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Ìеждународни прояви

Европейска купа за деца до 12 г. - Уреки,
 Грузия 

кмс Стефан Стойнов

От 16-и до 28-ми юни в курортното 
градче Уреки, близо до Батуми – Грузия, се 
проведе турнир за определяне шампиони-
те на Купата на Европа по шахмат за деца. 
Състезанието бе в три възрастови групи 
(до 8, 10, и 12 години), като момчетата и 
момичетата играеха в отделни турнири. 
Участие взеха три български деца, Антоний 
Василиадис – до 12 г., Николай Чолаков – до 
10 г., и фм Габриела Антова – до 12г. В стар-
товия списък личаха имената на Шант Сарг-
сиян (Ело 1913, Армения), Асади Вугар (1859, 
Азербайджан), Давид Камкия (1779, Грузия), 
10-годишният Артьом Трубчанинов (1849, 
Русия) и други. Общото впечатление беше, 

че всички държави от Източна Европа бяха 
дошли с най-доброто, с което разполагат. 
Така първенството се превърна в силно ев-
ропейско първенство без традиционното 
фоново участие на държавите с по-малки 
претенции за разпределяне на призовите 
места. Най-силните детски школи от 15 
държави в Европа бяха готови да премерят 
сили в надпреварата. По традиция борбата 
в детските турнири протече много оспор-
вано и резултатните партии бяха много 
повече от равните. 

В първия кръг Габриела Антова победи с 
лекота Ирина Безан от Естония, Антоний 
Василиадис направи реми с представителя на 
Азербайджан Елчин Мамадли, а стартът на 
Николай Чолаков бе неуспешен - загуба от 
арменеца Едмон Хачатурян. В следващите 
кръгове Василиадис и Чолаков играха на при-
ливи и отливи. Василиадис направи отлични 
партии, но и много грешки срещу очевид-
но по-добре подготвените си съперници. В 
крайна сметка, стартирайки под номер 11, 
той зае 21-во място в крайното класиране 
при 61 участници, което е отстъпление за 
него. Много е талантлив, но усилията му в 
шахмата трябва да се удвоят, за да постиг-
не по-трайни резултати. 

Николай Чолаков завърши 19-и при стар-
тов номер 5. Играта му се отличава с резки 
скокове и спадове, недооценка на позициите 
и прибързани решения, въпреки сложните 
комбинации, които замисляше. Само яркият 
му комбинативен талант не е достатъчен 
за постигане на по-големи успехи. 

От Габриела Антова по традиция всич-
ки очакваме добро представяне. Приемаме 
за даденост добрите й класирания и първи-
те места на престижни форуми. Всъщност 
борбата между девойките на тази възраст 
е много ожесточена и динамична. Харак-
терно за бившите руски републики и Русия 
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е да имат така наречените "скрити талан-
ти". Деца, които никога не са се появявали 
на международни състезания, играят със си-
лата на най-добрите и очевидно ще се кон-
курират в бъдеще за първите места. Заедно 
с основните си конкуренти Габриела тряб-
ваше да преодолява и такива противници, 
което се оказа нелека задача. Както винаги, 
целеустремена, отговорна и съсредоточе-
на, Габи успя да изиграе 9 много добри пар-
тии. В критични ситуации показа спортен 
дух и качества на победител, което й поз-
воли да завърши турнира без загуба! С 4-ри 
победи и 5 ремита Антова финишира първа 
и спечели Купата на Европа за 2013 година за 
момичета до 12 години.

Крайно класиране   
1. WFM Antova Gabriela 1712 BUL 6.5 т.
2. Kostava Elene 1645 GEO 6.5
3. Sidamonidze Anastasia 1535 GEO 6
4. Mustafazada Nigar 1715 AZE 6
5. Bechvaia Maia 1507 GEO 5.5
6. Mammadova Susan AZE 5.5
Общо 18 участници
 

WFM Габриела Антова – Саломе 
Саникидзе
 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥e7 4.O-O ¤f6 

5.¦e1 O-O 6.c3 d6 7.h3 ¦e8 8.d4 ed4 9.cd4 

¤a5 10.¥d3 ¥d7 11.¤c3 h6 12.¥c2 ¤c6 

13.a3 ¥f8 14.£d3 g6 15.¥f4 ¥g7 16.¦ad1 

a6 17.¥h2 b5 18.e5 ¤h7 19.ed6 ¦e1 20.¦e1 

cd6 21.£d2¤f6 22.¥f4 h5 23.¥b3 ¤a5 

24.¥a2 ¤c4 25.¥c4 bc4 26.¥d6 ¥f5 27.¥c5 

¦b8 28.¤e5 ¤d7 29.¤c6 1-0

Анастасия Сидамонидзе – WFM 
Габриела Антова 

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-tr0
9zp-+-+-+-0
9-+-+-mk-+0
9+-+-zpp+-0
9-+-+-+-zP0
9+-zPK+PzPN0
9PzP-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

41...f4 42.gf4 ¦h4 43.fe5 ¢e5 44.¤f2 ¢f4 

45.¤d1 ¢xf3 46.c4 ¦h2 47.a3 ¢f4 48.¢c3 

¢e5 49.b4 ¦h3 50.¢b2 ¢d4 51.c5 ¦d3 

52.¢c2 ¦a3 53.¤b2 ¦h3 54.c6 ¦c3 55.¢d2 

¦c6 56.¤d1 ¢c4 57.b5 ¢b5 58.¤c3 ¢b4 

59.¤d5 ¢b3 60.¢e3 a5 61.¢d4 0-1

Решения на комбинациите от стр. 26
(1) Platz – Lampe, 1957 1.£f6 ¢f6 2.¦f1 

¢e7 3.¥g5# 1–0

(2) Polejes – Kremenetski, 1973 1...£b2 

2.¢b2 ¤d3 3.¢a3 ¥b2 4.¢a4 ¦e4 5.c4 

¦c4 6.¢b3 ¦c3 7.¢a4 ¦a3# 0–1

(3) Polvin – Hrejcik, 1954 1...£h2 2.¢h2 

¤g4 3.¢h1 ¦h3 4.gh3 ¦h2# 0–1

(4) Sawernjajev – Paromov, 1963 1.¦e5 

de5 2.¥c4 ¢h8 3.¤g6 hg6 4.¦h1 1–0

(5) Zguriev – Mechkarov, 1949 1.¥d5 

¢h8 [1...cd5 2.£d5 ¢h8 3.¤f7 ¦f7 

4.£f7] 2.£c3 1–0

(6) Suni – Alivirta, 1957 1...¦h1 2.¢h1 

£h7 3.¢g1 £h2 4.¢h2 ¤f3 5.¢h1 ¦h8# 

0–1

(7) Tschepukaitis – Gljanez, 1980 1.£f6 

¦g8 2.¦e6 £e6 [2...fe6 3.¤g6 hg6 

4.£h4#] 3.¤g6 1–0

(8)Chudinovski-Muraviov, 1990 1.¦h8 

¤h8 2.£h7 ¢h7 3.¦h5 ¢g8 4.¥h7# 1–0
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Îт живота на клубовете

В средата на го-
дината през жар-
кия юни за чет-
върти пореден 
път Добру-
д ж а н с к и я т 
край на Бълга-
рия се превърна 
в арена на въл-
нуващи битки 
по черно-белите 
квадрати. Главни 
герои в поредицата 
от прояви бяха 172 деца 
от четири страни - България, 
Русия, Беларус и Румъния, в присъстви-
ето на множество треньори, родители, 
близки и любители. Организиратори са 
БФШ, ЦСО-ШК „Енергия 21“, Добрич, и 
шахматен клуб „Каиса“ към Югозападен 
детски център, Москва. В началото на 
месеца в залите на 3-звездните хотели 
„Орхидея” и „Магнолия” на курорта „Ал-
бена” се проведоха два турнира с учеб-
но-тренировачен характер по швейцар-
ска система в седем кръга, с контрола за 
игра по 60 минути на състезател. 

Същевременно се води обучение за 
начинаещи, анализират се партии на по-
напредналите. Трудно е да опиша под-

робно и накратко, че дори 
притегателната сила на 

водата не е в състояние 
да промени желанието 
на веселите малчугани-
те да играят помежду 
си ненаситно, с мно-
го емоции, всеки ден 
и след завършване на 

официалните състеза-
ния.  

В турнир „А“ се вклю-
чиха 28 участници с по-голям 

опит в древната игра. Шампион 
еднолично с 6 т. заслужено стана 9-го-
дишният Никола Лазаров от Добрич. 
Плътно до него са Матвей Николаев (8 
г.) от Казан с 5,5 т. и още двама доб-
руджанци - Момчил Петков (8 г.) и Лю-
бомир Милчев (11 г.). Най-успешно сред 
момичетата се представиха Ксения Ни-
колаевна от Казан и Ани Вълева от Варна 
с по 4,5 т., трета остана Настя Мороз, 
надеждата на Санкт Петербург. 

 В турнир „Б“ участваха 30 деца с 
по-малък шахматен опит. При момчета-
та от Добрич отново има двама меда-
листи: Исмаил Исмаил (8 г.) с 5,5 т. и 
Атила Хаджиев (11 г.) с 5 т., на тре-
та позиция, също с 5 т., остава Георгий 

Добруджа – арена на шахматни битки
мс Тодор Тодоров
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Коберидзе. При момичетата медалите 
спечелиха Ксения Кулага - 6,5 т., и Ни-
колета Новикова - 3,5 т., от Москва. 
Ксения става и индивидуален победител. 
Бронзовият медал е успех за амбициозна-
та дебютантка Димитра Иванова с 3 т. 
(9 г.) от Добрич. 

В рамките на международния фести-
вал „Интелекти на света“ традиционно 
се провеждат и два турнира по класиче-
ски шахмат и две срещи по ускорен шах-
мат. На 15 юни стартира международ-
ната детска среща шахматен мач „Юг 
– Север“ на 64 дъски. В отбор „Юг“ се 
включиха представители на пет клуба 
от България - ЦСКА с 40 деца, остана-
лите 24 бяха от ЦСО-ШК „Енергия 21”, 
„Спортист 21 век”, ШК „Варна”, ШК „Ге-
орги Даскалов“ и ШК „Вихър“, Гебедже. 
Минимална победа постигна отбор „Се-
вер“, съставен с деца на Русия и Беларус 
от шахматни клубове в Москва, Санкт 
Петербург, Волгоград, Казан, Минск и 
други. Всички участници в срещата бяха 
наградени с паметни медали и грамоти.

Турнирите на фестивала по класи-
чески шахмат са в седем кръга с кон-
трола за игра 60 минути на състезател 
плюс 30 секунди на ход. Главен съдия бе 
Красен Николов, републиканска катего-
рия, с помощници д-р Йордан Георгиев 
и Магдалена Маждракова - и двамата 
първа категория. Съдийският апарат 
с програмата SWISS Manager компе-
тентно обявява жребия и класирането 
в международния портал www.chess-
rezults.com и по-късно в www.chessbg.
com. Допълнително се извършва и кла-
сиране по възраст и по пол.

В генералното класиране за четвърти 
път в най-силния турнир категорично 
шампион е Иван Георгиев от гр. Генерал 
Тошево, следват Владислав Мялик и Ми-
хаил Шведов от Минск. Иван Георгиев е 
най-силен и във възрастова група до 14 
г., след него е Данаил Илиев от Добрич. 
Носител на купата за момчета до 8 г. 

при голяма конкуренция е Момчил Пе-
тков, състезател на ЦСО-ШК „Енергия 
21”, шампион на България за 2013 г. Това е 
ключов момент от неговата подготов-
ка за предстоящите Европейско първен-
ство в Будва (Черна гора) и в Световно 
първенство в Ал Аи (Обединени арабски 
емирства). В групaтa до 10г. купата е за 
Иван Липлянский от Беларус, следван от 
Артюм Славягин от Русия и Никола Ла-
заров от България. В групата до 12 г. до-
минират представителите на Беларус. 
Купата спечели Владислав Мялик, след-
ват Михаил Шведов и Егор Дручков. При 
момичетата най-добре се представиха 
Настя Мороз (10 г.), Санкт Петербург, 
Наталия Милчева (14 г.), Добрич, и Ани 
Вълева (14 г.), Варна. 

Вторият турнир на фестивала бе за 
деца до 6 години от предучилищна въз-
раст. Участваха 8 състезатели, от Русия 
- 5-ма и 3-ма от България. С максимален 
резултат победител в крайното класи-
ране е Савелий Суетин от Москва. При-
ятна изненада на турнира е носителката 
на сребърен медал 5-годишната Вяра Ге-
оргиева – сестра на Иван Георгиев. През 
цялото време на турнира тя бе най-се-
риозната заплаха за лидера. Толкова точ-
ки има и бронзовият медалист Андрей 
Огибин. Рекордът за най-малък участник 
досега във фестивала е на 4-годишния 
Даниел Потравни от Москва. 

Паралелно се  провежда и турнир 
„С“ с най-голям брой начинаещи шах-
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матисти. Борбата за медалите между 
58-те деца бе изключително оспор-
вана. В крайното класиране четирима 
са с еднакъв брой точки, следващите 
шестима също са с равен брой. По-
бедителите Денис Сиренов, Семен 
Фастовский, Степан Регета и Артюм 
Рьйкин са от Москва, следват Живомир 
Милчев,Тихомир Байчев от гр. Генерал 
Тошево и др. 

На 22 юни в лятната градина Чифлика 
на к-с „Грийн Палас“ се проведе и вто-
рият блиц турнир „Златна Добруджа“ 
с 62-ма малки и големи шахматисти, 
спонсориран от местната фирма „Ата-
насов груп” в областния град. В призо-
вата шестица са петима българи и един 
руснак. Лидери са Тома Киряков - 6,5 т., 
Павел Янев - 6 т., и Галин Костов - 5,5 т. 
Впечатляващо е високото постижение 
от 5,5 т. и четвъртото място на Ди-
митър Димитров от Добрич (9 г.), кой-
то изпреварва много възрастни и всички 
участващи деца и младежи. Малчуганите 
Момчил, Никола и Любомир от Добрич 
и в блица са в челото на класирането. 
На същата дата се състоя и традици-
оната среща на 16 дъски между деца 
от България и Русия. Срещата завърши 
с равен резултат. След приключването 
участниците поднесоха цветя и венци 
пред паметника, създаден в знак на по-
чит към войните, донесли свободата. 
Последва шествие по главната улица, 

малък концерт пред паметника на ве-
ликите за двата народа братя „Кирил 
и Методий“, намиращ се на централния 
площад в града, откъдето към небето 
полетяват пуснатите от децата де-
сетки балони с цветовете на българско-
то и руското знаме. На следващия ден 
се игра последният кръг на турнира. Два 
часа след кръга започна церемонията по 
официалното награждаване на изявили 
се деца в проявите с купи, медали, шах-
матни комплекти, сувенири, грамоти, 
дипломи и сертификати, а с плакети и 
благодарствени писма всички с принос 
шахматното лято в Добруджа да става 
все по-привликателно и да носи радост 
на децата. 

С подкрепата на местната власт в 
центъра на плодородните добруджански 
полета на България в град Генерал То-
шево на 17 юни 2013 г. се проведе 4-ти 
международен отборен фестивал по ус-
корен шахмат за деца и младежи. Чет-
въртото издание бе само с персонално 

поканени клубове от четири държави. 
Общо участваха 23 отбора с 92-ма със-
тезатели. Най-много бяха отборите от 
България, десет, и Русия (общо шест от 
Москва, Санкт Петербург, Казан, Вол-
гоград). Румъния бе с 3 отбора от Ман-
галия, Констанца и Тулча, а Беларус - с 

Купа „Генерал Стефан Тошев“
мс Тодор Тодоров

Îт живота на клубовете
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2 отбора от Минск. В зависимост от 
възрастовата група, отборите бяха раз-
пределени в три отделни турнира – за 
момчета до 10 г., юноши до 14 г. и мо-
мичета до 14 г. 

Всеки отбор бе съставен от четири-
ма състезатели. Играха се пет кръга с 
контрола за игра 25 минути на състеза-
тел при отлични условия на модерната 
тераса в новия ресторант „Свети Ге-
орги”, разположен в градския парк. Мом-
четата се състезаваха по швейцарска 
система, а момичетата - по системата 
„всеки срещу всеки“. Съдийският апарат 
се ръководи компетентно от д-р Йор-
дан Георгиев с помощници Тома Киряков, 
Надежда Георгиева и Господин Господи-
нов. Турнира откри зам.-кметът на об-
щината Георги Георгиев. След повече от 

пет часа в двеста и двадесет драматич-
ни шахматни битки се получи следното 
крайно класиране. 

В турнир „А“ за момчета до 10 г., 
където участваха най-много отбори, 
борбата за купата на “Генерал Стефан 
Тошев“ бе най-оспорвана, на моменти 
дори драматична. Дължи се най-вече на 
петимата добри състезатели, които 
през настоящата година ще участват и 
на Европейските индивидуални първен-
ства в Будва (Черна гора). Победител 
е сборен отбор на Русия от (Москва, 
Санкт Петербург и Казан), ръководен 
от московския шахматен педагог Вла-
димир Калибердин. Толкова точки по-
стигнаха и състезателите от отбора 
на ЦСО–ШК „Енергия-21”, Добрич, уви, 
с по-ниски допълнителни показатели. 
До третото място се стигна също по 
допълнителни показатели. Щастливи 
бронзови медалисти са състезателите 
на ШК Мангалия с треньори Мирча Пав-
лов и Андрей Фурка.

Момчета до 10 години

Отбор Мач точки  Т.

1 Russia 9 16.0

2. „Energia-21”-1 9 15.5

3. Mangalia 6 13.0

4. Minsk 6 12.5

5. Korolevstvo 6 12.0

6. Moskva 1356 4 9.0

7. Moskva UZAO 4 8.0

8. Sportist-21 vek 4 7.5

9. „Energia-21”-2 2 6.5

10. „Energia-21”-3 0 0.0

             
В турнир „В“ за юноши до 14 го-

дини, за втората купа „Генерал Стефан 
Тошев“ безапелационен фаворит бе ти-
мът на ШК „Минск” (Беларус). В този 
турнир само липсата на късмет лиши 
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Îт живота на клубовете

отбора на гр. Генерал Тошево от призо-
вото трето място. Все пак домакини-
те имаха основателен повод за радост с 
двама индивидуални победители на първа 
и втора дъска – Иван Георгиев и Живо-
мир Милчев.

. Отбор Мач точки Т. 

1. Forpost Minsk 9 17.0

2. Mangalia 7 12.5

3. Energia-21 6 12.5

4. Sportist-21-A 6 12.0

5. Korolevstvo Moskva 5 10.0

6. Moskva SVAO-2 5 9.0

7. Sboren Peterburg 2 5.0

8. Sportist-21-B 0 2.0

В турнир „С“ за момичета до 14 г. 
купата „Генерал Стефан Тошев“ става 
притежание на сборен руско-български 
отбор на Международна академия „Ин-
телекти“. Заслужава да се отбележи 
фактът, че отборът на домакините бе 
съставен предимно от деца от ЦДГ. Спе-
циалната награда за най-малка участнич-
ка от всички се присъди на 5-годишната 
Вяра Георгиева от гр. Генерал Тошево.

Отбор Мач точки  Т.

1. Sboren Intelekti 8 16.0

2. Energia -21 Dobrich 5 9.0

3. Koralevstvo-Moskva 4 8.0

4. Mangalia 3 6.0

5. Sportist-21 vek 0 1.0

   
В индивидуално класиране победите-

лите бяха наградени с медали. Сред тях 
от България са:

- Никола Лазаров, Димитър Дими-
тров, Момчил Петков, Любомил Милче-
вя, Виктор Марков и Наталия Милчева 
от ЦСО – ШК „Енергия 21”, Добрич.

- Иван Георгиев, Живомир Милчев от 
ШК „Спортист 21 век”, гр. Генерал То-
шево.

Всички награди бяха осигурени от 
генералния спонсор на клуба фирма 
„АС”. Гостите бяха доволни, отбеля-
заха отличната организация и изразиха 
желание да вземат участие и през след-
ващата година. Амбицията на любезни-
те домакини заслужава адмирации. Убе-
ден съм, че имат сили и възможности 
да превърнат и през следващите годи-
ни фестивала в еталон за високо шах-
матно качество.
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Ралица Маркова спечели в първото из-
дание на детския шахматен турнир “Шах-
матна наслада“, организиран съвместно 
от шахматен клуб ЦСКА и сладкарница 
„4-sweet”. 

На 6 и 7 юли в разгара на лятото в 
София се проведе нетрадиционен детски 
турнир. Интересното в случая бе, че на-
градите бяха изцяло торти, пасти и со-
кове, освен, разбира се, традиционните 
медали за първите трима. Всичко се случи 
благодарение на това, че домакин на проя-
вата бе сладкарница в центъра на София, 
която предостави лакомствата на деца-
та.

Общо 13 участници застанаха на стар-
та на турнира, от които четирима със-
тезатели, които притежаваха коефици-
ент ело. Логично и те заеха призовата 
тройка в крайното класиране. Първото 
място убедително бе за Ралица Маркова 
/ШК ЦСКА/ с 6 от 6 т., второто оста-
на за Наталия Грабчева /ШК СЦШ/, а тре-
тото бе за Анхер Мюстеджеб /ШК „Фе-
никс”/. Ралица успя да победи всички свои 
конкуренти и не остави съмнения за пър-
вото си място. Наталия Грабчева загуби 
само от Ралица Маркова и победи всички 
останали нейни противници, включително 
директния й конкурент за второто мяс-
то Анхер Мюстеджеб, и заслужено фини-
шира със сребърния медал. След третия 
кръг за всички участници и съдии имаше 
торта и оранжада. Въпреки жегата в Со-
фия, условията за игра бяха много добри, 
тъй като се играеше във вътрешния двор 
на сладкарницата и бе много прохладно. 
Победителката в крайното класиране Ра-
лица получи купа, а останалите призьори 
- медали. И тримата медалисти получи-
ха за своето добро представяне торта с 
емблемата на ЦСКА. 

Детски турнир „Шахматна наслада”
кмс Васил Илиев
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Мартин и Владимир Петрови със сребро и бронз за България

Ìеждународни прояви

От 31 юли до 8 август 2013 г. в австрийския 
град Мюрек се проведе европейско първенство 
за деца, юноши и девойки на страните, членки на 
Европейския съюз. Много от организаторите в 
Европа претендират първенствата им да имат 
високия статус на европейско първенство, но 
малкото австрийско градче, намиращо се в Юго-
източна Австрия, с население от 1500 жители, е 
извоювало това право вече 11-та година поред. 
Тук възрастовите групи, за разлика от класическо-
то европейско първенство, където са на четна 
година, са до 9 г., до 11 г., до 13 г. и до 15 г. . Сред 
116-те участници от 17 държави имаше и 3-ма от 
България - шампионът на България до 14 г. Мартин 
Петров, брат му Владимир Петров и тяхната 
съотборничка от Столичен център по шахмат 
– Наталия Грабчева. Контролата във всички въз-
растови групи бе 90 минути + 30 секунди добавка, 
след всеки ход за цялата партия в 9-кръговите 
надпревари. Тъй като нашите представители 
бяха само в 3 възрастови групи, ще разгледам само 
тези турнири:

11-годишни
Участваха 20 момчета и момичета от 12 

федерации, като най-многобройна бе групата 
на домакините. Наталия Грабчева спечели 3 пар-
тии, загуби 4 и завърши две партии реми. Беше 
3-та по ело, но не успя да покаже потенциала 
си. Хубава партия направи в 8-ми кръг, когато 
победи представителя на Швейцария.

Крайно класиране

До 11 години Ело Т.

1. Maximilian Paul Maetzkow 1744 GER 7

2. Aras Jonas Lazaravicius 1531 LTU 6

3. Fabian Baenziger 1667 SUI 6

14. Natalia Grabcheva 1577 BUL 4

Общо 20 участници.

13-годишни
Участваха 21 момчета и момичета от 

12 федерации. Мартин Петров спечели 6 
партии, загуби 1 и завърши две партии с 
реми. Точно тази загуба в 4-ия кръг коства-
ше златния медал на Мартин. Той беше 1-ви 
по ело и спечели сребърен медал.

Martin Petrov (1990) - Nam-Khang 
Nguyen  (1869) [C47]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.d4 ed4 5.¤d4 

¥b4 6.¤c6 bc6 7.¥d3 d5 8.ed5 cd5 9.0–0 0–0 

10.¥g5 ¥e7 11.¥f6 ¥f6 12.¤d5 ¥b2 13.¦b1 

¥a3 14.£f3 ¥e6 15.¤f4 £f6 [15...¥a2? 

16.¦a1+-] 16.£e4 [16.¥h7 ¢h7 17.¤e6 £e6 

18.£a3 ¦fe8±] 16...£h6 

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zp-zp-+pzpp0
9-+-+l+-wq0
9+-+-+-+-0
9-+-+QsN-+0
9vl-+L+-+-0
9P+P+-zPPzP0
9+R+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

17.¤e6± fe6 18.¥c4 ¦ae8 19.¦b3 ¥c5 

20.¦h3 ¦f4? [20...£g6 21.£e2 £f6] 

Първенство на страните от 
 Европейския съюз

мс Димитър Илиев
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21.£c6+- [21.¦h6 ¦e4 22.¥d3 ¥f2 23.¢h1 

gh6 24.¥e4 ¥b6=] 21...£g6 22.¥d3 [22.¥d3 

¦f5 23.¥f5 ef5 24.£c5+-]  1–0

Крайно класиране

До 13 години Ело Т.

1. Miljenko Muha 1862 CRO 7,5

2. Martin Petrov 1990 BUL 7

3. Diana Mirza 1678 IRL 7

4. Dominik Ly 1907 AUT 6

5. Nyasha Katsande 1499 WLS 5

6. Nam-Khang Nguyen 1869 SUI 5

Общо 21 участници.

15-годишни
Участваха 18 момчета и момичета от 

11 федерации, като най-многобройна бе 
групата на Словения - 6. Владимир Петров 
спечели 5 партии, загуби 2 и завърши две 
партии с реми. 3агуба в 8-ия кръг отдале-
чи Владко от златния и сребърния медал. 
Той беше 3-ти по ело и спечели бронзов 
медал.

David Murko (1708) -  Vladimir Petrov 
(2038) [B94]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 

5.¤c3 a6 6.¥g5 ¤bd7 7.f4 e5 8.¤f3 

£a5N [9.£d2 h6 10.¥h4 ef4 11.¥f6 

¤f6 12.0–0–0 ¥e6 13.a3 ¦c8 14.¤d4 

[14.£f4? ¦c3 15.bc3 ¥e7–+ (15...£c3 

16.¦d3 £a1 17.¢d2; 15...£a3?! 

16.¢d2μ) ] 14...¦c3 15.£c3 £c3 

16.bc3 ¤e4 17.¦e1 ¤c5 18.¥d3 g5 

[18...¥e7 19.¤e6 fe6 20.¥e2μ] 19.h4 

¥g7 [19...¥e7 20.hg5 ¥g5 21.¢d1] 

20.¢d2 [20.¥f5 ¢d7 21.¥e6 ¤e6 

22.hg5 ¤g5= (22...¤d4 23.gh6 ¥h6 

24.cd4) ] 20...¢d7 [20...¤d3 21.cd3 

¥d4 22.cd4] 21.hg5 hg5 [21...¤d3 

22.cd3 hg5 23.¦h8 ¥h8 24.¤e6 fe6 

25.¦b1±] 22.¦h8 ¥h8 23.¦h1 ¥e5 

24.¦h5 g4 25.¦g5 g3 26.¤f3 f6 27.¦g7 

¢c6 28.¤d4 ¢b6 29.¦h7? 

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+p+-+-+R0
9pmk-zplzp-+0
9+-sn-vl-+-0
9-+-sN-zp-+0
9zP-zPL+-zp-0
9-+PmK-+P+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

29...¥d5μ 30.¤f3 ¢a5 31.¦h1 [31.¤e5 fe5 

32.¥f1 ¤e4 33.¢e1 b5–+] 31...b5 [31...¥f3 

32.gf3 d5 33.¥f5–+] 32.¦b1 [32.¤h4 ¤a4μ 

(32...¤d3?! 33.cd3 (33.¢d3 ¢a4 34.¦a1 

f5–+) 33...f5 34.¦g1=) ] 32...¤a4–+ 33.¦b3? 

[33.¤e5 fe5 34.¥f1–+] 33...¥f3 0–1

Крайно класиране

  До 15 години FIDE Т.

1. Valentin Dragnev 1912 AUT 7,5

2. Sebastian Peczely 2157 HUN 6,5

3. Vladimir Petrov 2038 BUL 6

4. Matyas Szucs 2001 CZE 5,5

5. Andraz Suta 1796 SLO 5,5

6. Tomas Ptacek 2093 CZE 5

Общо 18 участници.
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Îткрити турнири
38-ми турнир „Морско конче”

кмс Васил Илиев

От 21 до 27 август в комплекс „Ален 
мак” близо до Варна се проведе 38-мото из-
дание на турнира „Купа България” за момче-
та и момичета до 16 години „Морско конче”. 
В надпреварата участие взеха 154 деца - 108 
момчета и 46 момичета. Участниците бяха 
разпределени по възрастови групи до 8, 10, 
12, 14 и 16 години, отделно момчета и мо-
мичета, като по този начин турнирът на-
подобяваше системата на държавните пър-
венства по шах. Освен основния турнир се 
проведоха и няколко съпътстващи събития 
като турнир по унгарски шах и блиц тур-
нир по двойки /всяка двойка включваше със-
тезател и възрастен от един и същи клуб/. 
На турнира по традиция специални награди 
получиха най-малките участници. Това бяха 
6-годишната Диляна Иванова от шахматен 
клуб „Пристис”, Русе, която е родена на 
29.06.2007 г., и Мартин Димитров, само на 4 
години и половина, от шахматен клуб „Ве-
селин Топалов”, Варна (роден на 08.01.2009 
г.). Най-големите състезатели на турнира 
бяха Ива Пенчева – шахматен клуб „ Етър”, 
Велико Търново, при момичетата и Алек-
сандър Йорданов от ШК „Георги Даскалов”, 
Варна. По време на турнира бяха отбеляза-

ни рождени дни на някои от участниците. 
Турнирът бе подобаващо отразен от пре-
сата, телевизията и радиото.

Ето как протече борбата в различните 
възрастови групи:

Момчета до 8 години

Една от най-многобройните групи, в 
която участие взеха 28 деца. Тук отсъст-
ваше шампионът на България до 8 години 
Момчил Петков. Борбата бе изключител-
но оспорвана, като по време на 9-кръго-
вата дистанция лидерите на турнира се 
сменяха няколко пъти, за да се достигне 
в крайна сметка до подялбата на първо-
то място от трима състезатели, които 
завършиха с актив от 7 точки и се подре-
диха в следния ред:

Крайно класиране:
1. Иван Тагарев - СЦШ София – 7 т.
2. Лъчезар Колев – ЦСКА – 7 т.
3. Никола Николов – „Етър”, Велико Тър-

ново – 7 т.

Момичета до 8 години
Участие взеха 12 състезателки. Над 
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всички бе Велина Сурозон от „Каиса”, Ва-
рна, която се откъсна доста преди края и 
завърши с 6,5 точки. Второто място оста-
на за Виктория Стрендева от „Виктори”, 
Благоевград, а трета остана държавната 
шампионка за момичета до 8 години Надя 
Тончева.

Крайно класиране
1. Велина Сурозон – „Каиса”, Варна – 6,5 т.
2. Виктория Стрендева – „Виктори”, 

Благоевград – 6 т. 
3. Надя Тончева – „М. Ботвиник”, София 

- 5 т.

Момчета до 10 години

Участниците в групата бяха 38, което 
я направи и най-масовата на турнира. Се-
дем от състезателите имаха и индивиду-
ален коефициент ело. Това се отрази и на 
крайното подреждане, при което първите 
четирима по ело коефициент заеха първи-
те четири места в крайното класиране 
в същата последователност! Борбата за 
първото място обаче беше ожесточена и 
двама състезатели финишираха с еднакъв 
брой точки – 7,5 от 9. Допълнителните 
коефициенти се оказаха по-добри за Ан-
тон Петров от „Столичен център по 
шах” и той взе титлата. Второто мяс-
то остана за Стивън Василев от Враца, 

който успя да победи в директната сре-
ща победителя Антон Петров, но съвсем 
малко не му достигна за купата.

Крайно класиране
1. Антон Петров – СЦШ – 7,5 т.
2. Стивън Василев - Враца – 7,5 т.
3. Ивайло Генов – „Каиса”, Варна – 6,5 т.

Момичета до 10 и 12 години 
18 бяха участничките при момичетата 

до 10 и 12 години, които играха в общ тур-
нир с отделни класирания. Нормално в край-
ното класиране първите места спечелиха 
12-годишните. Шампионка е Габриела Вели-
кова, която стартира с 5 от 5 т., но пос-
ледваха две загуби в последните два кръга, 
които замалко не я лишиха дори от медал! В 
крайна сметка се стигна до подялба на пър-
вото място от четирима състезателки, в 
това число и Стефани Костева от „Вик-
тори”, Благоевград, която успя да вземе зла-
тото в своята категория до 10 години.

Крайно класиране момичета до 10 
години

1. Стефани Костева – „Виктори”, 
Благоевград – 5 т.  

2. Магдалина Генова – „Левски”, София - 
4.5 т.  

3. Лилия Петкова – „Марица-Изток”, 
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Раднево – 4 т.  

Крайно класиране момичета до 12 
години

1. Габриела Великова – „Локомо-
тив”, София – 5 т.

2. Йоана Атанасова - Варна – 5 т.
3. Кристияна Йорданова – СЦШ, София 

– 5 т.

Момчета до 12 години
17 участници. Над всички бе Лъчезар 

Йорданов от Варна, който постигна седем 
последователни победи и спечели турнира 
със 100% резултат. На цели две точки след 
него остана Веселин Георгиев. 

Крайно класиране момчета до 12 
години

1. Лъчезар Йорданов - Варна – 7 т.
2. Веселин Георгиев – „Левски”, София – 

5 т. 
3. Адриан-Даниел Йорданов - „Бургас 64” 

– 4,5 т.

Момчета до 14 години
Участие взеха 13 състезатели, но тук 

вече само двама от тях нямаха коефициент 
ело. Изключително бе представянето на 
Волен Дюлгеров от „Етър”, Велико Търно-
во, който спечели турнира със 7 точки от 
7 възможни /100% резултат/ и остави след-
ващите го състезатели на цели две точки и 

половина, и то при такава малка дистанция. 
Второто място по допълнителни показа-
тели зае Ростислав Петков, който изпре-
вари следващия го в класирането Кирил Ге-
оргиев, въпреки че загуби личната си среща 
от него. Кирил спечели бронзов медал, а бе 
един от двамата състезатели без ело.

Крайно класиране
1. Волен Дюлгеров – „Етър”, В. Тър-

ново – 7 т.
2. Ростислав Петков – Хасково – 4,5 т.
3. Кирил Георгиев – „Виктори” Благоев-

град – 4,5 т.

Момичета до 14 и 16 години
16 девойки играха в общ турнир с от-

делни класирания до 14 и 16 години. Получи 
се много оспорвана надпревара, но въпреки 
това Джулиана Колева от „Шумен 2005” се 
откъсна много напред и спечели убедително 
първото място с прекрасен резултат от 
6,5 точки от 7 партии. Второто място в 
крайното класиране и в общия турнир и до 
16 години остана за Василена Трайкова, коя-
то загуби само от победителката. Трета в 
крайното класиране, но и шампионка в гру-
пата до 14 години е Ана Вълева от „Георги 
Даскалов”, Варна, която се справи отлично 
и претърпя загуби само от първите две в 
класирането.

Крайно класиране девойки до 14 

Îткрити турнири
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години
1. Ана Вълева- „Г. Даскалов”, Варна - 

4.5 т.
2. Надежда Петкова – „Марица-Изток”, 

Раднево – 4 т.
3. Златина Любомирова  - „М. Ботвиник”, 

София – 4 т. 
Крайно класиране девойки до 16 го-

дини
1. Джулияна Колева – „Шумен 2005” 

– 7 т.
2. Василена Трайкова – „Дебют”, Оряхо-

во – 5 т.
3. Ива Пенчева – „Етър”, В. Търново – 4 

т.

Юноши до 16 години
Участие взеха 12 състезатели. По 

предварителни прогнози като фавори-
ти се очертаваха братята Владимир и 
Мартин Петрови от „Столичен център 
по шах”, които превъзхождаха чувстви-
телно своите връстници по индивидуал-
ните си коефициенти. В хода на първен-
ството до големи изненади така и не се 
стигна и в крайното класиране именно 
те разделиха първите две места, като 
допълнителните коефициенти се ока-
заха в полза на по-големия от двамата 
братя - Владимир. Третото място в 
класирането остана за Валери Стоянов, 
който го заслужи с добра и стабилна игра 
и една единствена загуба от шампиона.

Крайно класиране
1. Владимир Петров – СЦШ – 5,5 

т.
2. Мартин Петров – СЦШ – 5,5 т. 
3. Валери Стоянов – „М. Тал”, Червен 

бряг – 5 т. 
Освен основния турнир се проведоха 

и няколко съпътстващи прояви. В бли-
ца по двойки участие взеха 15 отбо-
ра. Регламентът на турнира включваше 
отбори от двама човека – състезател 
от турнира и треньор или придружител 
от същия клуб. Играеше се на мач точки, 
като за победа те бяха 2, 1- за равен мач, 

и 0 - за загуба. Шампион стана отбо-
рът на „Варна 1” в състав Христо 
Ивелинов и Лъчезар Йорданов, ко-
ито спечелиха 12 мач точки /5 победи 
и два равни мача/. Второто място ос-
тана за „Етър”, Велико Търново, които 
бяха в изцяло женски състав в лицето 
на Светла Йорданова и Ива Пенчева и 
които също постигнаха 12 мач точки 
/5 победи и два равни мача/, но се оказа-
ха с по-слаби допълнителни показатели. 
Трети е отборът на „Марица-Изток”, 
Раднево, в състав Минко Шишков и На-
дежда Петкова, които завършиха с 11 
мач точки, също без да загубят мач /4 
победи и три равни мача/.

В турнира по „Унгарски шах” 
шампиони са двойката Георги Пеев 
- Валери Стоянов, втори са Ива Пен-
чева - Василена Трайкова, а третото 
място е за Надежда Петкова - Гергана 
Димитрова.

Избрани партии на победителите:

Ивайло Генов – Антон Петров 
[A25], момчета 10 г.
1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.g3 ¤c6 4.¥g2 

¥b4 5.e3 ¥c3 6.bc3 0-0 7.¤e2 e4 

8.0-0 ¤e5 9.¥a3 d6 10.c5 dc5 11.¥c5 

¦e8 12.¥d4 ¤d3 13.¤c1 ¤d7 14.c4 

¤7c5 15.¥c5 ¤c5 16.£c2 £f6 17.¦b1 

¥g4 18.h4 £d6 19.¢h2 ¦ad8 20.¦b2 

¦e6 21.¥h3 ¦h6 22.¥g4 ¦h4 23.¥h3 

¦h5 24.¢g2 £f6 25.¥g4 ¦g5 26.¥d1 

¦d6 27.¦b5 a6 28.¦c5 ¦c5 29.£e4 g6 

30.£b7 ¦c4 31.¥e2 ¦c2 32.¤b3 ¦b6 

33.£c8 ¢g7 34.¥a6 ¦a6 0-1

Лъчезар Йорданов – Адриан-Да-
ниел Йорданов [A61], момчета 12 
г. 
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.¤c3 ed5 

5.cd5 d6 6.¤f3 g6 7.¤d2 a6 8.a4 ¥g7 

9.¤c4 0-0 10.¥f4 ¤e8 11.e3 £c7 12.a5 

¤d7 13.£d2 b5 14.ab6 ¤b6 15.¥d3 

¤c4 16.¥c4 ¤f6 17.0-0 ¦e8 18.¦a2 
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¥b7 19.¦fa1 £b6 20.h3 ¤d7 21.£e2 

¤b8 22.¦a3 ¥c8 23.¦1a2 ¦e7 24.¦b3 

£c7 25.¤b5 ab5 26.¦a8 b4 27.¦d3 

¤d7 28.¥d6 £d6 29.¦c8 ¥f8 30.¦d1 

¤e5 31.¦a1 ¦c7 32.¦b8 ¤d7 33.¦d8 

¢g7 34.¦aa8 ¥e7 35.¦g8 ¢h6 36.¦a6 

£e5 37.f4 1-0

Кирил Георгиев - Волен Дюлге-
ров [B72], момчета 14 г.
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 

5.¤c3 a6 6.¥e2 g6 7.¥e3 ¥g7 8.0-0 

0-0 9.f3 £c7 10.£d2 ¤bd7 11.¤b3 b6 

12.¥h6 ¥b7 13.¥g7 ¢g7 14.a4 ¦ac8 

15.¢h1 h5 16.¦fd1 h4 17.¦ac1 ¦h8 

18.¤d5 ¤d5 19.ed5 ¤f6 20.c4 £d7 

21.a5 b5 22.cb5 h3 23.g3 ¥d5 24.¤d4 

ab5 25.¥f1 ¥c4 26.¥c4 bc4 27.¦a1 

e5 28.¤c2 d5 29.¤b4 d4 30.a6 ¤d5 

31.¦a3 ¦b8 32.¤d5 £d5 33.a7 ¦b3 

34.£a5 0-1

Александър Йорданов – Влади-
мир Петров [B21], момчета 16 г.
1.e4 c5 2.d4 cd4 3.c3 dc3 4.¤c3 ¤c6 

5.¤f3 e6 6.¥c4 a6 7.¥b3 ¤ge7 8.0-0 

¤g6 9.¥e3 ¥e7 10.£e2 b5 11.¦fd1 

0-0 12.¦ac1 £a5 13.¤e1 ¦b8 14.¤d3 

d6 15.f4 ¥d7 16.¢h1 ¦fc8 17.£f3 

£d8 18.¦f1 a5 19.¥c2 ¤b4 20.¤b4 

ab4 21.¤e2 ¥f6 22.¥b3 ¥b2 23.¦cd1 

£e7 24.g4 ¥c6 25.¤g1 ¤h4 26.£h3 

¥e4 0-1

Таня Илиева – Габриела Велико-
ва [C50], момичета 12 г.
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.0-0 

¤f6 5.¤c3 0-0 6.d3 h6 7.¥e3 ¥b6 

8.¥b6 ab6 9.h3 d6 10.a3 ¥e6 11.¥b3 

¥b3 12.cb3 d5 13.¦e1 de4 14.de4 £d1 

15.¦ad1 ¦ad8 16.¤d5 ¦d6 17.¤c7 

¦d1 18.¦d1 ¤e4 19.¦e1 f5 20.¤d5 b5 

21.¤c7 b4 22.¤d5 ba3 23.ba3 ¦d8 

24.¤e3 g6 25.¤c4 ¤d4 26.¤fe5 ¤b3 

27.¤g6 ¦d4 28.¦b1 ¦c4 29.¦b3 ¦c1 

30.¢h2 ¤f2 31.¦b7 ¦h1 32.¢g3 ¤e4 

33.¢h4 ¦g1 34.¦b2 ¢g7 35.¤e7 ¦f1 

36.¤d5 ¦a1 37.¦b3 ¦a2 38.g4 fg4 

39.hg4 ¦h2 40.¦h3 ¦g2 41.¤f4 ¦f2 

42.¤d5 ¦g2 43.¤f4 ¦f2 44.¤h5 ¢g6 

45.¦e3 ¦h2 46.¦h3 ¦g2 47.¤f4 ¢f6 

48.¤g2 1-0

Йоана Атанасова – Христина 
Иванова [D03], момичета 12 г.
1.d4 d5 2.¤c3 e6 3.¤f3 ¤f6 4.¥g5 ¥b4 

5.e3 0-0 6.¥d3 b6 7.0-0 ¥c3 8.bc3 

¤bd7 9.e4 £e8 10.¦e1 h6 11.¥f6 ¤f6 

12.e5 ¤d7 13.¥b5 £e7 14.c4 c5 15.c3 

¥b7 16.¦b1 f6 17.¥d7 £d7 18.£b3 

¦ab8 19.£c2 dc4 20.¦ed1 cd4 21.cd4 

¥d5 22.ef6 ¦f6 23.¦e1 ¦c8 24.¤e5 £c7 

25.£c3 ¦cf8 26.f3 ¦c8 27.¤g4 ¦ff8 

28.¦bc1 h5 29.¤e5 ¦f6 30.¦f1 b5 31.f4 

£b7 32.£h3 ¦h6 33.¦f2 ¦f8 34.g4 ¥h1 

35.g5 ¦h8 36.£e6 ¦f7 37.g6 1-0

Ана Вълева – Джулиана Колева 
[A07], момичета 16 г. 
1.¤f3 ¤f6 2.d3 d5 3.¤bd2 ¥g4 4.g3 c6 

5.¥g2 ¤bd7 6.e4 de4 7.de4 e5 8.0-0 

¤c5 9.£e2 ¥d6 10.h3 ¥h5 11.¦d1 

£e7 12.b3 0-0-0 13.a4 ¤e6 14.c3 

¥c7 15.¥a3 £e8 16.b4 g5 17.g4 ¥g6 

18.¤h2 h5 19.c4 hg4 20.¤g4 ¤g4 

21.£g4 ¥h5 0-1

Îткрити турнири



19ШАХ в училище

10-и юбилеен международен фестивал 
 "Надеждите на света"

Огнян Миков
Снимки Анатоли Петров

Българските деца спечелиха златните медали във всички възрасти

В периода 23 юни до 3 юли в курортния 
комплекс „Св. Св. Константин и Елена“ 
се проведe шахматен фестивал, който 
включваше турнирите „Опен Варна” и 
„Надеждите на света”. Любезен домакин 
на събитието беше хотел „Корал”. Таз-
годишното издание на вече утвърдения 
детски шахматен турнир беше десето 
юбилейно и събра рекорден брой участни-
ци от България, Русия, Беларус, Обединени 
арабски емирства и Румъния. Младите със-
тезатели се съревноваваха в 4 възрастови 
групи (до 8, 10, 12 и 16 години). Организа-
тори на турнира бяха Българската феде-
рация по шахмат, шахматен клуб „Веселин 
Топалов”, Варна, и община Варна. 

Турнирът бе заключителната част от 
мащабна шахматна програма, организира-
на от ШК "Веселин Топалов 2006" със съ-
действието на шахматните клубове Шу-
мен", "Плевен 21", "Виктори", Благоевград, 
и "Пловдив". В тези 5 български града през 
последната година се проведе шахматна 
верига от пет ежемесечни турнира "Млад 
гросмайстор". 16 от най-добре предста-
вилите се деца от всеки град се явиха 
през май на финалната надпревара "Надеж-
дите на България" в Трявна. Оттам заели-
те първите 4 места от всяка възрастова 
група - до 8, 10, 12 и 16 години, бяха гости 
на организаторите на ученическия фести-
вал "Надеждите на света". 

Надпреварата бе по класически шах и 
се проведе в 9 кръга по Швейцарска сис-
тема, а участниците разполагаха с 90 ми-
нути + 30 секунди на всеки изигран ход да 
завършат партиите си.

 Общо 78 деца в четирите отделни 
турнира се бореха за шампионските тит-

ли, наградния фонд и други атрактивни 
подаръци, като трябва да отбележим, 
че докато някои бяха дошли с амбиции да 
завоюват медали, други бяха решили да 
заложат на почивката. В този ред на ми-
сли не бяха прецедент често неправилни 
ходове, особено на по-задните дъски. От 
друга страна на първите маси, които се 
предаваха на живо в официалния сайт на 
турнира, често ставаха завързани и рав-
ностойни партии, в които до последно не 
се знаеше крайният победител.

В групата на 8-годишните имаше 
безапелационен победител със 100% резул-
тат, нещо, което не се среща толкова 
често на подобни турнири, дори и в по-ни-
ските възрастови групи. Поздравления 
за нашия представител Георги Ко-
лев от Пловдив, който завърши със 
страхотния резултат 9 точки от 9 
партии! На второ място на цели 2 точ-
ки от шампиона завърши Mikhail Mkrtchyan 
от Русия, а с бронза се окичи една от три-
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те дами в турнира - Виктория Стрендева 
от Благоевград.

До 10 години участваха точно 30 
участници, 7 от които притежаваха меж-
дународен рейтинг. Номер едно по ело 
беше Йордан Портокалски от Благоев-
град, който въпреки неочакваната загуба 
в третия кръг от Denis Gabdulin раздели 
първото място с друг представител от 
България - Валентин Митев (СКШ "Плевен 
21") със 7,5 точки. Директната партия 
между двамата наши представители за-
върши реми, но по-добрите допълнител-
ни показатели отредиха шампионската 
титлта да отиде при Валентин Митев. 
На точка зад тях застана представите-
лят на Русия Mikhail Belyuga. В тази група 

се включиха и 8 момичета, от които най-
добре се представи Diana-Elena Lupascu 
от Румъния с 5,5 точки.

Сред 12-годишните се съзтезаваха 
17 участници, 5 от които дами. Повече-
то съзтезатели имаха международен рей-
тинг, като топ 3 по ело бяха Давид Цве-
танов (1692), Владимир Върбанов (1680) и 
Лъчезар Йорданов (1614). Първите двама 
се състезават за ШК “Плевен 21”, докато 
Лъчо е представител на варненската шко-
ла. Трети кръг предложи две дербита на 
първити две маси, в които Виктор Боев 
от Пловдив победи лесно Давид Цвета-
нов, а на втора маса Лъчезар Йорданов 
надви убедително Владимир Върбанов с 
черните. В пети кръг Oleg Bykov от Русия 
спря амбициите на Лъчо за златен медал, 
побеждавайки го с белите фигури. Вода-
чеството се сменяше няколко пъти, но 
в крайна сметка шампион стана Виктор 
Боев с половин точка от втория Лъчезар 
Йорданов и цяла точка пред третия Oleg 
Bykov.

При най-големите до 16 години 18 
момчета и момичета си успорваха призо-
вите места. В тази група очаквано доми-
нираха нашите представители, но имаше 
участници и от Русия и Обединените араб-
ски емирства. Сред ело фаворитите бяха 
братята Мартин и Владимир Петрови 
от София. След 9 кръга оспорвана битка, 
трима състезатели финишираха с по 6,5 
точки. Допълнителните показатели от-
редиха 1-во място на Емил Стефанов от 
Велико Търново. На второ и трето мяс-
то останаха съответно Дарио Дерешки, 
който се състезава за Плевен, и Владимир 
Петров. Добри думи заслужава и Мария 
Васова от Благоевград, която единствена 
победи шампиона в осмия кръг. Въпреки че 
последният кръг завърши реми с Веселин 
Методиев (Благоевград), Емил Стефанов 
триумфира с шампионската титла, след 
като изпревари само с 0,5 т. Дарио Де-
решки при допълнителните показатели. 

14-годишният Емил Стефанов постиг-
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на един от най-сериозните си успехи в 
кариерата. За първото място в своята 
възраст той получи купа, която му бе 
връчена от Борис Христов от името на 
гросмайстор Веселин Топалов, който на 
14 г. навремето стана световен шампион 
в Пуерто Рико. Аналогичен приз имаше и 
за победителката до 10 г. от името на 
Антоанета Стефанова, станала пък све-
товен шампион по същото време в сво-
ята възраст.

Ето и по една избрана партия на шам-
пионите в отделните възрастови групи:

Georgi Kolev - Kristina Apulcheva
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.£c2 b6 

5.¥g5 ¥b7 6.¤f3 d6 7.a3 ¥c3 8.£c3 

¤bd7 9.e3 h6 10.¥h4 g5 11.¥g3 ¤e4 

12.£c2 ¤g3 13.hg3 g4 14.¤h4 £e7 

15.¥d3 0–0–0 16.a4 d5 17.cd5 ¥d5 18.0–0 

¦hg8 19.a5 £d6 20.ab6 £b6 21.¦a6 ¥b3 

22.£c3 £b7 23.¦a3 ¥d5 24.¥a6 £a6 

25.¦a6 ¤b6 26.¦a7 ¢d7 27.£c7 ¢e8 

28.£e7# 1–0

 Mikhail Belyuga - Valentin Mitev
1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.g3 d5 4.cd5 ¤d5 

5.¥g2 ¤b6 6.¤f3 ¤c6 7.0–0 ¥e7 8.d3 

¥e6 9.¥e3 f6 10.a3 ¤d5 11.¥d2 0–0 

12.£c2 ¦c8 13.¦fd1 ¤d4 14.¤d4 ed4 

15.¤b5 c5 16.¤a7 ¦a8 17.¤b5 £d7 

18.a4 ¤b6 19.¥f4 ¦fc8 20.b3 ¤d5 

21.¥d2 ¥g4 22.¦dc1 ¥f8 23.¤a3 ¥e2 

24.¤c4 ¦a6 25.¥a5 ¦e8 26.¥e4 ¥h5 

27.¦e1 ¦ae6 28.¦f1 ¦6e7 29.¤b6 ¤b6 

30.¥b6 ¦e5 31.£d2 ¥d6 32.£a5 ¦e4 

33.de4 ¥f3 0–1

 Vladimir Varbanov (1680) - Viktor 
Boev (1608)
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 

5.¤f3 0–0 6.¥e2 e5 7.0–0 ¤c6 8.d5 ¤e7 

9.b4 a5 10.¥a3 ab4 11.¥b4 b6 12.a4 

¤e8 13.¤b5 f5 14.¤d2 c6 15.¤c3 c5 

16.¥a3 ¤f6 17.¦e1 ¥d7 18.¥f3 g5 

19.ef5 ¤f5 20.¤de4 h6 21.¥b2 £e7 

22.¤e2 g4 23.¤f6 £f6 24.¥g4 ¤h4 

25.¥f3 ¤f3 26.gf3 £f3 27.¤g3 £f2 

28.¢h1 £b2 29.¦e2 £d4 30.£c1 ¦f2 

31.¦e4 £d2 32.£g1 ¥h3 0–1

 Emil Stefanov (1929) - Martin Petrov 
(1990) 
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.g3 b5 4.¥g2 ¥b7 

5.0–0 c5 6.c3 ¥e7 7.dc5 ¥c5 8.¤bd2 

0–0 9.¤b3 ¥e7 10.a4 ba4 11.¦a4 ¤c6 

12.¥g5 d5 13.¤fd4 ¤d7 14.¥e7 £e7 
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Îткрити турнири
15.¤c6 ¥c6 16.¦a2 ¤b6 17.¤d4 ¥b7 

18.£a1 a6 19.¤b3 ¤c4 20.¤a5 ¤a5 

21.¦a5 £c7 22.£a3 £b6 23.¦a1 ¥c6 

24.b3 ¥b7 25.¦a4 ¦a7 26.£b4 £c7 

27.£d4 ¦fa8 28.¦a5 ¥c6 29.c4 £b7 

30.cd5 ed5 31.¥d5 ¥d5 32.¦d5 h6 33.b4 

£e7 34.e3 £f6 35.£f6 gf6 36.¦da5 

¦b7 37.b5 ¢f8 38.ba6 ¦b6 39.¢g2 

¢e7 40.¦h5 f5 41.¦f5 ¦aa6 42.¦a6 

¦a6 43.h4 ¢f8 44.¢h3 ¦a4 45.¦f4 ¦a5 

46.g4 ¢g7 47.¢g3 ¦a1 48.¦d4 ¦h1 

49.f3 ¦e1 50.¢f4 ¦h1 51.h5 ¦a1 52.e4 

¦a3 53.¦d7 ¦a5 54.¦b7 ¦a6 55.e5 

¦a4 56.¢f5 ¦a6 57.f4 ¦a5 58.¦b4 

¦a1 59.¦b7 ¦a5 60.¦c7 ¦b5 61.¦a7 

¦c5 62.g5 hg5 63.¢g5 ¦b5 64.h6 ¢g8 

65.¦d7 ¦b4 66.h7 ¢h7 67.¦f7 ¢g8 

68.¦a7 ¦b1 69.¢f6 ¦h1 70.¦a8 ¢h7 

71.e6 ¦f1 72.e7 ¦f4 73.¢e5 1–0

В рамките на фестивала „Надеждите 
на света” се проведе и турнир по „Фи-
шеров шах”, известен още и като „шах 
960”. Целта на този вид шах е дебютните 
заготовки да загубят значението си, тъй 
като фигурите на първия и осмия хоризон-
тал се определят на случаен принцип. Пар-
тиите се предаваха на живо на офицалния 
сайт на събитието и в крайна сметка се 
получи интересен и оспорван турнир за 
втора поредна година, където победител 
стана плевенчанинът Дарио Дерешки.

 За поредна година се получи истин-

ски празник на шахмата и трябва да 
благодарим на неуморимия организатор 
г-н Борис Христов, който продължава 
да прави всичко възможно за утвържда-
ването на състезанието като една от 
най-добрите детски прояви в Европа. 
Турнирите предложиха солидни наградни 
фондове и бяха стимул за чуждестран-
ните съзтезатели да съчетаят битките 
на черно-белите полета с лятна почив-
ка в красивия курорт „Св. Св. Констан-
ти и Елена“. Надявам се събитието да 
привлича все повече участници в бъдеще 
както от страната, така и от чужбина 
и да  утвърди в графика на най-добрите 
играчи сред подрастващите. 

Призьорите в турнира по 
Фишеров шах
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Øахматна лекция

Типова позиция "таралеж"
мс Христинка Илиева

Продължение от миналия брой
В предишния брой на списанието разгле-

дахме играта на черните, характерна за това 
построение. Отбелязахме, че "таралежовата 
позиция" е на пръв поглед стеснена за черните 
структура, в която те организират отбрана-
та си на последните три хоризонтала, но на-
реждайки се пасивно, с надеждата за нанасяне на 
контраудар, играчът с черните може да се ока-
же в стеснена позиция, от която да не може 
да се измъкне. В защитата се изисква точен 
порядък на ходовете, фантазия и търпение. Не 
на всеки е по вкуса ситуация, при която и най-
малкото невнимание в прегрупирането може да 
доведе до катастрофа. Да разгледаме играта на 
белите:

Ковач – Йохансон, Салготарян, 1967 г.
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 a6 5.c4 

d6 6.g3 b6 7.¥g2 ¥b7 8.¤c3 ¤f6 9. 0-0 £c7 
От Сицилианска защита партията преминава в 
популярен вариант на Английско начало.10.¥e3 
¤bd7 (Опасно е да се вземе пешката: 10...£c4? 

11.¦c1) 11.¦c1 ¦c8 12.¦e1 ¥e7 13.f4 £b8 
14.£e2 £a8 15.¥f2 0-0 16.g4  g6 17.g5 ¤h5 
18. £g4 ¦fd8? В "таралежа" често се случва 
една единствена грешка да доведе до непопра-
вими последствия. Правилно е 18...¦ce8! и не 
може 19.¤e6? fe6 20.£e6 ¦f7 21.£d7 ¥g5

XIIIIIIIIY
9q+rtr-+k+0
9+l+nvlp+p0
9pzp-zpp+p+0
9+-+-+-zPn0
9-+PsNPzPQ+0
9+-sN-+-+-0
9PzP-+-vLLzP0
9+-tR-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

На ход са белите. Намерете най-силно-
то продължение

19.¤e6! Сега вече това печели. 
19...¤df6 (ако 19...fe6 20.£e6 ¢f8 21.¤d5 

¥d5 22.ed5) 20.gf6 ¤f6 21.£h3 fe6 22. 

£e6 и черните се предали.
Каспаров – Салов, Барселона, 1989 г.

1.¤f3 ¤f6 2.c4 b6 3.¤c3 c5 4.e4 d6 
5.d4 cd4 6.¤d4 ¥b7 7.£e2 ¤bd7 8.g3 
¦c8  По-надеждно е 8...е6, за да се евакуира 
по-бързо царят от центъра. 9.¥g2 a6 10. 
0-0 £c7?! Правилно е 10...е6. 

11.b3 e6
XIIIIIIIIY
9-+r+kvl-tr0
9+lwqn+pzpp0
9pzp-zppsn-+0
9+-+-+-+-0
9-+PsNP+-+0
9+PsN-+-zP-0
9P+-+QzPLzP0
9tR-vL-+RmK-0
xiiiiiiiiy

На ход са белите. Как да продължат?
12.¤d5! Позиционна жертва на фигура, 

типична за „таралежовата” позиция, която 
изисква от черните да разрешават сложни 
проблеми. 12...£b8?! Oтказът от приема-
нето на жертвата позволява на белите да 
развият силна атака при материално равен-
ство. Може би е трябвало да се съгласят 
на варианта 12... ed5 13.ed5 ¢d8 14.¥b2 
със сложна, неясна позиция, в която по мне-
нието на Каспаров белите имат минимално 
преимущество. 

13.¦d1! g6 В този момент взимането е 
още по-опасно: 13...ed5 14.ed5 ¢d8 15.¤c6 

¥c6 16.dc6 ¤c5 17.b4 
14.¥g5! ¥g7 15.¥f6! ¤f6 (На 15...¥f6? 

следва 16.¤f6 ¤f6 17.e5! de5 18.¥b7 £b7 

19.£e5 ¢e7 20.¤e6 fe6 21. ¦d6 със силна 
атака.) 16.¤b6  Белите вече имат пешка 
повече и по-добра позиция. 16...¦d8? Води 
до нова вълна на атаката. 17.e5! ¥g2 18.ef6 
¥f6 19.¤e6! fe6 20.£e6 ¥e7 21.c5! ¥b7 
22.¦e1 £c7 23.c6! ¥c6 24.¦ac1 ¦d7 25. 
¤d7 £d7 26.£c4! ¥b7 27.£c7 ¦f8 28.£b8 
¢f7 29.¦c7! 1-0
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Çнаменити шахматисти

Ефим Гелер
фм Христо Велчев

Ще ви запознаем с поредния знаменит 
шахматист, бил много близо до титла-
та световен шампион.

Ефим Петрович Гелер е роден на 8 
март 1925 година в Одеса. Преди да се 
отдаде на шахмата, е запален по футбо-
ла, после става добър баскетболен играч, 
като дори защитава докторантура по 
физическо възпитание. 

Той е от поколението, преживя-
ло дългите трудни военни години, и 
кариерата му истински тръгва след 
двадесетата му годишнина. Първите 
му шахматни успехи са през 1947-ма и 
1948 г., когато в две последователни 
години се нарежда сред първите шес-
тима на шампионата на Украйна и се 
утвърждава като един от водещите 
шахматисти в родината си. През 1949 
г. на полуфинала на СССР в Тбилиси 
Гелер успява да се класира за финала в 
Москва на следващата година. 

Гелер играе на 23 шампионата на 
СССР, рекорд, изравнен от Марк Тайма-
нов. Представя се добре в много от тях, 
успявайки да спечели титлите през 1955 
г. в Москва и през 1979 г. в Минск, като 
на 54-годинишна възраст става най-въз-
растният съветски шампион.

След като достига нивото на най-
силните в средата на XX век, Гелер ус-
пява да се задържи сред тях 20 години. 
Получава званието за международен май-
стор през 1951г., а още на следващата и 
гросмайсторското звание. Тогава носи-
телите на висшето шахматно звание се 
броят на пръсти.

Най-близко до мач за световната ко-
рона Гелер е по време на цикъла от 1962 
година. Тогава той успява да завърши 
втори заедно с Керес. Надпреварата е 
спечелена от Петросян, който на след-

ващата година побеждава Ботвиник.
Гелер е част от олимпийския отбор 

на СССР седем пъти, допринася за спе-
челването на златните медали на всяка 
една от тях. На неговата дъска печели 3 
златни и 3 сребърни медала.

В международни турнири Ефим 
Петрович печели или дели първото мяс-
то десетки пъти между 1950 и 1990 г. 
по всички краища на земното кълбо! Той 
е велик шахматист, макар и некороно-
ван с най-високото звание световен 
шампион.

Отговорът на въпроса, защо Гелер 
не става световен шампион, може би се 
крие в неговото шахматно кредо. Той 
казва: „В шахматната игра най-много ми 
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харесва нейната логика, възможност-
та да се анализира и твори.” Това казва 
всичко. На него му липсва достатъчно 
честолюбие и готовността да жертва 
всичко в името на преследваната спорт-
на цел.

Принос и характерни 
особености

Гелер е добре запомнен с тактиче-
ското си зрение и оригиналния атакуващ 
стил на игра през началния етап на ка-
риерата си. По-късно става по-завършен 
и балансиран шахматист. Смятан е за 
един от големите дебютни експерти. 
Заедно със сънародниците си Болеслав-
ски и Бронщайн изследва и допринася за 
разработването на много съвременни 
варианти в Староиндийска защита и ва-
риант “Найдорф”. 

Той е и забележителен анализатор не 
само на дебютни позиции. В шахматна-
та митология е широко известен случа-
ят, когато Гелер намира етюдна защита 
в отложената тежка за белите позиция 
в партията Ботвиник - Фишер на Олим-
пиадата в „Златни пясъци” през 1962 г., 
която за огромно огорчение на амбици-
озния 19-годишен американски супер та-
лант завършва реми.

Гелер е секундант на Борис Спаски, а 
по-късно и на Анатолий Карпов в мачо-
вете им за световните титли.

Шестият световен шампион Ботви-
ник казва:  “Гелер бе най-добрият шахма-
тист в света в годините между 1965-та 
и 1970-а”. А за дебютната му ерудиция 
отново ще цитираме крайно пестели-
вия на добри оценки Ботвиник: „Преди 
Гелер ние Староиндийската защита не 
разбирахме истински”. Гелер е знаменит 
и с това, че вероятно е единственият 
шахматист в историята, който има 
много положителен резултат в партии-
те си със световните шампиони! Авто-
ритетът на славния одески шахматист 
е огромен и вечен!

Ефим Гелер – Василий Смислов, 
Москва, 1965 г.

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 Смислов 
избира един от любимите си варианти - 
Защита Грюнфелд. 

4.cd5 ¤d5 5.e4 ¤c3 6.bc3 ¥g7 
7.¥c4 c5 8.¤e2 0–0 9.0–0 ¤c6 10.¥e3 
£c7 11.¦c1 ¦d8 12.f4 e6 13.¢h1! Ва-
жна профилактика.

 13...b6 14.f5! Белите дават начало-
то на страховита атака. 

14...¤a5 15.¥d3 ef5 16.ef5 ¥b7 
17.£d2 ¦e8 18.¤g3 £c6 19.¦f2 Ход с 
две идеи: първата - неутрализира непо-
средствената заплаха от мат и втора-
та - подготвя сдвояване по линия "f".

19...¦ad8 20.¥h6! Важна част от 
плана: противникът не може да разме-
ни офицерите. 20...¥h8 21.£f4 ¦d7 
22.¤e4 Ход след ход белите фигури се 
събират около неприятелския цар.

22...c4 Сериозна грешка е блокиране-
то на пешките, защото черните се ли-
шават от контраигра в центъра. 

23.¥c2 ¦de7 24.¦cf1 ¦e4 
На този ход белите са подготвили 

каскада от жертви.
XIIIIIIIIY
9-+-+r+kvl0
9zpl+-+p+p0
9-zpq+-+pvL0
9sn-+-+P+-0
9-+pzPrwQ-+0
9+-zP-+-+-0
9P+L+-tRPzP0
9+-+-+R+K0
xiiiiiiiiy

25.fg6!! f6 [ако 25...¦f4 26.gh7 мат] 
26.£g5!! Блестящ завършек на партия-
та! Този ход е не само най-красивият, 
но и най-силният. 26...£d7 [ако 26...fg5 
27.¦f8 ¦f8 28.¦f8 мат]

27.¢g1 ¥g7 28.¦f6 ¦g4 29.gh7 ¢h8 
30.¥g7 £g7 31.£g4! Отново най-кра-
сивият ход! Черните се предават. 1–0
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Ðешете комбинациите
(1) Platz – Lampe 

XIIIIIIIIY
9-tr-+r+-+0
9+-+-+k+p0
9pwq-zp-zppvL0
9+-sN-zp-+-0
9-zp-+-+P+0
9+P+-+-+-0
9PzP-+-wQ-zP0
9mK-+R+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Polejes – Kremenetski 
XIIIIIIIIY
9R+-+-mK-+0
9+PzPLtRPzPP0
9P+-wQ-+-+0
9+-+P+-+-0
9-+Nsn-+-zp0
9+-vl-zppwq-0
9pzpp+-+-+0
9+k+r+-+r0
xiiiiiiiiy

Черните печелят 

(3) Polvin – Hrejcik 
XIIIIIIIIY
9KtR-+R+-+0
9zPP+r+-+-0
9-+-+-+rzP0
9+-+-+P+p0
9-+-wqPzp-+0
9sn-+N+-+-0
9k+-+-+-+0
9+-+-wQ-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят 

(4) Sawernjajev – Paromov 
XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9+pzp-+-zpp0
9p+-zp-+-+0
9+-+-sn-+R0
9-+-+-sN-+0
9+-+-+-zP-0
9PzPP+-zPP+0
9+K+R+L+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) Zguriev – Mechkarov 
XIIIIIIIIY
9-+l+-trk+0
9zpp+-tR-vlp0
9-wqpzp-+p+0
9+-+-+-sN-0
9-+P+-zPP+0
9+-+Q+L+-0
9PzP-+-+PmK0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(6) Suni – Alivirta 
XIIIIIIIIY
9-mKQtR-+-+0
9+PtR-+PzPP0
9-+-vL-+L+0
9+P+q+-+N0
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