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Финален турнир „Млад гросмайстор“ 
 в Трявна

мм Ружка Генова

Îткрити турнири 

От 3-ти до 5-ти май 2014 г. в китния град 
Трявна за втора поредна година се проведе фи-
налният турнир от веригата „Млад гросмай-
стор”. Това беше заключителният акорд за сезон 
2013/2014 г.

Мотото на главните организатори на вери-
гата - Борис Христов и Росица Пенкова от ШК 
“В. Топалов 2006”, Варна, е да се привличат все 
повече деца към шахматната игра. „Световни-
ят опит показва, че заниманията на децата с 
шах изграждат у тях качества като упоритост, 
последователност и аналитично мислене. Стре-
мим се към масовост, а след това, разбира се, и 
към високо спортно майсторство, ако някои от 
децата решат да изучават по-задълбочено шах-
матната игра.“

Проектът е три годишен и е предоставен 
от фондация "Америка за България". 

От есента на 2013 г., през зимата и ран-
на пролет на 2014 г. във Варна, Шумен, Плевен, 
Благоевград и Пловдив се играха по 5 турнира и 
във всеки град първите 4-има класирани получиха 
квоти за участие на финала в Трявна.

Невероятен шахматен празник на деца и при-
дружаващите ги родители се получи в Трявна. 
Наред с шахматните надпревари, усмивките на 

лицата на децата и родителите се определи и 
първият отбор на България, който участва на 
разноски на проекта от 23 юни до 3 юли 2014 г. в 
ХI международен фестивал “Надеждите на све-
та”, в к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, Варна. 

Регламентът определяше първите четирима 
във всяка група да завоюват квоти за Х  между-
народен фестивал “Надеждите на света”. През 
тази година в турнира до 16 години се опреде-
лиха победители за момчета и момичета както 
до 16 години, така и до 14 години. Така 16 мла-
ди шахматисти заслужиха престоя си в „Св.Св. 
Константин и Елена”, Варна. 

До 8 години
В турнира до 8 години победителка в общия 

турнир с 6,5 точки от 7 възможни е Виктория 
Стрендева от Благоевград. С цяла точка пред 
втората в главното класиране се отличи доми-
нацията на Виктория в тази възраст. Втора с 5,5 
точки е Иванина Андонова от Варна. Те заеха съ-
ответно първите две места и в класацията при 
момичетата. Трета при малките дами е Диляна 
Иванова от Русе с 3,5 точки (16-о място), а чет-
върта – Венета Гергова (22-ро място).

Три момчета завършиха с по 5 точки и заеха 

Финален турнир „МладФинален ур р „ д
в Трррррррррррррррррррррррряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввнар

Победителите до 8 години Най-малките участници - 
Симеон Тодев и Диляна Иванова
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3-то – 5-то място в общия турнир до 8 години, 
и така заеха първите три места в класацията 
при момчетата. Това са: Станислав Ботев от 
Русе, Виктор Тодоров и Кристиан Милев (двама-
та от Плевен). Четвърти по допълнителен по-
казател от точковата група с по 4,5 т. е Атанас 
Кулев (Пловдив).

До 10 години
При 10-годишните Валентин Митев също 

завоюва първото място безапелационно с 6,5 
точки от 7 възможни. 

Сребърния медал с 5,5 точки спечели Пресиян 
Янков от Шумен. Трето-седмо място се раздели 
от шахматисти с по 5 точки, като трети по 
втория турнирен показател е Захари Иванов от 
Плевен, четвърти е Стивън Василев от Враца, а 
на петото и шестото място са Георги Колев и 
Тодор Демиров от Пловдив.

Три от момичетата в тази категория по-
стигнаха по 4 точки. Според класирането в 
главния турнир първото място е за Магдалена 
Миронова от Шумен (12-то място), втора е Ве-
лина Суруджон от Варна (13-то място), а трета 
- Кристина Апулчева от Плевен (15-то място). 
Любомира Ленкова от Плевен (23-то място) с 
3,5 т. заслужи четвъртата квота в тази разно-
видност на шахматните категория.

До 12 години
В групата до 12 години победител с 5,5 точ-

ки е Стоян Стоянов от Асеновград. След него 
5-има състезатели постигнаха по 5 точки и се 
подредиха  от 2-ро до 6-о място според втория 
турнирен показател. 

Втори се класира Владимир Върбанов от 
Плевен, трети – Яросляв Докузов от Пловдив, а 
четвърти - Георги Игнатов от Враца. Следват 

Радостин Нейков от Русе и Кирил Ангелов Геор-
гиев от Благоевград. 

Първа в класацията при момичетата е Рада 
Минева с 4 точки (9-то място), втора - Галя Чи-
такова с 3,5 точки (12-то място) – и двете от 
Пловдив. Трета е Стефани Костова от Благо-
евград с 3 точки. Четвъртата Йоанна Атанасо-
ва от Варна е с 2,5 т. (24-то място).

До 16 години
В турнира до 16 години участваха 19 състеза-

тели. От тях 12 бяха във възрастовата катего-
рия до 14 години, а останалите 7 - до 16 години.

Победител в турнира и в групата до 16 го-
дини с 5,5 точки е Веселин Методиев от Бла-
гоевград. До 16 години сребърния медал заслужи 
Тодор Георгиев от Асеновград (4-то място), ма-
кар че в генералното класиране втори е Виктор 
Боев от Пловдив с 5 точки, но той е шампион 
в групата на 14-годишните. Със същия точков 
актив е третият в главния турнир – Калоян 
Тодоров от Русе, който съответно е втори до 
14 години. Трети до 14 години е Лъчезар Йорда-
нов от  Варна (5-то място), а четвърти – Давид 
Цветанов от Плевен.

При девойките първа с 4,5 точки (7-мо мяс-
то) е Гергана Димитрова от Плевен.Тя е победи-
телка и при 16-годишните. Втора при 16-годиш-
ните момичета (8-мо място) е Никол Илиева с 
3,5 точки (8-мо място). Също с 3,5 точки (9-то 
място) е третата Дарина Димитрова от Варна. 
Тя е победителка при 14-годишните момичета.

Призьорите получиха обявените в регламен-
та награди, а всички деца в турнира получиха 
издадените на български език от ШК „Веселин 
Топалов“, Варна, шахматни книги.
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Ìеждународни прояви

От 23 юни до 3 юли 2014 г. в курорта 
„Св. Св. Константин и Елена” се проведе 
единадесетият пореден турнир „Надежди-
те на света”. Домакин на събитието беше 
хотелският комплекс „Корал”. Турнирът е 
утвърден в графика на малките шахматни 
надежди не само от Европа, но и от цял 
свят. Както и в предходни участия, отново 
имахме съзтезатели от различни държави - 
Русия, Aзербайджан, Украйна, Беларус и Мол-
дова. Участниците отново бяха разделени 
в четири възрастови групи: до 8, до 10, до 
12 и до 16 години. Организатори на турни-
ра бяха Българската федерация по шахмат, 
шахматен клуб „Веселин Топалов” и община 
Варна. Контролата за игра беше 90 минути 
плюс 30 секунди за всеки изигран ход. Турни-
рите са официално регистрирани във ФИДЕ 
и важаха за международно Ело.

Над 100 деца взеха участие в турнира, 
като за някои той беше отлична възмож-
ност да покажат свойте качества и да 
загатнат за светлото бъдеще, което им 
предстои, докато за други преобладаваше 
ваканционното настроение в слънчевия ку-
рорт. Не бяха рядкост грешните ходове и 

грубите грешки, но имаше също така и ня-
кои майсторски отигравания.

Сред 8-годишните имаме за втора 
поредна година победител със 100% резул-
тат! Много приятно впечатление с играта 
си остави представителят на Aзербайджан 
- Умит Aсланов, който спечели безапе-
лационно турнира с резултат 9 точки 
от 9 партии. Той победи всичките си про-
тивници и нито за миг не остави съмнение 
в превъзходството си. Добри думи заслужа-
ват и нашите представителки Виктория 
Стрендова (Благоевград), която завърши 
втора в генералното класиране и първа сред 
момичетата с 7,5 точки, и Иванина Андо-
нова (Варна) – 4-то място с 6.5 точки в 
общото и 2-рo при момичетата. Трети в 
генералното класиране се нареди предста-
вителят на Русия - Демиан Бобнов. 

При 10-годишните имахме най-голя-
ма масовост откъм брой участници - 31 
деца взеха участие в тази възрастова гру-
па. Шампион за втора поредна година 
стана нашият представител Вален-
тин Митев от Плевен. За разлика от 
предното издание, когато допълнителните 
показатели му присъдиха титлата, този 
път Вальо беше безпощаден и завърши с 
цели 2,5 точки пред втория Захари Иванов 
от България. Ремито между двамата беше 
единствената партия, в която бъдещият 
шампион не успя да вземе цяла точка. За 
3-ото място се получи рядък прецедент - 
Максим Пуков и Хаджиали Ахадзада завър-
шиха не само с равни точки, но и с абсо-
лютно равни допълнителни показатели. В 
тази ситуация организаторите взеха най-
справедливото решение в случая, а именно 
да връчат два бронзови медала. 

В групата до 12 години имахме също 
сериозно участие - 29 съзтезатели взеха 
участие, сред които имаше 4 дами. На пър-
во място се класира третият поста-

ХI международен фестивал 
 „Надеждите на света”

Огнян Миков
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вен по Ело Даниил Голиков с 8,5 точки. 
Той допусна само едно реми срещу предста-
вителя на Aзербайджан Раван Алиев, който 
от своя страна се класира на 3-то място 
със 7 точки. Среброто отиде при поставе-
ния под номер едно по Ело Антон Сидеров 
от Русия, който завоюва 7,5 точки. В тази 
група най-добре представилият се съзтеза-
тел от България стана Ярослав Докузов, 
който зае седмото място с 5 точки. При 
момичетата шампион стана София Сурко-
ва от Русия с 5 точки, следвана от Йоана 
Атанасова от България и Аян Алахвердиева 
от Aзербайджан.

Турнирът до 16 години събра силен 
състав от 29 съзтезатели от 5 различни 
държави. Ело фаворитете братята от Со-
фия Владимир и Мартин Петрови не 
оставиха съмнение в превъзходство-
то си и завоюваха съответно първо и 
второ място със 7,5 и 7 точки. Трети 
заслужено се класира Тодор Георгиев с 6,5 
точки. При дамите първото място беше 
поделено от Светлана Тишова и Дарина 
Димитрова от България, като и двете за-
вършиха с по 5,5 точки. Допълнителните 
показатели отредиха златото да отиде 
при представителката на Русия. На трето 
място се класира друго момиче от Бълга-
рия - Никол Илиева. От представителите 
на варненската школа най-напред се класира 
Лъчезар Йорданов, който остана пети с 6 

точки. 
Ето и по една избрана партия на шампи-

оните в отделните възрастови групи:
Demian Bubnov - Umid Aslanov

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 
g6 6.¥d3 ¥g7 7.¥e3 0–0 8.£d2 ¤g4 9.0–0 
¤c6 10.¤b3 ¤e3 11.£e3 ¥e6 12.¦fe1 ¥b3 
13.ab3 £d7 14.¥b5 a6 15.¥c4 b5 16.¥d3 
¥d4 17.£d2 ¥g7 18.¦a2 b4 19.¤d5 £b7 
20.¦ea1 a5 21.¦b1 ¦fd8 22.c3 e6 23.¤f4 
¥h6 24.¥c4 e5 25.g3 ef4 26.gf4 £d7 27.¥b5 
¦ac8 28.cb4 £g4 29.¢f1 ¤b4 30.¦a5 £h3 
31.¢g1 ¦c2 32.£e1 ¥f4 33.¥d7 £h2 34.¢f1 
£h1 0–1

Valentin Mitev -  Hajiali Ahadzada
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 e6 4.¤c3 c6 5.¥g5 
¤bd7 6.cd5 cd5 7.e3 ¥b4 8.¥d3 0–0 
9.£c2 h6 10.¥h4 a6 11.0–0 ¥e7 12.¥g3 
¤b8 13.¤a4 ¤c6 14.a3 ¥d7 15.¤c5 ¥c5 
16.dc5 ¦e8 17.¤e5 ¦c8 18.b4 ¤e5 19.¥e5 
¤g4 20.¥g3 f5 21.¥e2 ¤f6 22.£d1 ¤e4 
23.¥e5 g6 24.£d4 ¦f8 25.¥g7 ¦f7 26.¥h6 
¦h7 27.¥f4 £h4 28.£e5 g5 29.¥g3 ¤g3 
30.£g3 £h6 31.f3 d4 32.f4 ¦g7 33.ed4 ¥c6 
34.¥f3 ¢f7 35.¥c6 bc6 36.¦a2 g4 37.¢f2 
¦h7 38.¦h1 ¦ch8 39.¦e2 £f6 40.¦e5 ¦d8 
41.£e3 £g6 42.g3 ¦dh8 43.¢g1 ¦h6 
44.£d3 ¦a8 45.£b3 £f6 46.£a4 £d8 
47.£d1 £b8 48.£b3 £d8 49.£c4 £d7 
50.¦f5 ¢e7 51.¦g5 ¢f6 52.d5 e5 53.¦e5 
cd5 54.¦d5 £e8 55.¦d6 ¢g7 56.£d4 ¢f8 
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57.£e5 ¦d6 58.£d6 ¢g8 59.£d5 ¢f8 
60.£f5 ¢g8 1–0

Yaroslav Dokuzov - Daniil Golikov
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.f3 
0–0 6.¥e3 e5 7.¤ge2 ¤c6 8.£d2 ¤d7 
9.¦d1 ¤b6 10.b3 f5 11.de5 de5 12.£d8 
¤d8 13.¤d5 ¤d5 14.cd5 ¤f7 15.¤c3 a6 
16.¥d3 ¤d6 17.0–0 ¥d7 18.¥b1 ¦f7 19.¦c1 
¥f8 20.¤e2 ¥b5 21.¦f2 ¥e8 22.¦ff1 b6 
23.¥d3 ¦a7 24.¤c3 f4 25.¥f2 ¦a8 26.¦c2 
¤b7 27.¦d1 g5 28.¥f1 h5 29.¤e2 ¥d6 
30.¤c1 ¢h7 31.a4 g4 32.¤e2 ¦g7 33.¢h1 
¥g6 34.¦c3 ¥c5 35.¥c5 ¤c5 36.¦dc1 ¦a7 
37.a5 gf3 38.gf3 ¤e4 39.fe4 ¥e4 40.¥g2 
¦g2 41.¦c7 ¦g7 0–1

Kanan Ahadzada - Vladimir Petrov
1.e4 c5 2.¤c3 d6 3.¥b5 ¥d7 4.¥d7 
£d7 5.d3 g6 6.f4 ¥g7 7.¤f3 e6 8.¥e3 
¤e7 9.0–0 ¤bc6 10.d4 cd4 11.¤d4 0–0 
12.¤db5 ¦fd8 13.£d2 a6 14.¤d4 b5 
15.¦ad1 £b7 16.a3 ¦ac8 17.b4 ¤d4 
18.¥d4 ¦c4 19.¥g7 ¢g7 20.£e3 £c7 
21.¦d3 ¦c8 22.¦f3 ¤c6 23.£d2 ¤d4 
24.¦fe3 £a7 25.¢f1 ¦8c6 26.g4 d5 
27.ed5 ed5 28.¦e5 ¤c2 29.¦ed5 ¦f6 
30.¤e2 ¦e6 31.g5 ¤e3 32.¦e3 £e3 
33.£b2 ¢g8 34.¦d8 ¦e8 35.¦e8 £e8 
36.£d2 £a8 37.¢f2 £a7 38.¢f1 £b6 
39.£d7 £c6 40.£d8 ¢g7 41.¢f2 ¦e4 
42.£d2 £c4 43.£b2 ¢g8 44.£d2 ¦e8 
45.¤c3 ¦c8 46.¤e2 £e4 47.h4 £h1 
48.¢g3 £a1 49.£e3 £e1 50.¢h3 ¦d8 
51.¢g4 £b1 52.¤d4 £d1 53.¤f3 £d3 
54.£c1 £f5 55.¢g3 ¦d3 56.¢f2 £d5 
57.£c8 ¢g7 58.£g4 ¦a3 59.h5 £f5 
60.h6 ¢g8 61.£h4 £c2 62.¢g3 ¦a2 
63.£h1 £f2 64.¢h3 ¦a3 65.¢g4 ¦d3 
66.£h3 ¦d1 67.f5 ¦d3 68.fg6 fg6 69.¢f4 
¦d4 70.¢e5 £e3 71.¢f6 ¦f4 0–1

По време на фестивала се проведо-
ха и турнир по блиц и шах на Фишер. 
Както е известно, при този вид шах фи-
гурите на белите и черните съответно на 
първи и осми хоризонтал се определят на 
случаен принцип с помощта на компютър. 
Така дебютните заготовки губят значени-
ето си и съзтезателите започват да „тво-
рят” от самото начало. Най-силно в импро-

визацията се представиха Тодор Георгиев 
и Никол Илиева, които завършиха с по 4 
точки от 5 кръга. Шампион в крайна сметка 
стана Тодор Георгиев, а на 3-то място се 
класира Виталий Гурвич. При блица имахме 
поделено първо място от двама предста-
вители на Русия. По допълнителни показа-
тели шампион стана третият от шаха на 
Фишер - Виталий Гурвич, а второто мяс-
то остана за Антон Сидоров. На трето и 
четвърто място се класираха братята от 
София Владимир и Мартин Петрови. Тряб-
ва да отбележим и участието на български 
шахматисти, които тренират в Съедине-
ните американски щати - в Чикаго, където 
треньори са българите мс Ангел Ангелов и 
неговият син мс Боян Ангелов. Също така 
в рамките на турнира беше даден и сеанс 
от националния ни съзтезател и топ грос-
майстор Иван Чепаринов. Той игра срещу 20 
деца и постигна 17 победи, 2 ремита и само 
1 загуба.

В заключение трябва да изкажем огро-
мни поздравления и благодарности за по-
редната прекрасна организация на г-н Борис 
Христов, както и на Марияна Христова. 
Те направиха всичко възможно да се полу-
чи истински празник на шахматната игра и 
за поредна година да се утвърди турнирът 
като една от най-добрите детски шахмат-
ни прояви на континента. Надяваме се и за 
в бъдеще фестивалът да продължи да при-
влича съзтезатели от целия свят. 

Ìеждународни прояви
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През лятото шахматен клуб ЦСКА 
традиционно организира шахматни лаге-
ри за деца. Тази година те бяха два - един 
на море в к.к. Кранево и един на планина в 
местността „Попови ливади” в Пирин, над 
град Гоце Делчев. 

В началото 
на юни в село 
Кранево за пета 
поредна година 
се проведе лет-
ният шахматен 
лагер за възпита-
ниците на ЦСКА. 
Кранево е морско 
селище с населе-
ние около 1000 
души. Плажовете 
са от светъл пя-
сък, поддържани 
и чисти. Морето 
е плитко и поз-
волява безопасно 
къпане на деца. В 
южната част на 
селото има ос-
танки от древна 
римска крепост.

През тази го-
дина участие в ла-
гера взеха 67 уче-
ници от школата 
на ЦСКА. Както 
и предишните 
години, шахмат-
ното обучение бе 
комбинирано с плаж и плажни игри. Прове-
дохме и няколко видеолекции. По време на 
лагера за втора поредна година най-добрите 
състезатели се включиха към шахматисти-
те от шахматен клуб „Енергия 21” в тра-
диционната среща на 64 дъски между Бълга-
рия и сборен отбор от гостуващите млади 

шахматисти от Русия, Беларус и Украйна. 
При завършването на лагера бяха отличени 
призьорите от проведения шахматен тур-
нир при момчетата и момичетата. Про-
ведоха се и редица съпътстващи прояви, 

което повиши до-
брото настроение 
на участниците. В 
последния ден бе 
посетен и делфи-
нариумът във Ва-
рна.

Шахматният 
лагер в местност-
та „Попови ли-
вади” се проведе 
в края на юни за 
тези, които тази 
години предпоче-
тоха планината 
пред морето. „По-
пови ливади”, из-
вестна също като 
Папазчаир, е кра-
сива местност, 
разположена в сед-
ловината между 
средната и южна-
та част на Пирин. 
Съвсем наблизо 
е китното селце 
Делчево (4-5 км), 
известно с автен-
тичните си въз-
рожденски къщи, 
накацали живопис-

но по планинските чукари. Общинският 
център Гоце Делчев пък е само на 7-8 км от 
„Попови ливади”. Местността се разпозна-
ва като туристическа атракция заради кра-
сивата си естествена среда, свежия въздух 
и условията за активен туризъм в региона. 
Името на местността идва от легенда-

Летни шахматни лагери на ЦСКА
кмс Васил Илиев

Îт живота на клубовете
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Îт живота на клубовете
та за родолюбив свещеник, който живял 
по време на турското робство. Гонен от 
турците, той се укрива в горите между 
Ореляк и връх Свещник. Тогава местното 
население започва да нарича местността 
Попови ливади. През 2003 година в мест-
ността тържествено е открит монумен-
тален паметник на Гоце Делчев във връзка 
със 100-годишнината от Илинденско-Прео-
браженското въстание.

Участниците в лагера бяха 35 деца. В 
дните на лагера бе организирана интересна 
програма, която съчетаваше шахматната 
подготовка и редица походи и екскурзии 
в Пирин. Първия ден беше организиран по-
ход в планината, а преди вечеря се проведе 
свободна игра по шах. След това имаше и 
прожекция на култовия детски филм „Рио 
2”. След редовната физическа подготовка 
сутринта бяхме на екскурзия в град Гоце 
Делчев, а след това и на минерален басейн в 
село Огняново. В  града посетихме памет-
ника на Гоце Делчев и градската градина, 
както и този на Попови ливади. По време 
на басейна се проведоха различни игри, в 
това число и познатият от морските ни 
лагери конкурс за най-красива плажна кър-
па. Вечерта в хотела сеанс на едновремен-
на игра изнесе Симонета Иванова - шам-
пионка на България при девойките до 18 
години и участничка в националния отбор 
на България за жени и многократна шампи-
онка на България в различните възрастови 
групи. Сеансът бе на 24 дъски, като Симо-
нета не остави много шансове на своите 
противници. 

През петия ден на лагера децата съби-
раха билки в планината. Продължи турни-
рът по шах, а сутринта беше отредена 
за спорт. Вечерта завърши с лагерен огън. 
По време на лагера течеше и шахматен 
турнир на класическа контрола, като все-
ки ден се играеше по един кръг. Проведо-
ха се също и вечер на таланта, като се  
изработиха сувенири с борови иглички и 
шишарки. Шахматната подготовка про-
дължи и с лекции на различна тематика, 

решаване на шахматни тестове и виде-
ообучение.

Главното събитие от лагера бе на 
четвъртия ден. Тогава се проведе прия-
телският шахматен мач на 30 дъски меж-
ду ЦСКА, София, и „Никополис”, Гърмен. 
Село Гърмен и едноименната община са 
живописно разположени в полите на За-
падните Родопи. Районът около селото 
обхваща части от долината на река Мес-
та и от западните склонове на Западните 
Родопи. Особено интересни за туристите 
са внушителните останки от античния 
град Никополис ад Нестум /I – VI в./ в по-
крайнините на село Гърмен, черквата “Св. 
Георги” /898 г./ и двата огромни вековни 
чинара в центъра на селото. Домакините 
предложиха отлични условия за игра в учи-
лището в село Гърмен. Шахматните бит-
ки приключиха при равен резултат. След 
завършването на шахматните сблъсъци 
се проведоха мачове по футбол и баскет-
бол между двата клуба. По този начин бе 
дадено началото на една традиция, която 
сме уверени, че ще продължи и в бъдеще.

Паралелно със завършването на лагера 
завърши и шахматният турнир. Победи-
тел в него е 10-годишният Тодор Недев. 
Втори е Георги Стефанов и трети Траян 
Крумов.

При момичетата първа е Елена Славова, 
а втора - Мария-Маргарита Гинчева. 
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Ìеждународни прояви

Международният шахматен фестивал 
„Интелекти на света” се проведe за трети 
път през юни в един от най-красивите ку-
рорти на българското крайбрежие - перлата 
„Албена”. По повод 45 години от създаването 
си, курортът получи "Син флаг" в рамките на 
Европейския съюз, тъй като разполага с широк 
пясъчен плаж с прозрачно дъно и съвършен залез 
в кристална вода. „Албена” представлява иде-
ално място за семейна почивка и тренировъчни 
лагери на различни детски и младежки отбори. 
Тук през 2011 г  се проведоха Европейските 
първенства по класически шахмат във възра-
стите до 18 години, събрали над 2000 участни-
ци и гости. Необичайните дъждове през юни 
тази година не се отразиха на драматичните 
сражения по черно-белите квадрати и школа-
та за високо майсторство. Главни герои в тях 
бяха около 200 деца и още много техни близ-
ки, треньори и родители от четири държави 
- България, Русия, Беларус и Румъния. Организа-
тори на мащабното събитие са БФШ, ЦСО-
ШК „Енергия 21“ и община Добрич. 

Фестивалът стартира на 15 юни чрез се-

анс на едновременна игра срещу 64 деца на въз-
раст до 16 г. на 64 дъски. Проявата се проведе 
в отделената за целта специална част от рес-
торанта на хотел „Магнолия”. Сеансът завър-
ши при резултат 59:5 за автора на написаното, 
държавения шампион от 2013 г. по класически 
шахмат за ветерани. Три деца - Момчил Пе-
тков, Артьом Кутасевич, Михаил Шведов, 
спечелиха, други четири - Атила Хаджиев, Лю-
бомир Милчев, Глеб Галкин и Иван Липлянский 
завършиха наравно. 

Програмата за следващия ден бе твърде 
напрегната, но и по-атрактивна. Предстое-
ше отборен мач турнир по ускорен шахмат 
с мото „Свят без войни“. В директен спор за 
купата по системата „всеки срещу всеки“ се 
включиха  шест отбора с по осем състезате-
ли (общо отново 64 състезатели) – три отбо-
ра от България, два от Беларус и един от Русия. 
Трудно е да опиша предстартовата треска на 
състезателите, вълненията на родителите, 
близките и симпатизантите на децата, пови-
шеният градус между ръководителите на от-
борите. Напрежението изчезна с пускането 
на електронните часовници за първия кръг и 
се пренесе върху изключително оспорваните 
шахматни битки между равностойните кон-
куренти.

След силен шамар от първия отбор на 
ЦСКА в първия кръг амбициозният отбор на 

Международен фестивал 
 „Интелекти на света”

мс Тодор Тодоров
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Ìеждународни прояви
ЦСО - ШК „Енергия 21” буквално прегази като 
валяк всички отбори от чужбина. Малчуганите 
от град Добрич в състав Момчил Петков, Ди-
митър Димитров, Никола Лазаров, Любомир 
Милчев, Атила Хаджиев, Преслав Петров и 
Борислав Тодоров показаха по-голям потенци-
ал от получените сребърни медали. Техният 
отбор единствен спечели личната среща с 
шампионите, и то с резултат 5,5:2,5. Допъл-
нителните показатели на регламента обаче 
отредиха злато и бронз за двата отбора  от 
град Минск (Беларус).

Крайно класиране 

Място Клуб Мач точки

1 Форпост, Беларус 8

2 Енергия 21, България 8

3 Гимназия №6, Беларус 6

4 ЦСКА 1, България 6

5 ЦСКА 2, България 2

6 Интелекти, Русия 0

От 18 до 24 юни програмата на фестива-
ла продължи с провеждането на три основни 
турнира по класически шахмат. Първият  
турнир „А“, валиден за международен 
рейтинг на ФИДЕ, сензационно завърши 
с респектираща победа на Момчил Пе-
тков, държавен шампион до 8 г. за 2013 
г. на България. Участваха 22-ма състезатели 
на възраст до 15 години. Малкият добруджанец 
безапелационно завоюва престижната купа, 
златен медал и грамота от Международния 
шахматен фестивал „Интелекти на света” в 
„Албена”.

Решаваща партия за първото място се 
оказа следната среща от последния кръг. На 
диаграмата виждате фрагмент от критич-
ната позиция между най-силния състезател 
на гостите, Артьом Кутасевич от град Мин-
ск, Беларус, и Момчил Петков от ЦСО – ШК 
„Енергия 21”, Добрич. След рокадата на белите 
с много точен 21-ви ход добруджанецът по-
стави черната пешка на полето f3 и умело раз-
ви продължителна инициатива, която доведе 
до победа с мат на 65-ия ход в партията.

Артьом Кутасевич  -  Момчил Петков
XABCDEFGHY
8r+r+-wq-mk(
7+lzp-+-vlp'
6-zp-zp-snp+&
5+-+Pzp-+-%
4-zPP+Pzp-+$
3+-sNL+-+P#
2-+Q+-zPPvL"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

21...f3  22.¥g3 fg 23.¢g2 ¤h5 24.£b3 ¤f4 
25.¥f4 £f4 26.¤e2 £g5 27.¤g3 ¦f8 28.c5 ¦f4 
29.¥c2 ¦af8 30. £e3 bc 31.bc ¥c8 32.cd cd  
33.¥d3 £h4 34.¦h1 ¥h6 35.¦b8 £f6 36.¦b2 
¥d7 37.£e2 £h4 38.¦b7 ¥h3 39. ¦h3 ¦f2 
40.£f2 ¦f2 41.¢f2 £h3 42.¥f1 £c8 0-1

Същевременно Иван Георгиев (14 г.), шам-
пион от предходни фестивали и водач в кла-
сирането, завърши наравно партията си с Ди-
митър Димитров (10 г.) от Добрич. И така 
призовата тройка в турнира придоби вида: 

1. Момчил Петков (Добрич, България) - 5,5 
т. от 7, 2. Иван Георгиев (гр. Генерал Тошево, 
България) – 5,5 т. 3. Артем Кутасевич (Минск, 
Беларус) – 4,5 т. Толкова точки имат и следва-
щите в класирането - Димитър Димитров и 
Александър Перов (8 г.), шампион през 2012 г. 
за деца до 6 г. на Санкт Петербург.

В турнир „B“ до 11 г. участваха 21 деца. 
Съдия бе Красен Николов, републиканска кате-
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гория. Призовата тройка се окупира от 
гостите от Беларус - 1. Галкин Глеб  с 6 
т. от 7, 2. Мялик  Артюм  - 5, 5 т., и 3. 
Харламов Владислав – 5 т. Победителят 
Галкин Глеб е водач на международната ранг 
листа на ФИДЕ за младежи до 11 г. на Бела-
рус. От българските състезатели най-добре се 
представи Емил Параскевов от ШК, Варна,  с 
4,5 т. и е на почетното 6-о място. След него 
са Кънчо Новаков, Димитър Великов, Иван 
Йорданов (ШК „Спортист 21 век”, гр. Генерал 
Тошево) и Георги Георгиев от Балчик.

В турнир „С“ участваха седем деца на 
възраст до 7 г. от България и Русия. Турнирът 
се проведе по системата „всеки срещу всеки“ 
в седем кръга. Съдия  бе д-р Йордан Георгиев, 
първа категория. На първо място с макси-
мален резултат 6 т. от 6 партии е Ра-
дослав Генов от Добрич. Той стана най-мал-
кият носител на купа, златен медал и грамота 
от фестивала. Втори с 5 т. е Денис Литасов 
от Санкт Петербург. Трета е Вярка Георгиева 
от гр. Генерал Тошево. Следват петгодишни-
те Ивелина Христова и Йоан Димитров от 
Добрич.

Стана традиция в рамките на фестивала 
на 22 юни в лятната градина на ресторант  
„Чифлика” в комплекс „Грийн Палас“ на Добрич 
да  се провежда международен индивидуален 
отборен турнир по блиц „Златна Добруджа“, 
финансиран от община Добрич. В индивиду-
алното класиране с по 6 т. начело са трима 
състезатели, но по допълнителни показатели 
подреждането е следното: 1. Екатерина Раб-
чьонок, 2. Тома Киряков и 3. Генадий Рабчьонок. 
Твърде оспорваната на моменти борба преми-
на в дух на взаимно уважение до голяма степен 
благодарение на главния съдия Георги Живков. 
В отборното класиране купата „Златна Доб-
руджа“ и златните медали  спечели железният 
отбор на ШК „Форпост“, гр. Минск в състав: 
Екатерина Рабчьонок, Иван Липлянский, Глеб 
Галкин, Михаил Шведов, Мария Лукашевич с 
общо 24 точки. Второто място с 22,5 т. са за 
отбора на ЦСО – ШК „Енергия 21”, Добрич, в 
състав: Тома Киряков - 6 т., Любомир Милчев - 
4,5 т. Момчил Петков, Димитър Димитров и 
Никола Лазаров с по 4 т. С бронзови отличия  

са състезателите от отбора на Гимназия № 6 
от Минск. Накрая победителите освен купи, 
медали, грамоти получиха и солидни парични 
награди според резултатите.

Състезателната програма на фестивала 
приключи с конкурс по решаване на  шахмат-
ни задачи. Общо петдесет и седем деца, раз-
делени в четири  групи - до 9 г., 11 г., 13 г. и 
15 г., решаваха по 10 задачи с време максимум 
един час. Победители в отделните групи са: 
Момчил Петков (България), Глеб Галкин (Бела-
рус) и Елизавета Андрюшенкова (Русия); Иван 
Липлянский (Беларус), Иван Новохатский (Ру-
сия) и Никола Лазаров (България); Артьом Ку-
тасевич, Владислав Мялик и Михаил Шведов от 
Беларус. 

В награждаването на 25 юни за комплексно 
класиране по точки на фестивала делегация-
та от гр. Минск (Беларус) с ръководител мс 
на ФИДЕ Генадий Рабчьонок заслужено стана 
носител на най-голямата купа „Интелекти на 
света”, „Албена 2014”. Всички гости, a и много 
други шахматни приятели вече питат за бъде-
щите прояви на ЦСО-ШК „Енергия 21”, Добрич, 
за проверка на шахматното майсторство на 
децата в „Албена”, най-красивия черноморски 
курортен комплекс на България.
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На 17 юни в добруджанския град Генерал То-
шево местният шахматен клуб „Спортист 
21 век” с подкрепата на общината организира 
атрактивен международен отборен фестивал 
по шахмат. В неговото пето издание участват 
персонално поканени отбори от четири държа-
ви – България (Добрич и гр. Генерал Тошево), Бе-
ларус (гр. Минск), Румъния (гр. Мангалия) и Русия 
(Москва и Санкт Петербург). 

В рамките на регламента на фестивала са 
включени три отборни турнира по ускорен 
шахмат, играни по системата „всеки срещу 
всеки“. Първият е за момчета до 11 г., вторият 
- за момичета до 11 г., и третият - за юноши 
до 15 г. Домакин на събитието е просторни-
ят ресторант „Свети Георги”, разположен в 
градския парк. Фестивалът бе открит от зам.-
кмета на общината Георги Георгиев. Съдий-
ският апарат в състав д-р Йордан Георгиев с 
асистенти Тома Киряков, Господин Господинов 
и Надежда Георгиева изпълни акуратно своите 
задължения. След близо пет часа яростни битки 
по черно-белите квадрати се получи следното 

класиране - публикувано в най-големия европей-
ски шахматен портал. 

В турнир „А“ за момчета до 11 го-
дини на старт застанаха шест отбора. 
Оказа се, че тук конкуренцията е най-го-
ляма. Разгледайте таблицата и имената на 
участниците от www. chess-rezults.com, за 
да не ви звучи написаното абстрактно. В 
отбора на гр. Минск на втора дъска бе по-
ставен осемгодишният Глеб Галкин. Оказа 
се, че все пак над всички безусловно доми-
нира отборът от Добрич. С актив от 9 
мач точки и със състезатели по-мал-
ки от 10 години, ЦСО-ШК „Енергия 
21” са победители. Този успех в голяма 
степен се дължи на Димитър Димитров и 
Никола Лазаров, които на втора и трета 
дъска спечелиха по пет победи от пет сре-
щи. Достойно на първа дъска се представи 
и Момчил Петков, както и дебютантите 
Борислав Тодоров с 2 т. от 2 срещи и Пре-
слав Петров с 1 т. от 2 срещи. Второто 
място остана за отбора на Беларус от гр. 
Минск, а третото - за Санкт Петербург, 
водени от Александър Перов, шампион през 
2012 г. за деца до 6 г. Петото място на до-
макините може да се отчита като успех. 
След тях е отбор със силни състезатели 
от Москва.

Момчета до 11 години
 

M. Клуб Мач т Точки

1. Енергия 21, Добрич 9 16.5

2. Минск, Беларус 8 15.0

3. Санкт Петербург, Русия 6 9.5

4. Мангалия, Румъния 5 13.0

5. „Спортист 21 век”, гр. 

Ген. Тошево

1 3.0

6. Москва, Русия 1 3.0

В турнир „В“ за момичета до 11 
години отново купата спечели от-

Купа „Генерал Стефан Тошев”
мс Тодор Тодоров

Ìеждународни прояви
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борът на ШК „Енергия 21”, Добрич. 
Коментариите за класирането са различ-
ни, но този отбор с максималния актив 
от осем мач точки и 9 лични точки ясно 
показа, че е шахматна сила от по-голяма 
величина. На първа дъска изненадващо за 
мнозина най-малката състезателка, пет-
годишната Ивелина Христова, постигна 
2 т. от 4 срещи, дори можеше и повече. 
Все пак най-значим е приносът на втора 
дъска на Стефания Димитрова - 4 т. от 
4 срещи, и на играещата на трета дъска 
Александра Дралчева, която е с 3 т. от 
4 срещи. 

Момичета до 11 години

M. Клуб Мач т. Т

1. „Енергия 21”, Добрич 8 9.0

2. Минск, Беларус 6 7.5

3. Москва, Русия 4 7.5

4. Мангалия, Румъния 2 4.5

5. „Спортист 21 век”, гр. Ген. 

Тошево

0 1.5

В турнир „С“ - юноши до 15 г., без-
условен фаворит бе тимът от гр. 
Минск (Беларус), ръководен от ФИДЕ 
майстора Генади Рабченок. Спечелвайки 
всичките срещи, отборът завоюва купа-

та „Генерал Стефан Тошев” за втори път 
подред в тази възрастова група. Златните 
медали са за Владислав Мялик, Артём Ку-
тасевич, Михаил Шведов, Кирил Волков и 
Илья Жлобо, постигнали общо 8 мач точ-
ки и 14,5 лични точки. Призовата тройка 
се допълва с отборите на Москва и на гр. 
Мангалия.

Юноши до 15 години

 M.  Клуб Мач т. Точки

1. Минск, Беларус 8 14.0

2. Москва, Русия 5 8.0

3. Мангалия, Румъния 4 7.5

4. „Спортист 21 век”, гр. Ген. 

Тошево

2 6.0

5. Енергия 21, Добрич 1 4.5

Накрая на напрегнатия ден всички инди-
видуални победители по дъски в турнирите 
бяха наградени от заместник-кмета на гра-
да със златни, сребърни и бронзови медали 
и грамоти. Високото ниво на турнирите, 
техният емоционален заряд впечатляват и 
заслужават адмирации. Очевидно е, че гос-
топриемните домакини имат капацитет и 
могат да превърнат фестивала в още по-ма-
сов и привлекателен за тренировка на силни 
шахматни отбори от повече страни. 

Владимир Петров - шампион до 15 години 
 в Мюрек, Австрия

мс Димитър Илиев

От 30 юли до 7 август в в град Мюрек - Ав-
стрия, област Стирия, се проведе 12-ото евро-
пейско първенство по класически шахмат във 
възрастови категории за юноши и девойки от 
9 до 15 години за страни, членки на Европейския 
съюз. България участва с трима представители 
от ШК “Столичен център по шахмат“ – София, 
и една представителка на ШК “Ан Пасан“ – Со-
фия. Тази година е осмата, в която страната ни 
участва, като пълноправна държава-членка на ЕС 
в този престижен шахматен форум и за първа 
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Ìеждународни прояви
година и четиримата представители на Бълга-
рия се класираха в тройката във всичките чети-
ри възрастови категории. Контролата за игра 
бе 90 минути до края на партията с 30 секунди 
добавка след всеки изигран ход на състезател в 
9-кръговите „швейцарки“. Участие в турнира 
взеха 66 участници от 14 федерации. Най-добре 
се представи шампионa на България до 16 г. - Вла-
димир Сергеев Петров, който стана първи до 
15 г. Той бе атракцията на първенството по 
класически шахмат с бързата си комбинативна 
игра. Европейската училищна шампионка до 11 г. 
- Гергана Пейчева завоюва гордо второ място, 
като малко не й достигаше до първото мяс-
то - половин точка. В тази категория първа е 
Нуша Херцог от Словения. Наталия Грабчева до 
13 години успя да се пребори за трето място с 
много силна конкуренция от Ана Урбанч - Слове-
ния - първа, и Лара Шулце - Германия - втора. Иван 
Тагарев излезе голям куражлия и се бори много 
смело в най-многобройната възрастова група до 
9 г. Той единствен успя да се противопостави 
на първенеца - Ерик Хайпек от новата членка 
Хърватска с реми и отнесе  бронзовата купа с 
огромна усмивка. Прилагам крайни класирания и 
избрани партии.

Matyas Szucs (1992) - Vladimir Petrov, 
(2055) [D05] 
 1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.e3 b6 4.¥d3 ¥b7 5.¤bd2 
d5 6.¤e5 ¥e7 7.0–0 0–0 8.f4 ¤e4 9.c3 f6 
10.¤ef3 ¤d7 11.g4 £e8 12.£e2 ¥d6 13.¤h4 
¢h8 14.£g2 g5 15.fg5 fg5 16.¤hf3 £g6 17.¥c2 
£h6 18.¤e4 de4 19.¤d2 £h4 20.b3 ¦f3 
21.¤e4 ¥h2 22.£h2 ¦f1 0–1

Aleksander Dajcman (1383) - Gergana 
Peycheva (1672) [B28] 
 1.e4 c5 2.¤f3 a6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¥d3 e5 
6.¤f3 ¤c6 7.0–0 d6 8.h3 h6 9.¤c3 ¥e6 10.¥e3 
¥e7 11.£d2 £c7 12.¤h2 0–0 13.¤e2 d5 14.ed5 
¥d5 15.c4 ¥e6 16.¤g3 ¦fd8 17.£e2 ¤b4 18.¥f5 
¥c4 19.¦fc1 ¥e2 20.¦c7 ¥d6 21.¦b7 ¥b5 22.a3 
¤bd5 23.a4 ¥c6 24.¦b3 ¦ab8 25.¦b8 ¦b8 
26.¦c1 ¥a4 27.¦a1 ¥b5 28.¤hf1 ¥b4 29.¥d2 g6 
30.¥b4 ¤b4 31.¤e4 ¤fd5 32.¥g6 fg6 33.¤ed2 
¤f4 34.¦c1 ¤e2 0–1

Lukas Dolansky (1653) - Natalia 
Grabcheva (1556) [B00] 
 1.e4 b6 2.d4 ¥b7 3.¥d3 e6 4.¤f3 c5 5.c3 h6 

6.0–0 d6 7.¤bd2 ¥e7 8.£e2 ¤d7 9.¦e1 e5 
10.d5 ¤gf6 11.h3 0–0 12.¤h2 a6 13.c4 ¦e8 
14.¤df1 ¤f8 15.¤g3 ¥c8 16.¥e3 ¤6h7 17.£f3 
¥g5 18.¤f5 ¥e3 19.fe3 ¥f5 20.£f5 £f6 21.£g4 
£g6 22.£h4 £f6 23.£g3 £g6 24.£h4 £f6 
25.£g4 £g6 26.¦f1 ¤f6 27.£h4 £h5 28.£e1 
£g6 29.¦f5 ¤6h7 30.a4 f6 31.£h4 £f7 32.¦af1 
¤g6 33.£g3 ¤e7 34.¦5f2 £g6 35.¤g4 h5 
36.¤f6 ¤f6 37.£g6 ¤g6 38.¦f6 gf6 39.¦f6 
¢g7 40.¦d6 ¦ab8 41.¥e2 ¢h6 42.h4 ¦g8 
43.g3 ¢h7 44.¥h5 ¤h4 45.¢f2 ¦bf8 46.¢e2 
¦g3 47.¦b6 ¦g2 48.¢d3 ¦ff2 49.a5 ¦c2 50.¦b7 
¢h6 51.¥e2 ¦ge2 52.¦f7 ¦ed2# 0–1

Richard Hersel (1139) - Ivan Tagarev 
[C55] 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥c4 ¥c5 5.0–0 
0–0 6.¦e1 d6 7.£e2 ¥g4 8.h3 ¥e6 9.¥e6 fe6 
10.¤g5 ¤d4 11.£d1 ¤d7 12.£h5 h6 13.¤f3 
¤c2 14.d3 ¤e1 15.¤e1 ¥f2 16.¢f1 ¥e1 
17.¢e1 £f6 18.£e2 ¦f7 19.¤b5 £d8 20.¥e3 
a6 21.¤c3 £f6 22.¦c1 ¦af8 23.¢d2 £h4 
24.¤d1 c6 25.¢c2 d5 26.¢b1 ¦f1 27.¦c3 d4 
28.¦b3 de3 29.¢c1 ¦e1 30.£g4 £g4 31.hg4 
¦f2 32.¦c3 e2 33.¦c2 ed1£# 0–1

Крайно класиране до 9 г.

1 Hajpek Erik 1561 CRO 8½
2 Gusson Jurgen EST 7

3 Tagarev Ivan BUL 6½
Общо 16 участници

Крайно класиране до 11 г.

1 Hercog Nusa 1624 SLO 7½
2 Peycheva Gergana 1672 BUL 7

3 Gucaga Augustas 1602 LTU 7

Общо 18 участнички

Крайно класиране до 13 г.

1 Urbanc Ana 1457 SLO 6

2 Schulze Lara 1770 GER 6

9 Grabcheva Natalia 1556 BUL 5

Общо 17 участнички

Крайно класиране до 15 г.

1 Petrov Vladimir Sergeev 2055 BUL 7½
2 Maetzkow Maximilian Paul 1861 GER 6½
3 Duong Yisam 1732 SUI 6

Общо 15 участници
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От 24 август до 4 септември в Че-
хия, в градчето с интересното и стран-
но име Kouty nad Desnou („Десния ъгъл”) 
и в хотелския комплекс с още по-живо-
писното име Dlouhe Stráne („Дългия на-
клон”) започна официалният младежки 
шампионат на Европейския съюз по шах-
мат за 2014 г., организиран от Чешката 
шахматна федерация и под патронажа 
на Европейския шахматен съюз. Състе-
занието бе разделено в 4 възрастови 
групи – до 8, 10, 12 и 14 г. Момчета и 
момичета играеха заедно, като класира-
нето бе поотделно. Контролата за игра 
беше класическа (90 мин. + 30 сек. на ход). 
Всички партии се предаваха директно 
онлайн, а за присъстващите зрители 24 
избрани партии се излъчваха в специална 
зала на 2 големи екрана. За свободното 
време и развлечението на гостите бяха 
предоставени басейн, сауна, боулинг, би-
лярд и тенис на маса. Организаторите 
се бяха постарали и всеки ден имаше съ-
пътстваща програма, включваща сеанс 
на едновременна игра срешу мм Павел 
Симачек от Чехия (Eло 2473), блиц тур-
нир, разходки до музея - фабрика за ръчна 
изработка на хартия и водноелектриче-
ската централа наблизо и др. 

Участваха 115 шахматисти от 16 
държави. България бе представена от 
5-има състезатели: Габриела Антова (до 
12 г.) и Белослава Кръстева (до 10 г.) от 
ШК „Шах 21”, София, Валентин Митев 
до 10 г. от „Плевен 21” , Виктория Раде-
ва до 14 г. от Пловдив и Петя Караива-
нова до 8 г. от „М. Ботвиник”, София. 

Всички български деца се представиха 
отлично, като завоюваха 5 медала! Спе-
циално искам да отбележа представяне-
то на Габриела Антова и Вики Радева, ко-
ито станаха шампионки на Европейския 
съюз за девойки за 2014 г., съответно 
до 12 и до 14 г. Фантастичен резултат 
на момичетата, добре свършена работа. 
Валентин Митев, Белослава Кръстева и 
Петя Караиванова са бронзови медалис-
ти в групите си. Поздравления за наши-
те победители медалисти. 

За  Габриела Антова това бе първото 
участие по класическия шахмат в нейна-
та възрастова група след бронзовия ме-
дал на Световното първенство в ОАЕ 
в края на декември 2013 г. От началото 

Пет медала за България от първенствата на 
 Европейския съюз в Чехия

кмс Стефан Стойнов
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Ìеждународни прояви

на 2014 г. тя участва само в престижни 
международни турнири за професионали-
сти с гросмайсторски състав. Целта на 
такава подготовка са трите най-важни 
състезания за годината: Първенство-
то на ЕС, Световното и Европейското 
първенство. С първото изпитание се 
справи блестящо. Започна уверено, като 
първите 3 кръга направи 3 точки от 3. В 
четвъртия кръг допусна досадна загуба, 
като вместо да спечели фигура, влезе в 
дълъг вариант с размени, който доведе 
до по-лош ендшпил. Tази загуба не бе за-
слуга на противника й:

Диаграма 1:
XIIIIIIIIY
9-trr+-+k+0       
9+q+-+pzpp0
9p+l+-vl-+0
9+-sNpzpP+-0
9-zp-+P+-+0
9+P+Q+N+-0
9-zPP+-+PzP0
9+-tR-tR-+K0
xiiiiiiiiy

В позицията на диаграмата последва: 
24...de4 25.¤e4 ¥e4 26.¥e4 ¦c5  27.¤d2 
¥g5? 28.£b7 ¦b7 29.¤e4 ¥c1 30.¤c5 ¦b5 
31.¤d3 +-

А как бихте играли вие с черните фигури 
на 24-ти ход, за да спечелите лека фигура?

От тук до края на турнира Габи играеше 
на първите дъски, като не даваше шансо-
ве на противниците си. Забавно беше да се 
види как играчи от цяла Европа, национал-
ни състезатели на своите страни, сядаха 
респектирани и неуверени срещу нея. По-
казателен е резултатът и срещу призова-
та тройка на момчетата 2,5 - 0,5 в нейна 
полза. Завършвайки турнира със 7,5 точки 
от 9 възможни, тя се окичи със златния ме-
дал във възрастовата си група. По време на 
турнира два пъти бе наградена и за най-кра-
сива партия. Ето и заключителната част 
на партията от деветия кръг, избрана от 
организаторите, която ще ви достави ис-
тинско удоволствиена на тема "мелница": 

WFM Габриела Антова - Martin 
Nehyba (Чехия)

XIIIIIIIIY
9-tr-+-trk+0
9+-+-vlpzp-0
9-wq-zp-+-+0
9+-snPzp-+p0
9-zpQ+-+PzP0
9zpP+-+P+-0
9P+P+L+-+0
9+KsNR+-+R0
xiiiiiiiiy

Играта продължи така: 24...¦fc8 
25.¦dg1 ¤a4! 26.£d3 ¤c3 27.¢a1 e4 
28.fe4 ¥f6 29.¥f1 ¤e4  30.¢b1 ¤c3 31.¢a1 
¤d5 32.¢b1 ¤c3 33.¢a1 ¤e2 34.¢b1 ¤g1 
35.gh5 £d4  0–1

Виктория Радева беше безспорен лидер 
в групата при 14-годишните. Завърши на 
първо място в общото класиране, също с 
резултат 7,5 точки от девет точки, като 
загуби само от номер едно по Ело Viktor 
Haring от Словакия. Последната година по-
каза голям напредък и стабилна игра. Играе 
с голямо желание и хъс за победа. Личи си 
добрата подготвка от треньора й Спас Ко-
жухаров. Партия на Вики също бе избрана за 
най-красива още в първия кръг:
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Виктория Радева - Pannwitz Kai 
(Шотландия)

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 
¤f6 5.¤c3 a6 6.f3 e5 7.¤b3 ¥e7 8.¥e3 
O-O 9.£d2 ¥e6 10.¤d5 ¤bd7 11.¤a5 
¤d5 12.ed5 ¥f5 13.c4 £c7 14.¥e2 ¦fe8 
15.O-O ¤f6 16.b4 e4 17.f4 ¤g4 18.¥g4 
¥g4  19.¦ac1 ¦ad8 20.c5 £d7 21.c6 bc6 
22.¤c6 ¦c8 23.h3 ¥f5 24.g4 ¥g4 25.hg4 
£g4  26.£g2 £d7 27.f5 ¥f6  28.¦c4 £b7  
29.a4 ¢h8 30.¦e4  1-0

Белослава Кръстева спечели бронзов 
медал до 10 г., момичета. Тя е име, кое-
то тепърва ще чуваме по престижните 
международни шахматни форуми. Играта 
й се отличава с комбинативност и ог-
ромна енергия в атака. За съжаление при 
това желание за победа често пренебрег-
ва стратегическите минуси на позицията 
и защитата на царя. Много талантиво 
дете с голям шахматен потенциал. При 
правилна подготовка до една-две годи-
ни ще "избистри" играта си значително. 
Засега цяло лято набляга на ендшпилите, 
което й помогна много в някои от пар-
тиите. Представител на България е на 
предстоящото Световно първенство в 

Дърбан, ЮАР през септември. Да й поже-
лаем успех. Много енергична и динамична 
в свободното си време, Белослава водеше 
спортни битки не само на шахматната 
дъска. Всяка вечер се разиграваха ожес-
точени срещи по тенис на маса с другия 
наш представител на първенството, Ва-
лентин Митев. За него мога само да кажа 
"плевенска школа". Това е запазена марка. 
Избрано дете от неуморния специалист 
и треньор Христинка Илиева, с всички не-
обходими спортни и шахматни качества. 
Внимателният анализ на играта му показ-
ва, че в групата му нямаше противници, 
които да го превъзхождат. Вижда много 
на шахматната дъска, но е импулсивен и 
се увлича по интересни варианти. Почти 
всичките му партии бяха спечелени и ако 
се въздържа и ги реализира след внимател-
на оценка и правилно разпределение на вре-
мето, ще е опасен противник. Третото 
място и бронзовият медал е най-малкото, 
което можеше да постигне.

Петя Караиванова остави много прият-
но впечатление с играта си. Трето място 
в ЕС е голям успех, който със сигурност 
ще я амбицира за подготовка и участия за 
нови, по-големи постижения. Тя е само на 
7 години.

Отговор на въпроса към диаграма 1: 
24....£a7!
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Èнтервю

Гросмайстор Смбат Лпутян е четирикра-
тен шампион на Армения за мъже, дълги години 
в топ листата на най-добрите шахматисти. 
Той е президент на „Шахматната академия” 
на Армения, основана по негова инициатива 
през 2002 г., със съдействието на Шахматна-
та федерация на Армения и с правителствена 
поддръжка. 

Смбат Лпутян бе член на апелативния ко-
митет на 15-ото европейско индивидуално 
първенство за жени в Пловдив и беше любезен 
да даде интервю на представителя на органи-
заторите международната майсторка и меж-
дународен съдия Ружка Генова.

Високо титулован шахматист и личност, 
с изключително позитивно излъчване, приятен 
събеседник, разговорът с гм Смбат Лпутян за-
почна с лекота.

 
Р. Генова: Споделете първо какви са 

Вашите впечатления от шампионата 
за жени, от работата Ви като член на 
Апелативния комитет и от Пловдив 
като град?

Гм Лпутян: (с усмивка). Чувствам се пре-
красно в Пловдив, един страхотен град с неве-
роятна атмосфера, а шампионатът протича 
при отлична организация. Работата на това 
първенство за нас е удоволствие и почивка. 

Р. Генова: При жените по-приятно и 
леко ли е?

Гм Лпутян: Висококвалифицираните шах-
матисти принципно са толерантни и атмос-
ферата на елитни форуми обикновено е спо-
койна, а за представителите на Апелативния 
комитет – това е едно приятно задължение.  

Разговорът постепенно премина към ка-
чествата, които шахматът изгражда в ли-
чността и работата на „Шахматната акаде-
мия” на Армения.

Р. Генова: Разкажете ни как се приема 
шахматната игра в Армения?

Гм Лпутян: Шахматът е игра, която об-

ществото обича и също така много цени.
Р. Генова: Това е много важно и рядко 

съчетание? 
Гм Лпутян: Водещото място на шахма-

та в обществото, правителствената оценка 
и подкрепа осмисля работата на шахмати-
стите и членовете на „Шахматната акаде-
мия”. Основните направления, в които рабо-
ти „Шахматната академия” на Армения, това 
са работата с децата, обучение на шахматни 
специалисти и изграждане на висококласни 
спортисти.

Р. Генова: Как е организирано обучени-
ето по шахмат в Армения?

Гм Лпутян: В момента шахматът е за-
дължителен предмет в училищата за учени-
ците в Армения. Формата на организация не 
е кръжочна и свободно избираема, тя е задъл-
жителна, както математиката, арменския 
език и другите задължителни предмети. И то 
задължителен не само в отделно училище или 
град – това е част от учебната програма за 
учениците от II до IV клас в Армения. 

Смбат Лпутян: Към шахматистите в 
 Армения се отнасят като към герои

Интервю на мм Ружка Генова
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Р. Генова: Шахматът - задължителен 
предмет за всички – това е невероятен 
пробив?

Гм Лпутян: За изпълнение на тази прави-
телствена програма беше необходимо 5-6 го-
дини предварителен труд. В момента завърш-
ва тригодишно научно изследване, което през 
октомври тази година (2014-та) на специален 
форум в Ереван ще обобщим резултатите в 
различните насоки за влиянието на шахматна-
та игра върху малките ученици. Изследването 
е мащабен труд на много специалисти. Работи 
се в посока как се променя мисленето, а с това 
и как се формират положителни качества при 
децата. Социолози работят с родители, учи-
тели и общественици.  

Това е фантастично – всяка година над 350 
000 деца в Армения изучават и играят шах-
мат. 

Р. Генова: А кой работи с децата – 
учителите от училището ли?

Гм Лпутян: Не, разбира се. Шахматът се 
преподава от шахматни специалисти. Подго-
товката на тази голяма „армия“ от препода-
ватели е задача на „Шахматната академия”.

Р. Генова: Какви са според Вас ползите 
от изучаването на шаха? 

Гм Лпутян: Много са:
1. Децата в 6-7-годишна възраст започват 

да се учат на честна игра – никой не им пречи 
да спечелят или загубят. Това е изключително 
важно и в двата аспекта.

Те свикват честно да губят и това из-
гражда качества. Не по-малко важно е това, 
че свикват честно да печелят – сами, без по-
мощта на родители, възрастни и други около 
тях. 

2. На 7-годишна възраст те започват да 
се учат и да успяват сами да решават пробле-
мите си и да носят отговорност за действи-
ята си.

3. Децата в тази възраст започват да ана-
лизират ситуацията – разбират за „доброто“ 
и „лошото“ и се учат да намират правилния 
път. 

4. В шахматната игра участват двама. Ко-
гато двамата играят, за да се спечели, трябва 
да се изненада опонентът, трябва да се твори. 

Това е творческият процес и развива фанта-
зията при малките ученици.

5. Когато детето започва да играе, шах-
матът развива пространствено мислене. Из-
гражда се знание за причинно-следствената 
връзка на нещата. Психолозите са установили, 
че в голяма част при хората липсва тази насо-
ка на мислене, а това е причина и на много про-
блеми на работното място, в обществото и 
в семейството.

6. И на края, но не на последно място – 
когато има борба, детето започва да изучава 
шахматния си противник, да разбира, че всеки 
случай е различен. Това е изграждане на усет и 
знание за психологията на човека. 

Също така има ли друга игра, в която дете 
може да играе с възрастен, в която могат да 
участват двама, без разлика във възраст, пол, 
нация, социален статус, здравен статус и 
т.н.?

Шахматът е игра до живот!
Любовта и уменията към шахматната 

игра стимулират непрекъснато движението 
на мисълта – това развива мозъка и с напред-
ване на възрастта го съхранява и предпазва от 
характерни заболявания.

Всичко това не е само теория. Когато по-
литиците разбраха колко полезна е шахмат-
ната игра за обществото – проектът стана 
възможен за изпълнение. 

Р. Генова: Добре, изграждат се качест-
ва при децата, а как е от страната за 
високото спортно майсторство, какви 
са перспективите за състезателите?

Гм Лпутян: В Армения към шахмати-
стите се отнасят като към герои. Олим-
пийските победи на отборите не са случай-
ност, а закономерност. Правителството 
осъзнава, че всеки труд, достоен за подра-
жание, трябва да бъде добре възнаграден. 
Добрият шахматист спортист полага из-
ключителни усилия и труд. Те през цялото 
време работят като научни работници. 
Шахматистът трябва да живее достойно. 
Победите на големите вдъхновяват мал-
ките. Заповядайте в Ереван през октом-
ври, за да се убедите в това с фактите от 
изследването.
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Øахматна лекция

В ендшпилите голямо значение има 
познаването на ключовите позиции. 
Шахматистът, който познава точно 
тези позиции и знае да ги разиграва, га-
рантирано няма да допусне грешки и ще 
запази силите и времето си за заключи-
телната част на партията. Ще разгледа-
ме някои от тях, характерни за топов-
ни ендшпили:

„Позиция на Филидор”
В позицията "топ и пешка срещу 

топ" по-слабата страна постига реми, 
ако успее да построи позицията на Фи-
лидор, когато топът стои на пътя на 
пешката. 

XIIIIIIIIY
9-+-+k+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-zP-+-0
9-+-mK-+-+0
9+-+-+-+-0
9R+-+-+-+0
9+-+-+-+r0
xiiiiiiiiy

1...¦h6!
Най-добрият път към ремито е посо-

чен от Филидор още през ХVII век. Топът 
на слабата страна заема шестия хоризон-
тал (за белите третия) и се движи по него, 
като не позволява на чуждия цар да застане 
на него. А когато противникът премести 
на него своята пешка, топът незабавно 
отива в тила и дава шахове отзад, по вер-
тикалите.

2.¦a7 ¦g6 3.¢d5 ¦h6 4.e6 ¦h1! 5.¢d6 
¦d1 6.¢e5 ¦e1 7.¢f5 ¦f1 Реми. Белите не 
могат едновременно да се защитят от ша-
ховете и да запазят пешката. Ако белият 
цар започне да приближава към черния топ, 
пешката ще загине: 8.¢g4 ¦g1 9.¢f3 ¦e1 

10.¦a6 ¢e7. 
Друго основно правило в топовните 

ендшпили е "Отрязвайте чуждия цар 
от пешката по вертикала" 

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-tr0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+pmk-0
9-+-+-+-+0
9tR-+-+-+-0
9-+K+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

За да постигне позицията на Фили-
дор, белият цар трябва да се приближи 
към вертикала "f". Сега обаче черните са 
на ход и те отрязват царя с топа по 
вертикала:

1...¦d8! и черните леко произвеждат 
дама.

Не е успешен опитът на белия цар чрез 
смяна на топа да се приближи към пешката: 

2.¦d3 ¦d3 3.¢d3 ¢g4 и позицията е 
спечелена за черните. 

"Построяване на мост"
XIIIIIIIIY
9-+-+K+-+0
9+-mk-zP-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+R+-+0
9+-+-+r+-0
xiiiiiiiiy

Пешката вече стои на предпоследния 
хоризонтал и за победата той трябва да 
направи само една крачка. Черният цар и 
топ се опитват да пречат на белия цар да 
излезе от полето е8. А вече след това, ко-

Ключови позиции и идеи 
 в топовните ендшпили

мс Христинка Илиева
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гато царят все пак излезе оттам, черният 
топ ще дава шахове. Печалбата се постига 
с помощта на метода, който се нарича "по-
строяване на мост". Мостът се строи на 
четири етапа:

1) Топът дава шах и отблъсква чер-
ния цар с още един вертикал вляво, за да 
може белият цар да излезе: 1.¦c2 ¢b7 
Ако черните играят 1...¢d6, то 2.¢d8 
със заплаха 3.e8£

2) Топът преминава на полето c4, 
за да може след това да застане на поле-
то е4, с което ще прикрие вертикалата 
"е". 

2.¦c4 ¦f2
3) Царят излиза, освобождавайки за 

пешката полето, на което тя ще бъде 
произведена в дама, и единствената за-
щита за черните е да дават шахове с 
топа:

3.¢d7 ¦d2 4.¢e6 ¦e2 5.¢d6 ¦d2 
Ако черните играят 5...¦e1, белите 

ще отговорят 6. ¦c5 и ще прикрият ли-
нията "е" по петия хоризонтал: 6...¦e2 
7.¦e5

6.¢e5 ¦e2
4) Сега топът прикрива вертика-

лата "е" и осигурява превръщането на 
пешката в дама:

7.¦e4 Мостът е построен. Пешката 
става дама. 

Топ на предпоследния хоризон-
тал и царят му помага в атаката.

Тук белите са без пешка, но актив-
ността на фигурите им позволява да се 
борят за победа. Още едно основно пра-
вило в ендшпила е, че активността на 
царя може да компенсира материалното 
предимство на противника, което го 
прави най-важната фигура в ендшпила.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+K+-+0
9+-+-+-zp-0
9R+-+-+-+0
9+-+k+-+r0
xiiiiiiiiy

Белият топ e отрязал царя на черните 
по втория хоризонтал. Сега печалбата на 
топа не носи победа на белите. 1.¦a1 ¢e2 
2.¦h1 g2 - реми. Партията печели само 
един ход - опозиция на царете. 1.¢d3!! Бе-
лият цар завладя о™позицията. Сега вече 
той заплашва мат с топа от а1. 1...¢e1 
2.¢e3! ¢f1 3.¢f3! ¢g1 4.¢g3 ¢f1 Ца-
рят е принуден да се спасява от мата, но 
сега черните печелят топа. 5.¦a1 ¢e2 
6.¦h1 1:0

Решения на комбинациите от стр. 26
(1) Gusenjov – Balajan 1.¥h7 ¢h7 2.¦d8 
[2.£h5 ¢g8 3.¦d8 £e5] 2...¦d8 3.£h5 
¢g8 4.¥g7 ¢g7 [4...¥g5 5.¦g5 ¦d1 
6.¢d1 ¥f3 7.¢c1] 5.£h6 ¢g8 6.g6 1–0
(2) Struckova – Kolupajeva 1.¤c6 
bc6 [1...¢c8 2.¦e8 ¦e8 3.¥g4; 1...¢d7 
2.¦e7 ¢d6 3.¦e6 ¢d7 4.¥g4] 2.dc6 
¢c8 3.¦e8 ¦e8 4.¥g4 ¢b8 5.¦b2 ¢a7 
6.¦b7# 1–0
(3) Arhipkin - Kuznecov 1.b4 £b4 
2.£h5 gh5 3.¦g3 ¥g7 4.¦g7 ¢f8 5.¦h7 
1–0
(4) Kaabi – Lanka 1...£a3 2.£a3 ¦f1 
3.¢h2 ¤g4 4.¢h3 ¦h1 5.¥h2 ¤f5 6.£g3 

¦h2 7.£h2 ¤f2# 0–1
(5) Norwood – Maier Groningen 
1.£f6 ¦ab8 2.¤d1 ¥f6 3.gf6 c3 
4.¦dh2 1–0
(6) Gachon - St. Denis  1.£g7 ¢g7 
2.¦g4 ¢h6 3.¥f6 ¥d8 4.¥g7 ¢h5 5.¦g5 
¥g5 6.¤e5 ¢h4 7.g3 ¢h3 8.¥g4# 1–0
(7) Berezowski – Ruzel 1.£f7 ¦g8 
[1...¦f7 2.¤f7 ¢g8 3.¤d8] 2.£f6 ¥e8 
3.¥g7 ¦g7 4.£g7 [4.£f8 ¦g8 5.£h6+-] 
4...¢g7 5.¤e6 1–0
(8) Andreev – Cserna Budapest 1.¤h6 
¢h8 2.£g7 ¢g7 3.¥d4 ¥f6 4.gf6 ¢h8 
5.¦g8 ¦g8 6.¤f7# 1–0
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Óроци за начинаещи

XIIIIIIIIY
9-+-+-vl-+0
9+-mk-+-+-0
9p+p+-+p+0
9+p+p+p+p0
9-zP-+-zP-zP0
9zP-zPP+-zP-0
9-+-+K+-+0
9+N+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Диаграма 1

На диаграма 1 положението на белите е за предпочитане, тъй като в закрити позиции 
конят има преимущество над офицера. В този случай то е недостатъчно за победа. Чер-
ните също имат един плюс: пешките им са на противоположния цвят на офицера. Затова 
позицията е по-скоро равна.

ПРАВИЛО: Ако имате офицер, трябва да слагате пешките на противопо-
ложния му цвят.

Ако офицерът на черните е белопол (например на c8), ще загубят. Той ще бъде твърде 
пасивен, а конят ще може да се промушва през черните полета и да атакува пешките на 
бяло. 

Възможно продължение: 1.d4 ¢b6 2.¤d2 a5 3.¤f3 a:b4 4.a:b4 ¢c7 5.¤e5 ¢d6 6.¤:g6 
¥h6 Дори с пешка в повече, белите нямат изглед за победа.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-zp-0
9-+-vlkzp-zp0
9+-+-zp-+P0
9-+-+P+P+0
9+-+K+P+-0
9-+-+-+N+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Диаграма 2                         

На диаграма 2 белите отново имат преимущество поради разположението на черните 
пешки. Няма обаче достатъчно слабости за атака и това предимство е недостатъчно за 
победа.

Сравнителна сила на кон срещу офицер в 
 ендшпила

Венета Петкова
Втора част
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Правилната защита за черните е да поставят царя на f7, а офицерът да се движи по 
диагонала а3-f8 и при първа възможност да бъде разменен за коня.

Грешка би било, ако играят g7-g6 с цел да разменят пешката. Тогава пешката на h6 ста-
ва сериозна слабост и белите стават леко спечелени.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+NtR0
9zP-mK-+PzPP0
9-zP-+-+-+0
9+-+Pzp-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+p+-0
9pzp-+-zp-zp0
9+k+-+l+r0
xiiiiiiiiy
  Диаграма 3  

Следва примерна партия, в която преимуществото на офицера надделява. Позицията 
е открита и той е много по-силен от коня.

1...¦b8 2.b3 ¦b5 3.c4 ¦h5 4.¢g1 c5 5.¤d2 ¢f7 6.¦f1+ ¢e7 7.a3 ¦h6 8.h4 ¦a6 9.¦a1 
¥g4 10.¢f2 ¢e6 11.a4 ¢e5 12.¢g2 ¦f6 13.¦e1 d3 14.¦f1 ¢d4 15.¦:f6 g:f6 16.¢f2 c6 
17.a5 a6.  Тук белите в ситуация на цугцванг и губят партията.
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Ðешете комбинациите
(1) Gusenjov – Balajan 
XIIIIIIIIY
9-+-tr-trk+0
9+l+-vlpzpp0
9p+-+p+-+0
9+pwq-vL-zP-0
9-+-+-+-+0
9+-+L+-+-0
9PzPP+QzP-zP0
9+-mKR+-tR-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Struckova – Kolupajeva 
XIIIIIIIIY
9r+-mk-tr-+0
9+pzp-+-+-0
9p+-+-+-vl0
9+-zpP+-zp-0
9-sN-+-zp-zp0
9+-+-+-+-0
9-+-tRRzP-+0
9+-mKL+-+-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят 

(3) Arhipkin - Kuznecov 
XIIIIIIIIY
9r+-+-vlk+0
9+p+r+p+p0
9p+-zppvLp+0
9+-wq-+-+-0
9-+P+P+-+0
9+P+-+-+R0
9P+-+QzPPzP0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(4) Kaabi – Lanka 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-sn-+-0
9q+-zp-snk+0
9+RzpPzprsNp0
9-+P+-+-zP0
9+-+Q+-vL-0
9-+-+-+P+0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

 Черните печелят

(5) Norwood – Maier 
XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9+r+l+pvl-0
9pwq-+p+p+0
9+-+pzP-zP-0
9-+pzP-+-+0
9+-sN-zP-+-0
9PzP-tR-wQ-+0
9+-mK-+L+R0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(6) Gachon - St. Denis 
XIIIIIIIIY
9rsnl+-trk+0
9+pvl-+pzpp0
9p+q+p+-+0
9+-zPp+-+-0
9-tR-+-+-vL0
9+-+-zPN+-0
9-wQP+LzPPzP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(7) Berezowski – Ruzel 
XIIIIIIIIY
9rsn-wq-tr-mk0
9zppzplzp-vlp0
9-+-+-zppvL0
9+-+-+-sN-0
9-+Q+-+-+0
9+-zP-+-+-0
9PzP-+PzPPzP0
9tR-+-mKL+R0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(8) Andreev – Cserna 
XIIIIIIIIY
9-snr+-trk+0
9+l+nvlpzpp0
9p+-+-+-+0
9+p+-+PzP-0
9-+-wQp+NzP0
9zPP+-vL-+-0
9-+q+L+-+0
9tR-+NmK-tR-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят



за най-красиви партии и 
комбинации

КОНКУРС

Конкурсът се организира в памет на МАРГАРИТА 
ТОДОРОВА, дългогодишен съдия и състезател по 
шахмат.

Конкурсът се провежда под мотото „Събуждане за 
стройно и творческо мислене“ и е с цел да стимулира твор-
чеството и анализаторските способности на младите 
български шахматисти до 20-годишна възраст.

Участие в конкурса могат да вземат всички 
български млади шахматисти, на възраст до 20 
години, като предоставят копия от бланки със запис на 
играни от тях партии в периода от 1 януари 2014 г. до 
10 ноември 2014 г., придружени с кратък анализ на парти-
ята. Всеки състезател може да участва с не повече от 3 
партии. От изпратените материали трябва да става ясно 
на кой точно шахматен турнир е изиграна партията, както 
и какво е точковото постижение и класирането на състеза-
теля в този турнир.

Бланките и анализите се изпращат на пощенски адрес: Со-
фия, 1000 п.к. 927 или София 1040, бул. „В. Левски“ № 75 – Ми-
нистерство на младежта и спорта, стая 704 – Българска фе-
дерация по шахмат, или в електронен вид (сканирано копие) 
на e-mail: shahklub@abv.bg

Краен срок за изпращане на партиите – 15 ноември 
2014 г.

Предложенията ще бъдат разгледани от жури в състав: грос-
майстор Никола Пъдевски, Николай Велчев и Николай Тодоров. Ще бъдат определени 
следните награди: Първи награди на стойност 100 лева в следните категории: момче 
до 12 години; момиче до 12 години; юноша до 16 години; девойка до 16 години; младеж 
до 20 години; девойка до 20 години. Освен това ще бъдат определени още 6 награди 
на стойност 50 лв. за най-красиви комбинации (за печалба или за постигане на равен-
ство). Всички отличени ще получат и възпоменателен плакет. Гросмайстор Никола 
Пъдевски ще награди 5-има от треньорите с новоизлязлата си книга. С партиите 
на победителите в конкурса ще бъде издаден календар за 2015 година. Връчването на 
наградите ще стане през януари 2015 г. на нарочна церемония.

Конкурсът се обявява от инициативен комитет с председател международния 
съдия на ФИДЕ Георги Тодоров, почетен председател на Съдийската комисия към 
БФШ. 

Всички ангажирани с конкурса извършват своята дейност благотворително.
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