деца, които ще заминат на 19 
септември 2011 г. за Брюксел, ще посетят 
Европейския парламент и ще се запознаят 
с легендарния шахматист Гари Каспаров, 
като ще имат възможността да играят 
срещу него в шахматен сеанс. Пътуването 
ще бъде организирано от Фондация „Спорт 
без граници” и г-н Слави Бинев, който е ос-
новният инициатор на срещата. 

За част от участвалите деца това бе 
последна проверка на подготовката им 
преди Европейското първенство в „Албе-
на” от 10 до 22 септември.

„Спорт без граници” 
Мая василева
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Äържавни първенства

От 3 до 7 август Велико Търново бе до-
макин на държавните отборни първенства за 
юноши и девойки до 12 и до 16 години. Мест-
ният клуб „Етър” се зае с нелеката задача да 
организира и проведе едно от най-атрактив-
ните първенства сред подрастващите. Ед-
ноименният хотел „Етър” бе гостроприемен 
домакин на младите шахматисти.

Общо 33 отбора от 18 клуба в страната 
се включиха в надпреварата. Както обикнове-
но, най-масово бе участието при момчетата: 
14 тима при най-малките и 9 в групата до 16 
години. Едва четири отбора си разпределя-
ха медалите при 12-годишните момичета, а 
шест бяха при по-големите. 

Главен съдия на първенствата бе Николай 
Йорданов, а заместници – Венета Петкова и 
Светла Йорданова, и тримата съдии на ФИДЕ. 
Председател на турнирния комитет беше гм 
Петър Великов. Важеше „софийското” прави-
ло за забрана на ремитата до 30-и ход и нуле-
ва толерантност при закъснение. Отборите 
включваха 4 състезатели и 1 резерва. Класира-
нето бе според мач-точките, като за победа 
се дават 2 точки, при равенство – 1, и за загуба 
- 0 точки. Първи допълнителен показател бе 
общия сбор точки.

Групата на 12-годишните момчета 
очаквано беше най-масова. В това няма 
нищо странно - всички детско-юношески шко-
ли в страната разполагат с достатъчно със-
тезатели в ранна възраст. Те играха в 7 кръга 
по Щвейцарска система. Основен фаворит за 
титлата бе отборът на ЦСКА, а за медалите 

претендираха още Локомотив, Сoфия, Етър, 
„Асеновец 2006”, „Шах 21”, София, и други. 
Стартовият списък оглави ЦСКА, в чийто 
състав бяха само медалисти от държавни-
те първенства: Владимир Петров, Мартин 
Петров, Стефан Райков, Матей Петков и 
Иван Николов. Отборът на столичния Локо-
мотив също бе с респектиращ състав: Делян 
Дочев, Петър-Делян Шентов, Нургюл Салимо-
ва, Николай Бошнаков и Георги Йорданов.

Първият кръг се оказа най-резултатен - от 
7 мача бе записано само едно реми! Повечето 
Ело фаворити победиха съперниците си с ле-
кота. Наравно завършиха само поставеният 
под №3 ШК „Асеновец 2006” срещу „Шах 21”, 
както и ШК „Михаил Тал”, Червен бряг, срещу 
„Свиленград 2004”. Вторият ден в пряк двубой 
се срещнаха представителите на домакините 
от „Етър”и ЦСКА. Срещата беше изключи-
телно драматична. Владимир Петров спечели 
срещу отстъпващия му по класа Мартин То-
доров („Етър”), но Волен Дюлгеров бързо из-
равни резултата с победа над вицешампиона 
до 10 г Стефан Райков. Това се оказа и един-
ствената загубена партия за тима на ЦСКА 
в целия турнир! Емил Стефанов завърши на-
равно с Мартин Петров, а на 4-та дъска по-
опитният Димитър Христов („Етър”) изпусна 
реми и постепенно бе надигран от 9-годишния 
Матей Петков. Така тимът на ЦСКА победи 
с 2,5:1,5. В същото време „Локомотив”, Со-
фия, и „Асеновец 2006” се наложиха с по 4:0 
съответно над ШК „Плевен 21”  и ШК, Варна. 
Миналогодишният вицешампион „Михаил Тал” 

Държавни отборни първенства 
 във Велико Търново 

мм Светла Йорданова
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загуби минимално от „Шах 21” и почти отпад-
на от борбата за медалите. В трети кръг на 
1-ва маса се изправиха столичните тимове на 
„Локомотив”  и ЦСКА. След три борбени ре-
мита важната точка и победа за ЦСКА доне-
се Стефан Райков. Великотърновци завършиха 
2:2 с отбора на „Асеновец 2006”. „Плевен 21” 
надигра минимално отлично представящия се 
до момента тим на „Шах 21”. Варна също се 
наложи с минимална победа над „Абритус”, Раз-
град. След 3-ия кръг ЦСКА поведе еднолично 
и не остави никакви съмнения в превъзход-
ството си над останалите. С двамата братя 
Петрови в състава си и по-малките, но вече 
опитни Стефан Райков и Матей Петков, те 
спечелиха всички срещи докрая с невероятна 
лекота. Адмирации за техните треньори Ва-
сил Илиев и Илиян Попов и феърплея, който 
проявиха!

Още в средата на турнира стана ясно, че 
борбата ще се води за сребърните и бронзо-
вите медали. След 4-ия кръг ЦСКА образуваха 
дистанция на останалите отбори. В същото 
време „надолу” имаше драматични обрати. 
В пети кръг се срещнаха основните претен-
денти за сребърния медал – “Локомотив” и 
“Етър”. Столичният отбор с треньор гм Пе-
тър Великов заслужено спечели мача. Пловдив 
окончателно отстрани от борбата „Асено-
вец 2006” и заяви претенциите си за челните 
места, както и отбора на „Шах 21”. 

Едва в последния кръг ЦСКА си „позволиха” 
да пуснат резервата си, но интрига отново 
нямаше и те спечелиха мача с „Виктори” с 4:0. 
На „Локомотив”, София, бе достатъчно ра-
венство за второто място и те го направиха 
с „Шах 21”. Бронзовият медал щеше да се реши 
от прекия двубой между „Етър”и „Плевен 21”. 
Великотърновци се нуждаеха единствено от 
победа и те я постигнаха с убедителното 
3,5:0,5. Поздравления и на техния капитан – мс 
Любослав Кътов.
Крайно класиране: 
1. ЦСКА – 14 мач точки
2.”Локомотив”, София – 10 мач точки
3.”Етър”, В. Търново – 9 мач точки
4.”Шах 21”, София – 8 мач точки (общо 15,5 

точки)
5. „Пловдив” – 8 мач точки (общо 13 точки)
6. „Варна” – 8 мач точки (общо 13 т.)
7. „Плевен 21” - 8 мач точки (общо 11,5 т.)

Победители по дъски:
1-ва дъска                             
1.Владимир Петров (ЦСКА) - 6,5 точки
2-ра дъска
1.Данаил Илиев ( Енергия 21) – 5,5 т
3-та дъска
1.Тодор Георгиев (Асеновец 2006) – 6,5 т
4-та дъска
1.Матей Петков (ЦСКА) – 6,5 т

Николай Христов (1913) – Калоян Ди-
чев (1477)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 dc4 5.a4 
¥g4 6.e3 e6 7.¥c4 ¥b4 8.0–0 0–0 9.¤a2 ¥a5 
10.¥e2 ¥c7 11.b3 £d6 12.¤e5 ¥f5 13.¤c3 
¤bd7 14.¥a3 c5 15.¤b5 £b6 16.a5 1–0

Партия между две млади надежди на род-
ния шах - 9 годишния Матей и 8-годишната 
Нургюл!

Матей Петков (1622) – Нургюл Салимова 
1.d4 d5 2.¥g5 ¤f6 3.¥f6 ef6 4.e3 ¥e7 5.c4 
dc4 6.¥c4 0–0 7.¤c3 c6 8.¤ge2 ¤d7 9.0–0 
¤b6 10.¥b3 ¥f5 11.e4 ¥g6 12.¤f4 £d7 
13.¤g6 hg6 14.d5 cd5 15.¤d5 ¤d5 16.£d5 
¦ad8 17.¦fd1 £c7 18.£c4 £e5 19.¦d8 ¥d8 
20.¦d1 £b2 21.h3 ¥b6 22.£c2 £c2 23.¥c2 
¦d8 24.¦d8 ¥d8 25.f3 a5 26.¢f2 b6 27.¢e3 
¢f8 28.¢d4 ¥e7 29.¢d5 ¥c5 30.¢c6 ¢e7 
31.g4 g5 32.¥b3 ¥g1 33.a4 ¥c5 34.¥d5 ¥g1 
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35.¥b3 ¥c5 36.¥d5 ¥g1 37.¥a2 ¥c5 38.¥c4 
¥g1 39.¥a2 ¥c5 40.¥c4 ½  

Владимир Петров (1793) – Калоян До-
чев (1477)
1.e4 d5 2.ed5 £d5 3.¤c3 £a5 4.d4 c6 5.¤f3 
¥f5 6.¥c4 ¤f6 7.¥d2 £c7 8.¤e5 e6 9.£e2 
¤bd7 10.¤d7 ¤d7 11.d5 cd5 12.¤d5 £c6 
13.¤e3 ¥g6 14.¥b5 £d6 15.¦d1 £c7 16.¤d5 
£d8 17.¥f4 ¦c8 18.¤c7 ¦c7 19.¥c7 £c7 
20.¦d7 ¥b4 21.c3 ¥c3 22.bc3 £c3 23.¦d2 
¢e7 24.0–0 ¦c8 25.¦fd1 1–0

Делян Дочев (1675) – Емил Стефанов 
(1702) 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.¥e3 e6 5.¤f3 £b6 
6.£c1 ¤d7 7.a3 ¤e7 8.¤bd2 a6 9.c4 ¦c8 
10.¤h4 ¥g6 11.¥e2 f6 12.f4 £a7 13.¥f2 b5 
14.c5 a5 15.b4 a4 16.¤g6 hg6 17.£c3 ¢f7 
18.0–0–0 ¤g8 19.g4 ¤h6 20.h4 ¥e7 21.¦dg1 
¦cg8 22.h5 ¤f8 23.hg6 ¤g6 24.f5 ef5 25.gf5 
¤f5 26.e6 ¢f8 27.£d3 ¤f4 28.£f5 ¤e2 
29.¢b2 ¤g1 30.£g6 ¥d8 31.¥g3 1–0

Матът на Легал !!
Ивайло Кънчев – Венцислав Зашев

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 d6 4.¥c4 ¥g4 5.¤c3 
¤d4 6.¤e5 ¥d1 7.¥f7 ¢e7 8.¤d5# 1–0

При момичетата до 12 години участ-
ваха едва 4 отбора. Причините за това са 
няколко и ще се спра на този проблем накратко. 
Първо, клубовете в България, които развиват 
специално шахмата сред девойките, са малко. 
Някои от тях като ШК ”Георги Даскалов” и 
„Шумен 2005” не взеха участие в първенство-
то. Други предпочетоха да включат състеза-
телките си при момчетата или в по-горната 
група девойки. Истината е, че за един клуб е 
почти непосилна задача да подготви добре 4-5 
състезателки в една и съща възрастова група. 
Просто такива са обективните реалности. В 
тази връзка логично звучи БФШ да върне ста-
рата система при девойките и те да играят 
на 3, а защо не и на 2 дъски, както бе на Евро-
пейското отборно първенство до 18 години в 
Яш, Румъния. Подобно схващане битува сред 
редица треньори у нас.

Все пак няколко отбора успяха не само да 

„съберат” състезателки, но участваха дори 
и с резерви. Основен фаворит за титлата 
тук бе тимът на „Пловдив” с две градирани 
състезателки в състава си. „Шах 21” не беше 
в оптималния си състав поради участието на 
няколко техни момичета на първенството на 
страните от Европейския съюз в Австрия по 
същото време.

Третият кандидат за медали бе отборът 
на „Асеновец”. Момичетата на Дряново не 
бяха конкурентоспособни на останалите и не 
записаха нито една точка. Похвално е, че все 
пак се престрашиха да участват. Поради мал-
кия брой отбори те играха в кръгова система 
по два пъти с разменен цвят.

ШК „Пловдив” стартира с убедителна по-
беда от 4:0 над Дряново, а „Шах 21” и „Асе-
новец” завършиха с борбено реми. Последваха 
победи с по 3:1 на Пловдив над основните си 
конкуренти. След първото „завъртане” плов-
дивчанки почти си осигуриха титлата, но все 
пак оставаше да затвърдят позициите си. Те 
отново надиграха всички отбори и заслужено 
спечелиха златото. Шампионките са в със-
тав: Виктория Радева, София Божкова, 
Гергана Заркова, Мариета Костадинова 
и Рада Минева. Техни треньорки са мс Соня 
Пионова и мс Илияна Полендакова. „Шах 21” 
и „Асеновец” отново не можаха да излъчат 
победител, поделяйки си по 1 мач точка. 
Явно разпределението на медалите щеше да 
стане в зависимост от резултата им сре-
щу водача в класирането – ШК „Пловдив”. 
Именно по този критерий „Шах 21” изпре-
вари „Асеновец” с половин точка и завоюва 
сребърните медали. 
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Крайно класиране :
1. „Пловдив” – 12 мач точки
2. ”Шах 21” - 6 мач точки (общо - 14,5 т.)
3.”Асеновец 2006” - 6 мач точки (общо - 14 
т.)
4. Дряново – 0 т. 
Победители по дъски:
1-ва дъска                             
1.Виктория Радева (Пловдив) – 5 от 6 т.
2.Маргарита Балимезова (Асеновец) – 5 от 6 
т.
2-ра дъска
1.Сияна Миранджева („Шах 21”) – 6 т.
3-та дъска
1.Гергана Заркова („Пловдив”) – 6 т.
4-та дъска
1.Мариета Костадинова („Пловдив”) – 4,5 т.

Партията между победителките на 1-ва 
дъска.

Маргарита Балимезова – Виктория 
Радева (1645) 
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥e2 
0–0 6.¥g5 ¤bd7 7.f4 h6 8.¥h4 e5 9.fe5 de5 
10.d5 ¤c5 11.£c2 a5 12.¦b1 £e7 13.¤f3 g5 
14.¥g3 ¤h5 15.¥f2 ¤f4 16.g3 ¤g6 17.¤b5 f5 
18.¥c5 £c5 19.¤d2 f4 20.¦f1 ¥h3 21.¦f2 fg3 
22.¦f8 ¦f8 23.¤b3 £f2 24.¢d2 g2 25.£d1 ¥g4 
26.¤c3 ¥e2 27.£e2 g1£ 28.¦g1 £g1 0–1

Никол Димитрова - Маргарита Бали-
мезова
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥c6 dc6 5.¤e5 
£d4 6.¢e2 £e4 7.¢f1 £e5 8.f4 £f4 9.¢g1 
¥c5 10.d4 ¥d4 11.¥e3 ¥e3# 0–1

Най-малката участничка - Рада от Плов-
див

Рада Минева – Елена Чобанкова
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 ed4 4.¥c4 ¤f6 5.0–0 
¤e4 6.¦e1 d5 7.¥d3 £f6 8.c4 £g6 9.¤h4 £f6 
10.¤f3 ¥e7 11.cd5 ¤e5 12.¤e5 £e5 13.¦e4 
£d5 14.£e1 ¥e6 15.¥f4 0–0 16.¤d2 ¥g5 
17.¦e5 £c6 18.¦g5 ¦fe8 19.£d1 ¦e7 20.£h5 
h6 21.¦g3 ¦ae8 22.£h6 f6 23.£h7 ¢f8 24.£h8 
¢f7 25.£g7# 1–0

Сериозна битка с много изненади се 
разрази при 16-годишните юноши. Тук 
отборите бяха 9 и възникнаха спорове за сис-

темата на провеждане още преди началото 
на първенството. Тъй като идеална система 
няма в крайна сметка след съгласуване с БФШ 
бе избран вариантът за Швейцарска система.

Фаворит в групата бе тимът на „Пле-
вен 21”, четирикратен носител на титлата 
през последните години! Водените от мс 
Христинка Илиева момчета бяха в ми-
налогодишния си състав: Дарио Дереш-
ки, Анатоли Атанасов, Михаил Николов 
и Кристиян Янков. Те стартираха с отлич-
на победа с 3,5:0,5 над тима на „Виктори”, Бла-
гоевград. „Ивис +”, победиха „М. Тал”, Червен 
бряг с 3:1, а „Спартак Плевен 21” надиграха с 4:0 
„Енергия 21”, Добрич. Първата изненада дойде 
на 2-ра маса, където „Локомотив”, София, за-
върши наравно с домакините от „Етър”. Във 
втория кръг се срещнаха двата плевенски от-
бора и „Плевен 21” се наложи с 3:1 над „Спар-
так Плевен 21”. Единствено Христо Вригазов 
записа точка срещу Дарио Дерешки. „Ивис” 
загуби минимално от „Локомотив”, София. 
„Етър”победи Казанлък с 3:1, а „Виктори” – с 
3,5:0,5 тима на „Енергия”. Миналогодишните 
вицешампиони от Добрич този път отстъп-
ваха на съперниците си по класа.

В 3-ия кръг „Плевен 21” затвърди лидерска-
та си позиция с минимална победа над „Локо-
мотив”, София. Въпреки отличната победа на 
Явор Тодоров над Дерешки, това не помогна 
особено на отбора му. „Спартак Плевен 21” 
загуби изненадващо от „Етър” с 2,5:1,5 и от-
падна от борбата за медалите. „Виктори”, 
Благоевград, „хванаха” едно реми на Стефан 
Лазов срещу отбора на „Ивис”. На „опашката” 
„Михаил Тал” измъкна трудна победа от „Ка-
занлък 21” с 2,5:1,5.

В следващия кръг „Плевен 21” постепен-
но надигра великотърновския отбор с 3,5:0,5.  
„Ивис”, София, разгроми другия плевенски 
тим с чиста победа. За момчетата на Ки-
рил Бадев това явно не беше техният 
турнир. „Локомотив”, София, спечели не без 
усилия мача си с „Михаил Тал”, като отново 
основна заслуга има най-младият състезател в 
тази група – Явор Тодоров, държавен шампион 
до 12 години.

Äържавни първенства
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Предпоследният кръг бе решителен за раз-
пределението на медалите. На първите две 
маси мачовете завършиха миролюбиво, но по 
различен сценарий. „Плевен 21” и „Ивис” си 
подсигуриха медалите, разписвайки 4 ремита. 
Разбира се, формално бяха спазени всички пра-
вила на регламента. „Локомотив”, София за-
вършиха наравно с отстъпващия им по класа 
отбор на „Казанлък 21” след загуби на Георги 
Бърдаров и Емил Георгиев. „Етър” бе близо до 
победа срещу „Виктори”, Благоевград, с което 
щяха да си осигурят медал, но мачът завърши 
наравно.  

Последният кръг бе формален за осигу-
рилите си вече титлата юноши на „Плевен 
21” , които срещнаха последния в класиране-
то тим на „Енергия 21”. Разликата в класите 
беше очевидна и плевенчани спечелиха всички 
свои партии, а с това и купата. „Ивис” също 
играха спокойно, защото имаха сигурен медал, 
дори и при загуба. Те срещнаха „Етър”, на кой-
то му трябваше задължителна победа, за да се 
добере до среброто. Това обаче не се случи и 
„Ивис” стана заслужено втори. Бронзовият 
медал отиде при юношите от „Локомотив”, 
София, които почиваха в този кръг. В крайна 
сметка победиха Ело фаворитите и всички 
опасения за несъвършенство на системата 
отпаднаха. Честито на петкратните 
вече шампиони от „Плевен 21”! 

Крайно класиране :
1.”Плевен 21” – 11 мач точки
2. „Ивис+” София  - 9 мач точки
3. ”Локомотив”, София – 7 мач точки
4. ”Виктори” Благоевград - 6 мач точки (общо 
11,5 точки)

5. ”Етър”- 6 мач точки (общо 10,5 точки)
6.”Спартак Плевен 21” – 5 мач точки (общо 
11,5 т.)
7. „Михаил Тал”, Ч. бряг – 5 мач точки, (общо 
11 т.)
8. „Казанлък 21”- 4 мач точки
9. „Енергия 21” -1 мач точки

Победители по дъски:
1-ва дъска                             
1. Ивайло Стоянов  („Ивис+”) - 5,5 от 6
2-ра дъска
1. Анатоли Атанасов („Плевен 21” ) - 5,5 от 6
3-та дъска
1. Михаил Николов („Плевен 21”) – 5 от 6
4-та дъска
1. Кристиян Янков („Плевен 21”) – 5 от 6

Ивайло Стоянов - с най-висок перформанс 
на турнира

Християн Христов – Ивайло Стоя-
нов (1985) [A00]
1.d4 g6 2.c4 ¥g7 3.¤c3 d6 4.e4 ¤c6 5.¥e3 
e5 6.de5 ¤e5 7.h3 ¤e7 8.¤f3 ¤f3 9.£f3 0–0 
10.¥d3 ¤c6 11.0–0 ¤e5 12.£e2 ¢h8 13.¦ac1 
f5 14.ef5 ¤d3 15.£d3 ¥f5 16.£d2 £h4 17.b3 
¥h3 18.gh3 ¦f3 19.£d5 £h3 20.¤e2 £g4 
21.¤g3 ¥e5 22.¢g2 ¦g3 0–1

Димитър Дюлгеров – Георги Бърда-
ров (1777) 
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 a6 5.¤c3 
£c7 6.¥d3 ¤f6 7.0–0 ¥e7 8.a4 b6 9.¥e3 
0–0 10.f4 d6 11.£e2 ¥b7 12.f5 e5 13.¤b3 d5 
14.ed5 ¤d5 15.¤d5 ¥d5 16.c4 ¥b7 17.f6 ¥f6 
18.¦f6 gf6 19.£g4 ¢h8 20.£f5 e4 21.£f6 1–0

Дарио Дерешки (1927) – Христо Ври-
газов (1920) [A00]
1.d4 e6 2.¤f3 c5 3.c4 cd4 4.¤d4 a6 5.¤c3 
b6 6.e4 ¥b7 7.¥e2 £c7 8.0–0 ¤f6 9.£c2 ¥e7 
10.¥e3 d6 11.f4 ¤bd7 12.b4 ¦c8 13.¦ac1 £b8 
14.f5 e5 15.¤b3 £a8 16.¥d3 ¤g4 17.£e2 ¤e3 
18.£e3 ¥d8 19.¢h1 h6 20.£g3 0–0 21.¦c2 
¤f6 22.£f3 b5 23.cb5 ab5 24.¦e1 ¥b6 25.¤b5 
¦c2 26.¥c2 d5 27.¤d6 de4 28.¤e4 ¢h8 29.a4 
¦c8 30.¥d3 £a4 31.¤ec5 £b4 32.¤b7 £e1 
33.£f1 £f1 34.¥f1 ¤e4 0–1

Васил Лазаров (1504) – Кристиан Ян-
ков (1867)
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1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤d2 de4 4.¤e4 ¤f6 5.¤f6 
gf6 6.£d3 b6 7.¤f3 e6 8.¥e2 ¥d6 9.0–0 ¥b7 
10.c4 ¤d7 11.¦e1 £c7 12.¥d2 c5 13.d5 0–0–0 
14.a4 ¤e5 15.¤e5 ¥e5 16.g3 ed5 17.£f5 ¢b8 
18.¥f4 ¥f4 19.gf4 ¦hg8 20.¢f1 ¥c8 21.£h5 
£f4 22.cd5 ¦d5 23.£f3 £f3 24.¥f3 ¦f5 25.¥e4 
¥a6 0–1

Емил Георгиев (1765) – Цветелина 
Спасова (1739) 
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 £c7 4.0–0 g6 5.¤c3 
e6 6.¥c6 £c6 7.d4 cd4 8.¤d4 £c7 9.¤db5 
£b8 10.£d4 f6 11.£c4 ¢d8 12.¥e3 b6 13.¦ad1 
a6 14.£e6 d6 15.£f7 ¤e7 1–0

На старта при 16-годишните де-
войки се явиха 6 отбора. Беше очевид-
но, че за титлата ще претендират основно 
тимовете на „Михаил Тал” (Червен бряг) и 
„Плевен 21”, които и миналата година бяха 
медалисти. Домакините от „Етър”също 
имаха претенции да се намесят в борбата, 
както и момичетата от „Дебют” (Оряхо-
во). Останалите два отбора – „Орловец 
1997”, Габрово, и „Свиленград 2004” бяха с 
по-неопитен състав. Турнирът се проведе 
по кръгова система. Жребият изправи в 
1-вия кръг „М. Тал” и „Етър”. Опитната Си-
монета Иванова постепенно надигра Мина 
Попова. Мариям Първанова не изпита за-
труднения  с Тони Иванова. Елена Дюлгерова 
пропусна да направи реми с Илияна Тошева, а 
в партията между Ива Пенчева и Доротея 
Нанчева оценката на позицията се смени 
няколко пъти. В крайна сметка девойките 
на Червен бряг разгромиха великотърновки 
с 4:0 и дадоха сериозна заявка за първото 
място. В същото време плевенчанки побе-
диха трудно Свиленград. „Дебют”, Оряхо-
во, преодоляха с лекота тима на „Орловец 
1997” с 4:0. 

Вторият кръг бе характерен с това, 
че всички мачове завършиха с победи от 
по 4:0. „Михаил Тал” победи „Свиленград”, 
„Етър”– „Орловец”, а „Плевен 21”  – „Де-
бют”, Оряхово. Явно имаше огромна разли-
ка в класите, защото ситуацията почти се 
повтори и на следващия ден. Девойките на 
Червен бряг продължиха да „газят” с неиз-

менното 4:0 срещу „Орловец”, а „Дебют” 
преодоля Свиленград със същия резултат. 
Интрига имаше само в мача между „Плевен 
21” и „Етър”, но в крайна сметка по-опит-
ните състезателки от Плевен спечелиха 
мача с 3:1.

Четвъртият кръг беше решителен за 
всички. В пряк двубой се разпределяха меда-
лите. „Плевен 21” и „М. Тал” решаваха спора 
за титлата, „Етър”и „Дебют” – за бронзовия 
медал, а „Орловец” и Свиленград – за 5-ото 
място. Плевенчанки изоставаха по точки, но 
това нямаше да има значение, ако си спече-
лят мача. И те го направиха като истински 
професионалистки! Никол Илиева доказа, че 
на нея може да се разчита и надигра по-опит-
ната Илияна Тошева. Габи също продължи с 
отличната си изява и прекърши съпротивата 
на Мариям Първанова. Това почти реши мача. 
За Полина Венкова и Александра Иванова ос-
тана само да оформят резултата с 2 ремита 
съответно със Симонета Иванова и Доро-
тея Нанчева. В същото време люта битка се 
разрази между „Етър” и „Дебют”. На момиче-
тата от Търново им трябваше единствено 
победа. Мачът обаче започна лошо за тях – 
Тони Иванова загуби с белите фигури от Ра-
достина Петкова. Това мобилизира максимал-
но останалите и скоро Мина Попова изравни 
резултата. Ива Пенчева надигра Василена 
Трайкова, а Елена Дюлгерова – София Цвета-
нова, но форсира реми в интерес на отбора. 
Така „Етър”спечели важните 2 мач точки. 
Свиленград преодоля леко „Орловец” с 3:1 и 
се измъкна от дъното на таблицата.

Последният кръг беше формален, но все 
пак: „Плевен 21” спечели с 4:0 срещу Орло-
вец, а „Михаил Тал” със същия резултат по-
беди „Дебют”. „Етър”се наложи с 3,5:0,5 над 
Свиленград.

Крайно класиране :
1.”Плевен 21” -10 мач точки
2. „Михаил Тал” – 8 мач точки
3. ”Етър”– 6 мач точки
4. „Дебют” – 4 мач точки
5. „Свиленград 2004” – 2 мач точки
6. „Орловец 1997” – 0

Äържавни първенства
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Победители по дъски:
1-ва дъска                             
1. Полина Венкова („Плевен 21”)– 4,5 т.
2. Симонета Иванова („М. Тал”)– 4,5 т.
2-ра дъска
1. Александра Иванова („Плевен 21”) – 4,5 т.
2.Доротея Нанчева („М. Тал”) – 4,5 т.
3-та дъска
1. Илияна Тошева („М. Тал”) – 3 т.
2. Никол Илиева („Плевен 21”) – 3 т.
4-та дъска
1.Габриела Илиева („Плевен 21”) – 4,5 т.

Ива Пенчева (1710) – Василена 
Трайкова 
1.e4 e6 2.d4 b6 3.¥e3 ¥b7 4.f3 ¤e7 
5.¥d3 g6 6.¤e2 ¥g7 7.0–0 0–0 8.c3 f5 
9.¤d2 d5 10.e5 ¤d7 11.¤f4 ¢f7 12.£e1 
h6 13.h4 g5 14.hg5 hg5 15.¤h3 ¤g6 
16.¥g5 £e8 17.£g3 ¦h8 18.¤f4 ¤f4 
19.£f4 ¢g8 20.g4 fg4 21.fg4 ¤f8 22.¥f6 
¤g6 23.¥g6 £g6 24.£g5 £g5 25.¥g5 
¥h6 26.¥h6 ¦h6 27.¦f6 ¦f6 28.ef6 
¢f7 29.g5 ¥a6 30.¤f3 ¢g6 31.¢f2 
¦f8 32.¦e1 ¥c8 33.¦h1 c5 34.¢e3 ¢f5 
35.¦h7 a6 36.¦c7 c4 37.¦g7 b5 38.f7 
¢g4 39.g6 ¢f5 40.¦g8 ¢f6 41.¦f8 ¢g6 
42.¦c8 1–0

Мариям Първанова – Габриела 
Илиева
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤f3 ¥g7 4.¤c3 d5 
5.cd5 ¤d5 6.e4 ¤c3 7.bc3 c5 8.¥e3 
0–0 9.¥d3 ¤c6 10.¥b5 cd4 11.cd4 £a5 
12.£d2 £b5 13.a4 £a6 14.¦a2 ¦d8 

15.¥h6 ¥h8 16.d5 ¥g4 17.¤g5 ¦ac8 
18.£f4 ¤e5 19.£e3 ¤d3 20.¢d2 ¥c3 
0–1

Тони Иванова – Никол Илиева 
1.d4 c6 2.¤f3 d5 3.¥f4 ¤f6 4.e3 ¥g4 
5.¤bd2 ¤bd7 6.c4 e6 7.£b3 £c8 8.¥e2 
¥e7 9.0–0 0–0 10.¦fe1 ¦e8 11.¦ac1 
c5 12.h3 ¥h5 13.¥d3 ¥g6 14.¥g6 hg6 
15.¥g5 b6 16.¥f6 ¤f6 17.cd5 ed5 18.£b5 
£b7 19.dc5 ¦ec8 20.¤b3 a6 21.£b6 
£b6 22.cb6 ¦cb8 23.¦c7 ¥d6 24.¦c6 
¥f8 25.¦ec1 ¥e7 26.¤a5 ¤d7 27.b7 
¦a7 28.¦c7 ¥d8 29.¦d7 ¥a5 30.¦c8 ¦c8 
31.bc8£ ¢h7 32.¦a7 1–0

Държавното първенство за юноши и 
девойки за 2011-та завърши с две шампи-
онски титли за „Плевен 21” при най-го-
лемите. По два медала спечелиха и шах-
матистите от „Локомотив”, София, и 
„Етър”, В. Търново. ЦСКА доминираше 
при най-малките момчета, а Пловдив – 
при 12-годишните момичета. Честито 
на всички призьори!

И няколко интересни факта:
Най-малкият участник в първенство-

то бе Йордан Портокалски от „Викто-
ри”, Благоевград, роден 2004 г. Той не само 
натрупа безценен опит с „батковците”, 
но и събра 2,5 точки.

За отбелязване е и участието на два-
ма съименници на най-добрия български 
шахматист: Еманоел Топалов („Викто-
ри”) и Стилиян Топалов (Свиленград). Те 
се представиха съвсем достойно - няма 
как, с тази фамилия...

Общо 8 момичета участваха в юно-
шеските отбори, като 2 от тях са сре-
бърни медалистки - Цветелина Спасова 
с „Ивис” и Нургюл Салимова с „Локомо-
тив”, София.

На края искам да благодаря на всички 
треньори, които стриктно спазиха срока 
за заявка за участие и с професионалното 
си отношение спомогнаха за отличното 
протичане на първенствата.
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Ñветовни шампиони

Четвъртият свето-
вен шампион по шахмат 
в историята е руският 
гений Александър Алек-
сандрович Алехин. За рож-
дена дата на бележитата 
личност се приема 31 
октомври 1892 г., макар 
според някои източници 
тя да е ден по-късно - 1 
ноември същата година. 
Алехин се ражда в ари-
стократично семейство 
от елитните квартали на Москва. 

В годините на прехода между и ХIХ и ХХ 
век Москва е един от най-големите шахматни 
центрове. Тук се провеждат редица значими съ-
бития. През 1902 г. Пилсбъри изнася рекордния 
за времето си блинд сеанс на 22 дъски (печели 
17, губи 1 и четири ремита). Това  силно се впе-
чатлило 9-годишния тогава Алехин, който вече 
се е запознал с красивия свят на шахмата и зави-
наги остава под неговия плен. На дванадесет го-
дини вече участва по турнири и работи непре-
къснато. На шестнадесет години дебютира на 
международната сцена в Дюселдорф, Германия. 
В периода от 1908-1914 г. изиграва множество 
престижни турнири и мачове. Тогава побеждава 
в мач известния маестро Бардалебен с 4,5 - 0,5 
т., печели няколко пъти Всеруския турнир. 

През 1914 година, след като завършва на 
трето място в международен турнир в Санкт 
Петербург, цар Николай дава званието грос-
майстор на 5-ма шахматисти и Алехин е сред 
тях. Александър Александрович дебютира като 
гросмайстор на силния турнир в Манхайм, Гер-
мания. След 11 кръг Алехин води с впечатлява-
щите 9,5 точки от 11 партии, но в този мо-
мент Европа бива разтърсена от започването 
на Първата световна война и турнирът е пре-
кратен преждевременно. Годините на войната 
са изключително тежки за Алехин, баща му 
умира като германски военнопленник. Той сами-
ят работи като доброволец в Червения кръст. 

През този период полу-
чава тежка контузия и 
лежи близо месец почти 
неподвижен в болница 
в Тернопол. Твърди се, 
че именно през този 
период спасение за него 
са блинд сеанси, които 
е давал на идващите да 
го навестят фенове на 
шахмата. 

След като се стаби-
лизира политическата 

обстановка в Русия и Европа като цяло, Алехин 
отново може да мисли сериозно за шахматната 
си кариера, но изникват нови проблеми. Власти-
те не му дават паспорт и препятстват изли-
зането му от страната, за да играе в междуна-
родни турнири. През 1920 година той намира 
решение, като се запознава с швейцарката Ана-
Лиза Рюег, която година по-късно става негова 
съпруга и имат дете. През 1921 година Алехин 
успява да напусне родината си, концентрира се 
отново изцяло върху любимата игра и неговата 
шахматна кариера започва да върви стремител-
но нагоре. В следващите 5 години печели мно-
жество призови места в турнири по цял свят. 
Едновременно с това през 1925 година успява 
да защити дисертация в Сорбоната в Париж и 
става доктор по право. От този момент той 
е доктор Алехин.

През 1926 година Алехин прави изключи-
телно успешно турне в Южна Америка, кое-
то му дава самочувствие да отправи покана за 
мач на световния шампион Капабланка. Пока-
ната е приета и мачът се играе в Буенос Айрес 
през 1927 година. До този момент Капабланка 
доминира над Алехин, като го е побеждавал 3 
пъти, а Алехин нито веднъж. Така Капабланка 
влиза като абсолютен фаворит в този мач и 
излиза след изтощителния двубой като бивш 
световен шампион. Алехин побеждава с 6 по-
беди, 3 загуби и 25 ремита в невиждан дото-
гава титаничен сблъсък на двама шахматни 

Александър Алехин
фм Христо Велчев
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гения. Впрочем това е годината, в която Але-
хин посещава България и дава сеанс на 40 дъски 
в Градското казино в центъра на София (сега 
това е Градската художествена галерия, нами-
раща се непосредствено до градинката пред 
Народния театър, любимо място на шахмат-
ните любители и в момента). Алехин играе 
срещу 40 български шахматисти, като срещу 
двама от тях - блинд. Сеансът продължава до 
късно през нощта и завършва при резултат 26 
победи, 10 ремита и 4 загуби. През 1928 годи-
на Алехин защитава титлата си в мач срещу 
Ефим Боголюбов. Мачът е спечелен с резултат 
11 победи, 5 загуби и 9 ремита.

В следващите години световният шампи-
он достига своя разцвет. Превъзходството 
му над всички е пълно. Алехин печели турнира 
в Сан Ремо 1930 г. с фантастичен резултат 
– 14 т. oт 15 партии. В Блед, 1931 г., постига 
рекорден аванс от 5,5 т. пред следващия го Бо-
голюбов и 6,5 т. пред третия Нимцович. 

Мачът с д-р Макс Еве, който се играе през 
1935 година за титлата, е подценен от намира-
щия се в лоша форма Алехин и макар да води през 
по-голямата част от него, той в крайна сметка 
неочаквано за всички губи с 8 победи и 9 загуби, 
без да се отчитат ремитата. Мачът реванш се 
играе през 1937 година и с резултат 10 победи и 4 
загуби Алехин си връща титлата, оставайки до 
края на живота си световен шампион!

Втората световна война отново променя 
драматично живота на Алехин. По политиче-
ски причини той е разделен с втората си съ-
пругата, изпитва големи материални затруд-
нения, изявите му са рядкост. Последните дни 
от живота си прекарва в Ещорил, Португалия. 
Там умира в хотелската си стая на 24 март 
1946 година, ненавършил 54 години, преживял 
две световни войни и превърнал се в легенда.

Характерни особености и принос:
Александър Алехин съчетава хармонично 

високо позиционно умение с изключително ос-
тро комбинационно зрение и подчертан вкус 
към атаката. Неговият стил на игра е универ-
сален. В своите творчески търсения Алехин е 
преди всичко ученик и последовател на Чигорин. 
В съответствие с общите методи на разбира-

не на позиционна борба Алехин учи, че трябва да 
се търси конкретното във всяка позиция, да се 
мобилизират цялата фантазия и изобретател-
ност в намирането на конкретното решение.

Алехин остава в историята и в сърцата на 
всички шахматисти като Гения на комбинации-
те и атаката! Там е неговата стихия! За много 
от тях той не без основание е смятан за най-
великия в шахмата!

В заключение една партия между четвъртия 
и втория световен шампион.

Александър Алехин – Емануил Ласкер
Цюрих, 1934 г.
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 ¥e7 5. 

¥g5 ¤bd7 6.e3 0–0 7. ¦c1 c6 8.¥d3 Разигран 
е известен вариант в дамски гамбит 8...dc4 
9.¥c4 ¤d5 Черните имат стеснена пози-
ция и всяка размяна на фигури, без да се про-
меня пешечната структура, е в тяхна полза. 
10.¥e7 £e7 11.¤e4 ¤5f6 12.¤g3 e5 13.0–0 
ed4 14.¤f5! £d8 15.¤3d4 ¤e5 16.¥b3 ¥f5 
17.¤f5 £b6?! Първа сериозна неточност в 
партията. Ласкер играе от общи съображения 
и изпуска опасността от бързо развиваща се 
атака към неговия цар. 18.£d6 Алехин ведна-
га се възползва и темпово развива фигурите 
си. 18...¤ed7 [18...¤g6 19.¤h6 gh6 20.£f6±] 
19.¦fd1 ¦ad8 20.£g3 g6 21.£g5 Основната 
заплаха тук е 22.¦d6 Алехин: „Черните нямат 
удовлетворителна защита”. 21...¢h8 22.¤d6 
¢g7 23.e4! Освобождава третия хоризон-
тал за включване на топа. 23...¤g8 24.¦d3 
f6 [24...h6 25.¤f5! ¢h7 26.¤h6 f6 27.¤f5 fg5 
28.¦h3 ¤h6 29.¦h6#] 25.¤f5+ ¢h8

XABCDEFGHY
8-+-tr-trnmk(
7zpp+n+-+p'
6-wqp+-zpp+&
5+-+-+NwQ-%
4-+-+P+-+$
3+L+R+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

26.£g6!! Зашеметяващ ход и прекрасен за-
вършек на партията. 1–0
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Øахматна лекция

Профилактика
мс Христинка Илиева

За да избегнат тежките, трудно защити-
ми позиции, много от класните шахматисти 
отрано се готвят срещу възможната атака на 
противника. Укрепват най-слабите си пункто-
ве, за да може, отразявайки атаката, да преми-
нат в контранастъпление.

Идеята за профилактиката в шахмата 
принадлежи на един от най-силните играчи 
от началото на ХХ век Арон Нимцович. Ето 
какво пише той в забележителната книга 
“Моята система“ по този повод: “Про-
филактика наричаме предприетите 
мерки с цел избягване на ситуации, 
нежелателни от позиционна гледна 
точка.” Профилактика се предприема не 
само против възможна атака на против-
ника, но и против отделна маневра и даже 
отделен ход!

Шлехтер - Нимцович,  Карслбад, 1907 г.
XIIIIIIIIY
9r+-+-tr-+0
9+pzplwqpzpk0
9p+-zp-vlnzp0
9+-+Pzp-+-0
9-+-+P+-+0
9+-zP-vLN+P0
9PzPLwQ-zPPmK0
9tR-+-tR-+-0
xiiiiiiiiy

1...¤h8!  Черните искат да възпрепятстват 
плана на белите, свързан с хода f2 – f4 . 2.¤g1 g5  
3.g3 ¤g6  4.£d1 ¥g7  5.£f3 a5  За всеки случай 
черните препятстват възможната игра на бе-
лите на дамския фланг (c4 и b4) 6.¤e2 ¥b5 7.a4 
¥d7 8. ¦h1 £e8!  Не допуска h4. 9.h4  Въпреки 
това белите играят именно така, което води 
към поражение. 9...£c8 10.¥d3 ¥g4  11.£g2 
gh4  12.f3 h3  13.£f1 f5!  14.fg4 fe4  15.£h3 
ed3  16.¥h6 ¦h8!  Заключителен акорд! Белите 
се предали.

Идеите на профилактиката не са били 
чужди и на един от най-добрите шахматисти 
с комбинационен стил – четвъртия световен 
шампион Александър Алехин.

Земиш - Алехин, Дрезден, 1926 г.
XIIIIIIIIY
9-tr-tr-+k+0
9zp-+-+pzp-0
9-+lppwq-zp0
9+-zp-+-+-0
9-+P+-+-+0
9+P+LzP-+-0
9P+QtR-zPPzP0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

Черните са по-добре заради компактната 
пешечна маса в центъра, но белите заплашват 
с хода Ое4 да разменят офицерите и да облек-
чат своето положение. Черните препятстват 
това чрез 1...£e5!  с идея не само а5 – а4, но и f5.  
2.£b2   Дамата на е5 е много активна и белите я 
сменят. 2...£b2 3.¦b2 a5 4.¦bd2 ¢f8!  Отново 
профилактика! Първо да защитят пешката на d6 
– единствената слабост на черните, а след това 
да атакуват пешката на b3 чрез a5 – a4. 5.¥c2 
¢e7 6.f3 a4  7.¢f2 ab3  8.¥b3   След  8.ab3 ¦a8 
черните завладяват откритата линия “а”.

8...f5! Не допуска e3 – e4  9.¢e2 ¦b4  
10.¢d3 ¥a4  11.¥a4 ¦a4  12.¦b1 ¦a3 13.¢e2 
¦c3  14.a4 ¦a3!  Силен ход. След  14...¦c4  
15.¦a2!  белите получават шанс на спасение. 
15.¦b7 ¦d7 16.¦db2 ¦a4 17.¦d7 ¢d7 18.¦b7 
¢c6 19.¦g7 ¦c4  И топовният ендшпил е леко 
спечелен за черните.
Захаров - Дворецки, Орджоникидзе, 1978 г.

XIIIIIIIIY
9-+rtr-+-+0
9+-+-+pmkp0
9-zp-+p+-+0
9zpR+nsN-zp-0
9P+-zP-+-+0
9+-+-+-zP-0
9-zP-+-zP-zP0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите заплашват да изравнят позицията с 
маневрата ¤e5–g4–e3. Лесно може да се попре-
чи 1... h5! 2.¦d2 f6 3.¤f3 Полето g4 е недос-
тъпно. 3...¦c4  4.b3 ¦c6 5.h4 g4 6.¤e1 ¤c7 
7.¦h5 ¢g6 Белите се предали.      
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Ðешете комбинациите

(1) Kjaner – Mickow
XIIIIIIIIY
9-mKR+-+-+0
9zPPzPL+-wQP0
9-vL-zP-+P+0
9+-+qtRN+-0
9-+-sNnsn-+0
9+-vlp+-zp-0
9pzpp+-+lzp0
9+ktr-+r+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят 

(2) Mariotti – Panchenko
XIIIIIIIIY
9-+Q+-+-+0
9+R+-+-+-0
9-+-+-wq-mk0
9+-+rsnpzp-0
9-zP-+p+-+0
9+-+-+-zP-0
9-+-+LzPK+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят 

(3) Mechkarov – Kaikamdzhosov 
XIIIIIIIIY
9-mK-+Q+-+0
9zP-zP-+-tRr0
9pzP-+N+P+0
9+-+P+P+-0
9-+-zp-+-+0
9+pwql+p+-0
9-mkp+-+p+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят 

(4) Mowsejan – Kusmin 
XIIIIIIIIY
9r+-wq-+k+0
9zplzp-trpvl-0
9-zp-+-+-+0
9sn-+p+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-sN-zPp+-0
9PzPQ+-zP-+0
9+L+RmK-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) Palatnik – Geller Y
XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9zpp+-+pzpp0
9-snl+-zp-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9zP-+LzP-+-0
9-+-sN-zP-zP0
9tR-+QmK-tR-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Polugajewski – Szilagyi
XIIIIIIIIY
9r+-tr-+-+0
9+p+R+-+p0
9-+-+-zp-mk0
9vl-vL-zPp+-0
9p+-+-zP-+0
9zP-+-+-+-0
9-zP-+-+-zP0
9+K+-+-tR-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(7) Reschewski – Fischer 
XIIIIIIIIY
9-mKR+-+-+0
9zPP+-+-+P0
9-+-+-+-vL0
9+-wq-+-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+-zp-+-0
9pzpp+Q+-+0
9+kvlr+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(8) Rutschjow – Eidelson 
XIIIIIIIIY
9K+-+-+Q+0
9zPLtrp+-+-0
9-+-+-+-+0
9wq-+-zP-+-0
9-zp-+-+-+0
9mk-+-zp-+-0
9p+-+-+-tR0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят 
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Çа най-малките

Уроци за начинаещи
Деян Димитров

В шаха често се случва, когато 
сме на ход, това да не е предимство, 
а недостатък. Тогава казваме, че сме 
изпаднали в т. нар. „цунгцванг” – при-
нудени сме да местим, но това помага на 
противника по-лесно да стигне до победа-
та или да ни матира. 

Понякога, за да спечелим дадена партия, 
трябва да предадем хода на съперника. Ето 
един пример: 

XIIIIIIIIY
9-+-+l+-+0
9+-+-mk-+-0
9-+p+-+p+0
9+-zP-mK-zPp0
9-+-+L+-zP0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Фигурите ни са заели най-добрите по-
зиции, но как да спечелим? 1.¥b1 ¥f7 Ако 
черните играят ход с царя, то тогава бе-
лият цар ще влезе към пешките. 2.¥d3 ¥e8 
3.¥e4 Какво се случи? Стигнахме до начал-
ната позиция, но вече на ход са черните. 
Ако местят офицера си, губят пешка. Ако 
местят царя, белият цар влиза към против-
никовите пешки. 

В други позиции противникът има един 
единствен ход, който ни помага да победим 
по най-бързия начин.

XIIIIIIIIY
9rmk-+-+-+0
9zp-+-+-+-0
9KzP-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните имат голямо материално 
преимущество, но след 1.b7 единствени-
ят им ход е 1... ¢c7, след което белите 
взимат топа, вадят дама и печелят. 2... 
ba8£

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9kv+K+-+-+0
9+p+-+-+-0
9p+-vL-+-+0
9zP-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

1.¥b6 Прави ходовете с черния цар 
невъзможни. Остава само пешката. 1...
b4 2.ab4 освобождава ход с другата 
пешка, който е единствен 2...а3 3.b5 
мат.

XIIIIIIIIY
9kvlK+-+-+0
9zpp+-+-+-0
9-zP-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9tR-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят веднага с трудния за 
намиране от начинаещите шахматисти 
ход 1.¦a6!! Сега, ако топът бъде взет, 
следва 2. в7 с мат. Ако пък офицерът се 
премести някъде по диагонала, следва 2. 
¦a7 също с мат. Белите трябва да поста-
вят топа си точно на а6. Ако примерно 
играят ¦а2 или ¦а3, ефектът няма да е 
същият, тъй като черните имат възмо-
жен ход а6.







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


