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Ìеждународни прояви
Светлен Иванов - европейски училищен 
 шампион до 7 години

гм Маргарита Войска
Ленко Иванов

От 25 юни до 3 юли в град Коня, Тур-
ция,  се проведе Европейското училищно 
първенство за деца до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 
години. Турските домакини отново бяха 
на познатата висота и предложиха от-
лични условия за настаняване и игра. Уче-
ническият шампионат на Европа става 
все по-популярен и тази година в него 
участваха шахматисти от 13  държави. 
За съжаление този път България имаше 
само един  представител – това бе шам-
пионът ни до 8 години Светлен Иванов 
(„Локомотив“ - София). При 7-годишни-
те момчета участваха 52 деца от Тур-
ция, Русия, Азърбайджан, Дания и Бълга-
рия. Светли беше водач на стартовата 
листа с рейтинг 1476. И треньори, и ро-
дители бяха удивени от високия за въз-
растта му ФИДЕ-рейтинг, но след 5-ия 
кръг съдиите вече знаеха името му и ко-
гато ни срещаха в хотела, с усмивка каз-
ваха: „Светлен is a good player". Светли 
играеше спокойно и уверено и след 7-ия 
кръг водеше  в класирането със 7 побе-
ди! Тогава се стигна и до най-критичния 
момент в турнира. На излизане от зала-
та, след края на партията срещу Нихат 

Мансуров, Светли ми каза: "Тати, много 
ме боли коремчето". Разговорът ни слу-
чайно бе дочут от българския изселник 
Басри от Бурса. Именно на него искам да 
изкажа специална благодарност за гри-
жите и вниманието към мен и Светлен; 
с Басри отидохме при лекаря на турни-
ра, а той ни изпрати с линейка до бол-
ницата. Първоначалните опасения бяха, 
че се касае за апендицит, но се оказа, че 
стомашните болки на Светли са причи-
нени от хранително отравяне. Малко 
след полунощ се прибрахме в хотела и 
Светли успя да поспи няколко часа. Ми-
слех, че среднощните перипетии ще се 
отразят негативно на представянето 
му в турнира, но час преди 8-ия кръг 
Светли се събуди с огромно желание 
за игра. Това бе и решаващата за шам-
пионската му титла партия в турнира 
– Светли разгроми само за 29 хода рус-
нака Иван Сепиашвили от Русия и вече 
беше недостижим на върха. Горди сме, 
че Светли представи достойно Бълга-
рия – няколко поредни дни новините в 
сайта на Европейския шахматен съюз за-
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почваха с имената на Светлен Иванов и 
рускинята Олга Меленчук (момичета до 
9 години) – и двамата с пълен точков 
актив. Преди последния кръг двама руски 
треньори се опитаха да спрат серията 
му от победи, но за наша радост техни-
ят възпитаник Тимур Йонал не успя да го 
затрудни и Светлен спечели деветата 
си победа. Може и да звучи нескромно, 
но ще споделя мнението на треньори и 
родители, че Светлен беше с класа над 
съперниците си и почти нямаше трудни 
партии. Срещна малка съпротива само 
срещу сребърния медалист Ертем Керен 
(Турция) - партията стигна чак до енд-
шпила, но завърши с мат в центъра на 
дъската! С тази титла Светлен полу-
чава и званието CM (кандидат-майстор 
на ФИДЕ). 

Ето и крайното класиране на първи-
те 20 деца (до 7 години):

М. Име Ело Т.

1 Svetlen Ivanov (Bul) 1476 9

2 Kerem Erten (Tur)  7

3 Tarik Kabul (Tur)  7

4 Mmert Pehlivan (Tur) 1109 6,5
5 Patrik Pershin (Rus) 1021 6,5
6 Devran Karakaya (Tur)  6,5 
7 Timur Yonal (Rus)  6

8 Gorkem Polat Ali (Tur)  6

9 Mert Kocu Arda (Tur)  6

10 Emin Ahmadov (Aze)  5,5 
11 Ivan Sepiashvili (Rus)  5,5 
12 Umut Yalaniz (Tur)  5,5 
13 Aynar Khurkhumal (Rus)  5,5 
14 Mert Ayper (Tur)  5,5 
15 Akif Gungor Cihan (Tur)  5,5 
16 Ali Unal Unlukal (Tur)  5,5 
17 Nijat Mansurov (Aze)  5

18 Ugur Duygulu (Tur)  5

19 Cinar Baykal (Tur)  5

20 Servet Gul  (Tur)  5

Общо 52 участници

Svetlen Ivanov - Ivan Sepiashvili
 1.d4 d5 2.¤f3 c5 3.c3 cxd4 4.cxd4 ¤c6 

5.¤c3 ¤f6 6.¥f4 g6 7.e3 a6 8.¤e5 ¥f5 

9.¤xc6 bxc6 10.¥d3 £b6 11.¦b1 ¥g7 12.0–0 

0–0 13.a3 ¤d7 14.¥xf5 gxf5 15.£c2 e6 

16.¦fc1 ¦fc8 17.¤a4 £b7 18.b4 f6 19.¥d6 

£a7 20.¤c5 ¤xc5 21. bxc5 e5 22.£xf5 

exd4 23.exd4 ¦e8 24.h3 ¦e4 25.¦e1 ¦xe1+ 

26.¦xe1 £b7 27.¦e7 £b2 28.£e6+ ¢f8 

29.¦e8# 1–0 

Kerem Erten - Svetlen Ivanov
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤c6 

5.¤xc6 bxc6 6.¥d3 £c7 7.¥e3 d5 8.exd5 

cxd5 9.c3 ¤f6 10.£a4+ ¥d7 11.¥b5 ¥d6 

12.¥xd7+ ¤xd7 13.h3 0–0 14.0–0 ¤c5 

15.¥xc5 ¥xc5 16.¤a3 ¦ab8 17.¦ab1 £d6 

18.¢h1 ¥xa3 19.£xa3 £xa3 20.bxa3 g6 

21.¦b3 ¦fc8 22.¦fb1 ¦xb3 23.¦xb3 ¦c7 

24.¢h2 ¢g7 25.¢g3 ¢f6 26.¢f4 e5+ 

27.¢e3 ¢e6 28.¢d3 ¢d6 29.¦b5 f5 30.f4 

e4+ 31.¢d4 ¦c4+ 32.¢e3 ¦xc3+ 33.¢d4 

¦d3# 0–1
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Ìеждународни прояви

Девет млади български шахматисти 
взеха участие в 13-ия шампионат на Ев-
ропейския съюз за деца от 8 до 14 години 
(13 European Union Youth Championships), 
който се проведе от 5-ти до 13-ти ав-
густ 2015 г. в Мюрек, Австрия. 

Пътуването от София до Мюрек с 
кола ни отне 12 часа. Пътят е предимно 
магистрала, така че като цяло се кара 
бързо и приятно. С няколко спирки на 
бензиностанции за освежаване в жега-
та, децата като цяло не усещаха умора, 
когато най-накрая паркирахме в центъра 
на спретнатото градче Мюрек – дълго-
годишен домакин на първенствата по 
шахмат на страните от Европейския 
съюз. Настаниха ни в пансион – място, 
където през учебната година живеят и 
учат момичета. Стаите не са луксозни, 

но са достатъчно просторни и си имат 
всичко необходимо – легло, гардероб, 
бюро, баня и саниратен възел. Единстве-
ната ни критика е, че липсват клима-
тична инсталация и предпазни мрежи 
срещу насекоми. Уцелихме една от най-
горещите вълни, обхванали Западна Ев-
ропа това лято, и всеки ден слънцето 
ни посрещаше още в ранни зори, темпе-
ратурите стигаха до 34 градуса, което 
за Австрия си е много. Домакинката бе 
дружелюбна, отзивчива и добронамерена 
жена, която посреща българските учас-
тници в шахматното събитие на града 
вече 4-та година. На наше разположение 
имаше постоянен и безплатен достъп 
до безжичен интернет, който беше с 
достатъчно добро качество за вайбър и 
скайп разговори от стаите.

4 титли за България от шампионатите на 
 Европейския съюз в Австрия

Мария Тончева
мм Ружка Генова
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Градчето е типично: чисто, спретна-
то, подредено, с поддържани дворчета 
на двуетажни къщи с остри триъгълни 
покриви. Разположено е на река Мюр и ве-
роятно е една от желаните дестинации 
за лятна ваканция както на австрийци-
те, така и на гражданите от съседните 
страни. Има тенис кортове, игрища и за 
плажен волейбол, и за футбол, отделно 
има стадион и басейн с водна пързалка. 
Има и много хубава и обособена детска 
площадка, на която децата разтоварва-
ха напрежението и посещението й беше 
просто задължителен елемент от еже-
дневния режим.

Много е разпространено карането на 
велосипеди. Доста от участниците в 
турнира си наемат колелета и идват с 
тях на кръговете. Залата за игра е го-
ляма и просторна. Има климатик, но не 
в степен да е необходима връхна дреха. 
Всички партии в групите до 10 г., до 12 
г. и до 14 г. се играха на електронни дъс-
ки и имаше пряко излъчване на партии-
те. За нуждите на придружаващите бяха 
осигурени две зали с безжичен интернет, 
едната от които предоставяше излъч-
ване на първите дъски от всяка група.

Форумът се провежда за 13-ти път 
и в него взеха участие 120 шахматисти 
от 16 нации. Турнирът дава една много 
добра възможност за проверка нивото 
на подготовка на състезателите преди 
най-отговорните първенства за година-
та. От България тази година участва-
ха шампионите на страната с право на 
квота и още 5 деца, 4 от които състе-
затели на Столичен център по шахмат, 
предвождани от Александрина Николи-
ева. 

С 9 точки от 9 възможни 
Светлен Иванов при момчетата 
до 8 години и Цветан Стоянов при 
момчетата до 12 години „прегази-
ха“ шахматните си опоненти. В 
турнира до 8 години Светлен Иванов 
изпревари втория Маттео Метздорф 

от Германия с 3,5 т. До 12 години с 9-те 
си победи Цветан Стоянов изпревари с 
3 точки втория и третия в турнирна-
та група Адриан Зеточа и Давид Шерн-
данер от Австрия. С актива си от 
7 точки Надя Тончева изпревари с 
цели две точки втората в групата 
на момичетата до 10 години. Надя 
Тончева е и втора в главното класиране 
на турнира. В изключително оспорвана 
конкуренция, шампионската титла 
на Матей Петков в турнира до 14 
години стана притежание в послед-
ния момент. Със 6,5 т. от 9 възможни 
завършиха трима шахматисти. С тре-
тия допълнителен турнирен показател 
Матей Петков изпревари Максимилиян 
Маецков от Германия, който остана 
втори. Наталия Грабчева завърши с 5,5 
т. от 9 възможни и зае третото място 
при момичетата до 14 години (шесто 
място в главното класиране).

Винсент Азманов е 11-ти с 3 т. при 
момчетата до 8 г. Сред момчетата до 
10 г. Деян Самуил Костов с 4,5 т. се кла-
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сира 7-ми, Михаил Генадиев – 13-ти (1 
т.). Боян Симеонов с 4 т. е 10-ти сред 
момчетата до 12 г.

С радост споделяме заключението на 
домакините, публикувано на официалния 
сайт на турнира (http://www.jugendschach.
at/), че България е най-успешно предста-
вилата се страна в Мюрек тази година. 

Ето по една партия на призьорите. 
Leon Maiberg - Svetlen Ivanov 

(1578)
1.d4 d5 2.c4 c6 3. ¤f3 ¤f6 4. ¤c3 dxc4 

5.a4 ¥d7 6.e4 b5 7. ¤e5 e6 8.¥g5 ¥e7 

9.d5 exd5 10.exd5 ¤xd5 11.¤xd5 ¥xg5 

12.£f3 ¥e6 13.¤f4 £d4 14.¤xe6 £d2# 

0-1

Nika Kralj - Nadya Toncheva (1590)
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 

g6 5.¤c3 ¥g7 6. ¥e3 ¤f6 7.¥e2 O-O 

8.O-O d6 9.f4 £b6 10.¦b1 ¤xe4 

11.¤xe4 ¤xd4 12.¢h1 £c6 13.¥xd4 

£xe4 14.¥xg7 Kxg7 15.¥f3 £c4 16.b3 

£c3 17.¦e1 ¦e8 18.£e2 e5 19.¦bd1 e4 

20.£c4 £xc4 21.bxc4 ¥f5 22.¥e2 ¦ad8 

23.g4 ¥e6 24.¦d4 f5 25.g5 ¦e7 26.¦ed1 

¦ed7 27.h4 d5 28.cxd5 ¦xd5 29.¦xd5 

¦xd5 30.¦xd5 ¥xd5 31.c4 ¥c6 32.¢g1 

e3 33.¢f1 ¢f7 34.¥d1 b5 35.cxb5 ¥xb5+ 

36.¥e2 a6 37.a4 ¥xe2+ 38.¢xe2 ¢e6 

39.¢xe3 ¢d5 40.¢d3 a5 41.¢c3 ¢c5 

0-1

Tsvetan Stoyanov (2162) - Vitas 
Baranauskas (1121)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 ¥f5 

5.e3 e6 6.¥d3 ¥xd3 7.£xd3 ¤bd7 

8.O-O ¥d6 9.e4 dxe4 10.¤xe4 ¤xe4 

11.£xe4 O-O 12.£e2 ¦e8 13.¥g5 ¥e7 

14.¥f4 ¤f6 15.¦ad1 ¥d6 16.¤e5 £c7 

17.c5 ¥xe5 18.¥xe5 £e7 19.¦d3 ¤d7 

20.¥d6 £g5 21.¦g3 £f5 22.f4 ¤f6 

23.¥e5 g6 24.¦g5 £e4 25.£d2 ¤h5 

26.¦e1 £d5 27.£f2 £xa2 28.¦xh5 

gxh5 29.£g3+ ¢f8 30.£g7+ ¢e7 

31.¥f6+ ¢d7 32.£xf7+ ¢c8 33.£xe8+ 

¢c7 34.¥e5# 1-0

Lara Schulze (1926) - Matey Petkov 
(2008)
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥e3 

c6 5.£d2 b5 6.¥d3 ¤bd7 7.¤f3 ¥g7 

Ìеждународни прояви
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8.O-O O-O 9.a4 ¥4 10.¤e2 a5 11.h3 

¦e8 12.c3 ¦b8 13.£c2 £c7 14.cxb4 

¦xb4 15.¥d2 ¦b8 16.¦fc1 c5 17.¥b5 

¥b7 18.¤g3 ¦ec8 19.£d3 £d8 20.e5 

¤d5 21.e6 fxe6 22.¥xa5 £xa5 23.¥xd7 

¤f4 24.£e3 ¦f8 25.¥xe6+ ¢h8 26.dxc5 

¥xb2 27.¦ab1 ¥xc1 28.£xc1 ¤xe6 

29.£b2+ ¢g8 30.£b3 ¥d5 31.£xd5 

¦xb1+ 32.¢h2 ¦xf3 33.gxf3 £e1 

34.¤e4 £g1# 0-1

Matey Petkov (2008) - Natalia 
Grabcheva (1668)
1.d4 ¤f6 2.¤f3 b6 3.¥g5 ¥b7 4.¥xf6 

¥xf3 5.¥xg7 ¥xe2 6.¥xe2 ¥xg7 7.c3 d5 

8.O-O e6 9.f4 ¦g8 10.£d3 £h4 11.¤d2 

£h6 12.¤f3 £g6 13.f5 ¥xd4+ 14.¦f2 

£xg2#  0-1

Решения на задачите от стр. 23
(1) Mufics - Gross
1.£d8+ ¢g7 2.¤h5+ gxh5 3.£g5+ 1/2

(2) Karaksoni - Borbley
1...¤f4+ 2.gxf4 [2.¢f3 £e2+ 3.¢xf4 

£f3+] 2...£xf2+ 3.¢h3 £xh2+ 4.¢g4 

£h3+ ½

 (3) Horowitz - Pavey
1.¢h4 1/2

(4) Nach Ponziani
1.¥f2 e3 2.¥xe3 £xe3 3.£f2 £xf2 4.a5+ 

¢xa5 1/2

(5) Neumann - N.N.
1.¦e8+ ¤xe8 2.£h7+ ¢xh7 3.¤f8+ ¢h8 

4.¤g6+ 1/2

(6) Schuh - Hania
Groningen Groningen, 1991

1.£f3 £xf3 2.¦h7+ 1/2

(7) Tarassewitsch - Slotnik
1.¥h5+ ¢xh5 [1...¢xf5 2.¥g6#] 2.¤g7+ ¢h6 

3.¤f5+ ¢h5 4.¤g7+ 1/2

(8) Troitzky - Vogt
1.¦xd8+ ¢xd8 2.£d1+ £xd1 ½

Решения на комбинациите от стр. 26
(1) Posch - Dorrer

1.£xg7+ ¢xg7 2.¦g5# 1–0

(2) Tschikovani - Aufman

1.¦xh7+ ¢xh7 2. £h5+ ¢g8 3.£xg5+ ¢h8 

4.£g7# 1–0

(3) Miles - Garcia

1.¤xf7 ¢xf7 2.¥g6+ 1–0

(4) Nei - Petrosjan

1.£g8+ ¢xg8 2.¥e6+ ¢h8 3.¦g8# 1–0

(5) Anderrson - Hartston

1...£h3+ 2.¢h1 [2.¢xh3 ¥f1#] 2...£f1+ 

3.¥g1 £xf3# 0–1

(6) Donner - Spanjaard

1...¦h1+ 2.¢xh1 ¢g3 0–1

(7) Boatner - Patterson

1.£xf8+ ¢xf8 2.¥c5+ ¢g8 3.¦e8# 1–0

(8) Santasier - Adams

1.£xh7+ ¢xh7 2.¦h5+ ¢g7 3.¥h6+ ¢h7 4.¥f8# 1–0
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От 5-ти до 14 юли 2015 г. в „Гранд хо-
тел Варна - курорт и СПА“, на к.к. „Св. св. 
Константин и Елена” се проведе XII меж-
дународен открит шахматен фестивал на 
училищните шампиони „Надеждите на све-
та” 2015.

Шахматният празник беше част от про-
грамата на Шахматно лято във Варна, орга-
низирано от шахматен клуб „Веселин Топа-
лов 2006", Варна, с директор Борис Христов 
и Росица Пенкова. Детската шахматна над-
превара беше под патронажа на министъра 
на младежта и спорта Красен  Кралев.

Фестивалната програма включваше че-
тири турнира за училищни шампиони по 
стандартен шахмат до 8 години, до 10 го-
дини, до 12 години и до 14 и 16 години – сме-
сено. Също така блиц турнир и III междуна-
роден турнир „Шах на Фишер”. 

Състезанията по стандартен шахмат 
се проведоха в 9 кръга по Швейцарска сис-
тема с контрола за игра - по 90 минути за 
цялата партия с добавени по 30 секунди на 
ход, считано от първия.

Уменията си в древната игра показаха 91 
шахматисти от 4 държави.

Участниците до 8 години бяха 18 от 
три държави – България (8 шахматисти), 
Русия (8 шахматисти) и Азербайджан (2).

В групата до 10-годишните се състеза-
ваха 27 шахматисти от 4 държави – Бъл-
гария (10 участници), Русия (10 участници), 
Украйна (4), Азербайджан (2) и Беларус (1).

При 12-годишните състезателите бяха 
28 от 4 държави – България (10 участници), 
Русия (11 участници), Азербайджан (6) и 
Франция (1).

В турнира на шахматистите до 16 годи-
ни, включително и категорията до 14 годи-
ни участваха 18 шахматисти от 3 държави 
- България (12), Русия (4) и Азербайджан (2).

За сметка на организаторите беше учас-
тието на призьорите от финалния тур-
нир на веригата „Млад гросмайстор“ сезон 
2014/2015 г., който се проведе от 3-ти до 
5-ти май 2015 г. в Трявна.

На 8 юли 2015 г. се проведе III междуна-
роден турнир „Шах на Фишер”, а на 12 юли 
2015 г. – „Блиц“ турнир.

XII международен фестивал 
 „Надеждите на света”

мм Ружка Генова

Симеон Тодев, Айдин Сулеймнли, Амад Амадзада, Раван Алиев и 
Тодор Георгиев са носителите на купите 

Ìеждународни прояви
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Купите на шампионите в стандартния 
шахмат вдигнаха съответно Симеон То-
дев, Айдин Сулеймнли, Амад Амадзада, Раван 
Алиев и Тодор Георгиев. Единственият по-
бедител с пълен точков актив е малкият 
състезател от Пловдив Симеон Тодев.

Организаторите предаваха на живо 
най-интересните партии от всеки кръг на 
адрес: www.chessvarna.com. Главният съдия 
– международният съдия на ФИДЕ Илияна 
Полендакова, подаваше текуща информа-
ция за турнирите на 

http://chess-results.com/tnr179582.aspx?lan
=24&art=0&turdet=YES&flag=30&wi=984.

Победители и техните подгласници в 
четирите турнира по стандартен шахмат 
на XII европейски открит шахматен фес-
тивал на училищните шампиони „Надежди-
те на света” 2015 са, както следва:

До 8 години:
В групата на децата до 8 години 

Симеон Тодев от Пловдив тотално 
доминираше над съперниците си и 
завоюва купата на победата с резул-
тат 9 точки от 9 възможни. Той из-
превари втория с точка и половина предни-
на. Втори със 7,5 т. е Фикрат Мустафазаде 
от Азербайджан.

Трето и четвърто място си поделиха 
състезателите, завършили с по 5,5 т. - съ-
ответно Акиф Гоушлу от Азербайджан и 
Егор Яворов от Русия.

До 10 години
В групата на 10-годишните Айдин Су-

леймнли от Азербайджан заслужи победата 
със 7 точки – 5 победи и 4 ремита. Първият 
в стартовия лист направи силен финал с 3 
точки от 3 възможни и изпревари съперни-
ците си.

Втори с 6,5 т. е Егор Карлов от Русия. 
Следват с по 6 т. трима състезателя, като 
трети с най-добър турнирен показател е 
Тимофей Арбузов от Русия.

След загуба на българите на първите 
четири дъски от последния девети кръг 
най-добре представил се българин е Георги 
Колев с 5,5 т. и 6-о място в основното кла-
сиране.

До 12 години
При 12-годишните състезателите Амад 

Амадзада от Азейрбаджан, който стартира 
под №1, спечели първото място с 8,5 т. от 
9 възможни и изпревари с две точки и поло-
вина следващите го състезатели.

Второ-четвърто място се раздели от 
шахматистите, завършили с актив от 6 
точки.

Втори с най-добър допълнителен турни-
рен показател стана Иван Караджов.

Вторият турнирен показател не беше 
достатъчен за определяне на третото 
място. Третият показател определи за 
бронзов медалист Ярослав Докузов. Чет-
въртото място зае Стоян Стоянов. 

До 16 години
В турнира на шахматистите до 16 го-

дини се състезаваха състезателите до 14 и 
до 16 години.

Двама състезатели завършиха с по 7 
точки в крайното класиране.

По-добрият втори турнирен показател 
определи Раван Алиев от Азербайджан (до 
14 г.) за победител в главното класиране и 
до 14 години.

Постоянният водач в турнира Тодор 
Георгиев от Пловдив завърши на второ 
място в генералното класиране също със 7 
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точки, но стана първи при шахматистите 
до 16 години.

Светлана Тишова от Русия завърши 
трета в крайната таблица и втора до 16 
г. с 6,5 т.

Виктор Боев е втори до 14 години с 5,5 
т.

Трети до 14 години е Лъчезар Йорданов 
(5-то място), а до 16 г. – Татяна Бушева 
от Русия. 

Лъчезар Йорданов е победител в 
„Блиц” турнира с 6,5 т. от 7 възмож-
ни. На второ и трето място с по 5,5 т. 
се класираха съответно Тодор Георгиев и 
Иван Караджов. 

Купата и награда за най-добре представил 
се отбор получи отборът на Азейрбаджан.

Партии на победителите от последния 
кръг.

Nora Rasheva - Simeon Todev [C54]
до 8 години 

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 

5.0-0 0-0 6.d3 d6 7.¥e3 ¥b6 8.¤bd2 ¥e6 

9.¥b3 £e7 10.¦e1 ¤d7 11.¤f1 £f6 12.¥g5 

£g6 13.£d2 h6 14.¤h4 £xg5 15.£xg5 

hxg5 16.¤f5 ¥xf5 17.exf5 ¤c5 18.¥d5 ¤xd3 

19.¦e2 ¤f4 20.¦d2 ¤xd5 21.¦xd5 ¤e7 

22.¦d3 ¤xf5 23.¦f3 ¤h4 24.¦g3 f6 25.b4 d5 

26.a4 a5 27.¦g4 d4 28.g3 f5 29.¦xg5 ¤f3+ 

30.¢g2 ¤xg5 31.h4 ¤e4 32.bxa5 ¦xa5 

33.c4 d3 34.¢f3 ¤xf2 35.¤e3 f4 36.¤d5 

fxg3+ 37.¢xg3 ¤e4+ 38.¢g4 0-1

Aydin Suleymanli - Timofey Arbuzov
до 10 години

1.d4 e6 2.c4 c5 3.d5 exd5 4.cxd5 d6 5.¤c3 

a6 6.a4 g6 7.e4 ¥g7 8.¥d3 ¤e7 9.f4 0-0 

10.¤f3 ¦e8 11.0-0 ¥g4 12.h3 ¥xf3 13.£xf3 

¢h8 14.¥e3 ¤d7 15.¦fe1 ¦f8 16.¢h1 f5 

17.¦ad1 fxe4 18.¤xe4 ¤e5 19.£e2 ¤xd3 

20.£xd3 ¦f5 21.¤g5 £g8 22.¥xc5 ¦xd5 

23.£f3 ¦xd1 24.£xd1 dxc5 25.¦xe7 £d8 

26.¤f7+ ¢g8 27.¤xd8 ¦xd8 28.£xd8+ ¥f8 

29.¦e8 1-0

Ahmad Ahmadzada - Gleb Dudin 
[B34]

до 12 години
1.e4 c5 2.¤f3 g6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤c6 

5.¤c3 ¥g7 6.¥e3 d6 7.¥c4 ¤f6 8.f3 ¥d7 

9.£d2 0-0 10.0-0-0 ¤e5 11.¥b3 £a5 

12.h4 h5 13.¥h6 b5 14.¥xg7 ¢xg7 15.g4 

¤c4 16.£g5 b4 17.¥xc4 £c7 18.¤d5 

£xc4 19.¤xe7 ¤h7 20.£f4 £xa2 21.gxh5 

£a1+ 22.¢d2 £xb2 23.h6+ ¢h8 24.£xd6 

£c3+ 25.¢e2 ¥b5+ 26.¢f2 ¦ad8 27.£e5+ 

f6 28.¤xg6+ ¢g8 29.£e6+ ¦f7 30.¦hg1 

1-0

Ìеждународни прояви
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От ляво на дясно победителите в турнира: Ни-

колай Чолаков, Антон Петров, Иван Кочиев, Димо 

Терзиев, Наталия Грабчева, Елиф Мехмед.

Ravan Aliyev - Nikol Ilieva
до 16 години

1.g3 g6 2.¥g2 ¥g7 3.d3 e5 4.e4 d6 5.¥e3 

¤e7 6.¤c3 ¥e6 7.d4 0-0 8.¤ge2 f5 9.dxe5 

fxe4 10.¥xe4 d5 11.¥g2 ¥xe5 12.£d2 c6 

13.0-0-0 ¤d7 14.¤d4 ¥f7 15.¤f3 ¥g7 

16.¤g5 ¤f5 17.¤xf7 ¢xf7 18.¤xd5 ¤e5 

19.¥g5 £c8 20.¤e3 £e6 21.¤xf5 £xf5 

22.£f4 ¢g8 23.£xf5 ¦xf5 24.¥f4 ¤g4 

25.¦d7 ¦b5 26.c3 ¦e8 27.¦d2 ¥h6 28.¥xh6 

¤xh6 29.h3 ¦be5 30.g4 ¤f7 31.¦hd1 ¤h6 

32.¦d7 ¦5e7 33.¦xe7 ¦xe7 34.¢d2 ¤f7 

35.¦e1 ¤e5 36.b3 ¢f7 37.f4 ¦d7+ 38.¢c2 

¤d3 39.¦d1 ¤c5 40.¦xd7+ ¤xd7 41.¢d3 

¢e6 42.b4 ¤f6 43.¥e4 ¢d6 44.c4 b6 

45.¢d4 c5+ 46.bxc5+ bxc5+ 47.¢d3 ¢e6 

48.¥f3 h6 49.g5 hxg5 50.fxg5 ¤e8 51.¥e4 

¢f7 52.¥d5+ ¢e7 53.¢e4 ¤d6+ 54.¢e5 

¤f5 55.¥e4 ¤h4 56.¢f4 ¢e6 57.¢g4 ¢e5 

58.¢xh4 ¢xe4 59.¢g4 ¢d4 60.h4 ¢xc4 

61.h5 gxh5+ 62.¢xh5 ¢d3 63.g6 c4 64.g7 

c3 65.g8£ c2 66.£b3+ ¢d2 67.£b2 ¢d1 

68.£d4+ ¢e2 69.£c3 ¢d1 70.£d3+ ¢c1 

71.¢g4 ¢b2 72.£b3+ ¢c1 73.¢f3 ¢d2 

74.£e3+ ¢d1 75.£d3+ ¢c1 76.¢e3 ¢b2 

77.£b3+ ¢c1 78.¢d3 1-0

Освен успешно организираните седем 
детски турнира по ускорен шахмат - Купа 
„България Мол“, имаме удоволствието да 
ви представим новата ни реализирана идея, 
целяща повишаване на шахматното май-
сторство при децата. Началото бе на 4 
юли 2015 г. в луксозния, четиризвезден хо-
тел „Будапеща“ в София. Турнирът е пър-
ви от международната верига по класиче-
ски шахмат Купа „Елит“. Организатори 

бяха шахматен клуб „Елит“, Българската 
федерация по шахмат, с любезното съдей-
ствие и домакинство на хотел „Будапеща“. 
Турнирът се ръководеше от турнирния 
директор Анна Величкова и главен съдия - 

Димо Tерзиев спечели Първия 
 международен турнир купа „Eлит“

Венета Петкова 
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Венета Петкова. Право на участие имаха 
първите седемдесет предварително запи-
сани състезатели, родени след 1.1.2001 
г., с рейтинг под 2200. В състезанието 
участваха 72 деца на възраст от 6 до 14 
години. Надпреварата протече в 6 кръга 
по Швейцарска система. Контролата за 
игра беше 60 минути на състезател до 
края на партията, с допълнително време 
по 30 секунди преди всеки изигран ход, 
считано от първия. Турнирът беше ва-
лиден за международен и български рей-
тинг по класически шахмат.

Като организатори ние се стараех-
ме да осигурим уют и спокойствие на 
децата. Особено атрактивна се оказа и 
идеята ни за шахматна викторина пре-
ди кръговете. Целта беше да се нама-
ли напрежението. Във викторината се 
включи и председателят на турнирния 
комитет, гросмайстор Маргарита Вой-
ска, която беше подбрала изключително 
интересни въпроси. Разбира се, за позна-
лите имаше сладки изкушения. И така 
турнирът се превърна в истински шах-
матен празник, наситен с много усмивки 
и положителни емоции. 

    
Надпреварата събра на едно място 

едни от най-силните деца на възраст до 

14 години в България. Впечатляващо е, че 
29 деца бяха с международен рейтинг, а 
42 с български! Имахме гости и от Сър-
бия - Mara и Jovan Stevanovic. Мара е ро-
дена през 2009 година и записваше всяка 
партия старателно и четливо!

Голям успех постигна 11-годишният 
Димо Терзиев от ШК „Етър“, Велико 
Търново. Димо се превърна в приятна-
та изненада за турнира – представи се 
великолепно и с 5,5 точки спечели ед-
нолично купата и добави цели 76 точки 
към личния си рейтинг, както и парич-
ната награда от 200 лв. Особено ценна 

Димо Терзиев, Антон Петров Изглед от залата за игра
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е победата му в последния кръг над во-
дачката в ранглистата Гергана Пейчева, 
многократна медалиста от държавни 
първенства. С отличната си игра Димо 
остави зад себе си редица млади талан-
ти и загатна за големия си потенциал.

С по 5 от 6 възможни точки, II-IV мяс-
то, разделиха Елиф Мехмед, Николай Чо-
лаков и Антон Петров. Иван Кочиев и На-
талия Грабчева останаха на V и VI място. 

Призьорите в отделните категории 
до 8, до 10, до 12 и до 14 години получиха 
златни, сребърни и бронзови медали. Бяха 
раздадени парични награди по генерално 
класиране до VI място, както и допълни-
телни парични награди по категории:

 до 8 години за Константин Георгиев, 
„Юри Бендерев 1912”, Перник

 до 10 години за Лъчезар Колев, „Ан 
Пасан”, София

 до 12 години за Владимир Павлов, „Ан 
Пасан”, София

 За най-добре представило се момиче 
- Моника Нейчева, „Ан Пасан”, Со-
фия.
Парична награда получи и Николай 

Костадинов - най-добре представилият се 
състезател от ШК „Елит”. Три специални 
ваучера за участие в предстоящия детски 
турнир от веригата Купа „България Мол“, 
който ще се проведе на 27 септември 2015 
г. за Надя Тончева, Константин Георгиев и 
Лъчезар Колев.

ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ

M Име, фамилия Клуб Точки

 I Димо Терзиев „Етър”, Велико 

Търново

5,5 т.

II Елиф Мехмед ЦСКА, София  5 т.

III Николай Чолаков „Ан Пасан”, Со-

фия

 5 т.

IV Антон Петров Столичен цен-

тър

 5 т.

V Иван Кочиев Пловдив 4,5 т.

VI Наталия Грабчева Столичен цен-

тър

4,5 т.

КЛАСИРАНЕ ПО КАТЕГОРИИ

До 8 години
M Име, фамилия Клуб Точки

 I Константин Геор-

гиев

„Юри Бендерев 

1912”, Перник

4 т.

II Йован Стеванович Komren, Nish 3 т.

III Николай Желев Бургас 64 3 т.

До 10 години
M Име, фамилия Клуб Точки

 I Лъчезар Колев „Ан Пасан”, София 4,5 т.

II Тодор Недев ЦСКА, София 4 т.

III Надя Тончева „Локомотив”, Со-

фия

3,5 т.

До 12 години
M Име, фамилия Клуб Точки

 I Димо Терзиев „Етър”, Велико 

Търново

5,5 т.

II Елиф Мехмед ЦСКА, София    5 т.

III Николай Чолаков „Ан Пасан”, София    5 т.

До 14 години
M Име, фамилия Клуб Точки

 I Иван Кочиев “Пловдив”, Пловдив 4,5 т.

II Наталия Грабчева Столичен център 4,5 т.

III Моника Нейчева „Ан Пасан”, София 4,5 т.
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Изказваме благодарност на спонсо-
рите ни от „Chipita“, които осигуриха 
за децата и през двата дни кроасани „7 
Days”. Благодарим на децата за техни-
те усмивки, с които ни зареждаха, бла-
годарим на родителите и треньорите 
за толерантността и отзивчивостта. 
Адмирации към целия екип на ШК „Елит“ 
за всеотдайността и безупречната ор-
ганизация!

Иван Кочиев - Димо Терзиев 
[C47]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 

¤f6 5.¤c3 ¥b4 6.f3 0–0 7.¥g5 h6 8. 

¥h4 ¦e8 9.¥e2 d6 10.¥f2 a6 11.0–0 

¥xc3 12.bxc3 ¤h5 13.£d2 £f6 14. ¥e3 

£g6 15.¥d3 ¤e5 16.f4 ¤xd3 17.cxd3 f5 

18.exf5 ¥xf5 19.¤xf5 £xf5 20.¦ae1 ¤f6 

21.h3 ¦e6 22.g4 £b5 23.f5 ¦ee8 24.¥d4 

¤d7 25.c4 £c6 26.£c3 ¦xe1 27.¦xe1 

£f3 28.¦e3 £f4 29.¦e2 £g5 30.¥xg7 

¦d8 31.¦e6 £f4 32.¢g2 ¤e5 33.¥xe5 

dxe5 34.£b4 £e3 35.¦g6+ ¢h8 36.£a3 

£e2+ 37.¢g1 £e1+ 1/2

Гергана Пейчева - Елиф Мехмед 
[A00]
1.g3 d5 2.¥g2 ¤f6 3.d3 ¥f5 4.¤d2 e6 

5.e4 ¥g6 6.£e2 ¥e7 7.¤gf3 h6 8.0–0 

0–0 9.¦e1 ¦e8 10.b3 ¤c6 11.¥b2 ¤d7 

12.¦ad1 ¥f6 13.¥xf6 ¤xf6 14.c4 dxe4 

15.¤xe4 ¤xe4 16.dxe4 £e7 17.¤d4 

¤xd4 18.¦xd4 e5 19.¦d2 ¦ed8 20.¦ed1 

f6 21.f3 c5 22.¦d5 ¥f7 23.¦5d2 ¦d4 

24.¦xd4 cxd4 25.£b2 a5 26.a3 a4 

27.¥f1 axb3 28.¦a1 £c5 29.£xb3 b6 30. 

¥d3 ¦a5 31.£b2 ¥xc4 32.¥xc4+ £xc4 

33.£xb6 £c5 34.£b3+ ¢h7 35.a4 d3+ 

36.¢g2 1/2

Антон Петров - Иван Кочиев 
[B79]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 ¤f6 4.¤c3 cxd4 

5.¤xd4 ¤c6 6.¥e3 g6 7.¥c4 ¥g7 8.f3 0–0 

9.£d2 ¥d7 10.0–0–0 £a5 11.¢b1 ¦fc8 

12.¥b3 ¦ab8 13.h4 h5 14.¤de2 ¤e5 

15.¤d5 £xd2 16.¥xd2 ¤xd5 17.¥xd5 

¤c4 18.¥xc4 ¦xc4 19.¥c3 ¦bc8 20. ¥xg7 

¢xg7 21.¤c3 ¥e6 22.¦d2 a6 23.¤e2 

¦4c5 24.¤f4 ¦d8 25.¦hd1 b5 26.a3 a5 

27.¤d5 ¥xd5 28.¦xd5 ¦dc8 29.¦1d2 

a4 30.b4 axb3 31.cxb3 ¦a8 32.¢b2 

¢f6 33.b4 ¦xd5 34.¦xd5 ¦b8 35.g4 

hxg4 36.fxg4 ¦h8 37.h5 gxh5 38.gxh5 

¦b8 39.¢b3 ¦b7 40.a4 bxa4+ 41.¢xa4 

e6 42.¦xd6 ¢e5 43.¦c6 ¢xe4 44.b5 

¢d5 45.¢a5 f5 46.¦c8 ¦a7+ 47.¢b4 

¦a1 48.b6 ¢d6 49.h6 ¦h1 50.¢b5 ¢d7 

51.b7 ¦b1+ 52.¢a6 ¦a1+ 53.¢b6 ¦b1+ 

54.¢a7 ¦a1+ 55.¢b8 ¦h1 56.h7 ¦xh7 

57.¦c7+ ¢d6 58.¦xh7 1–0

Константин Георгиев - Николай 
Чолаков [B12]
1.e4 d5 2.e5 c5 3.c3 ¥f5 4.d4 e6 5. ¥d3 

¥xd3 6. £xd3 ¤c6 7.¤f3 ¦c8 8.0–0 £d7 

9.¤bd2 ¤h6 10.¦e1 ¤f5 11.¤f1 cxd4 

12.¤xd4 ¤fxd4 13.cxd4 ¤b4 14.£d2 

¤c2 15.¤e3 ¤xa1 16.b3 £b5 17.£b2 

¥b4 18.¥d2 ¤c2 19.a4 £d3 20.¤xc2 

¦xc2 21.£b1 £xd2 22.¦d1 £xf2+ 

23.¢h1 £xg2# 0–1

 Димо Терзиев - Гергана Пейчева 
[B06]
1.e4 d6 2.d4 g6 3.¤f3 ¥g7 4.¤c3 ¤d7 5. 

¥e3 e5 6.d5 ¤gf6 7. ¥b5 0–0 8.0–0 a6 9. 

¥d3 £e7 10.h3 a5 11.a4 ¤c5 12. ¥xc5 

dxc5 13.¦e1 ¤e8 14.¤d2 £g5 15.¤f3 

£e7 16.£d2 ¤d6 17.¤b5 b6 18.c3 h6 

19.¦ac1 f5 20.¤xd6 cxd6 21.£e2 f4 

22.¥b5 g5 23.¥c6 ¦b8 24.¤h2 £f7 25.f3 

h5 26.¦f1 ¥f6 27.£f2 £g6 28.g4 fxg3 

29.£xg3 ¢h8 30.¢f2 g4 31.hxg4 hxg4 

32.¢e2 gxf3+ 33.£xf3 ¥a6+ 34.¥b5 

¥xb5+ 35.axb5 ¥g5 36.£h3+ ¢g7 

37.£d7+ ¢g8 38.£g4 £h6 39.¤f3 ¦xf3 

40.¦xf3 ¦f8 41.¦g1 ¦xf3 42.£xg5+ £xg5 

43.¦xg5+ ¢f7 44.¢xf3 1–0
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От 9-ти до 12-ти юли 2015 г. в хотел 
„Три буки” в Осоговската планина, над град 
Кюстендил, се проведе Първият между-
народен детски шахматен турнир за купа 
„Трите буки” – за деца до 14 години, и купа 
„Осогово” – за деца до 10 години. 

Турнирите се проведоха в 7 кръга по 
Швейцарска система, с контрола на игра 
– 60 минути на състезател с добавени 30 
секунди преди всеки изигран ход, считано 
от първия.

В надпреварата за купа „Трите буки” и 
наградите се състезаваха 21 шахматисти 

от България и Македония.
Кандидатите за купа „Осогово” и на-

градите бяха 25, също от България и Ма-
кедония.

Битката за купа „Трите буки” 
беше изключително оспорвана и в 
крайното класиране 4-ма шахматисти за-
вършиха с еднакъв точков актив – по 5 
т. от 7 възможни. Единствено допъл-
нителният показател определи но-
сителя на купата Антон Петров и 
следващите го съответно Валентин Ми-
тев, Георги Стоянов и Николай Чолаков.

Международен турнир 
 за купа „Трите буки” и купа „Осогово”

мм Ружка Генова

Антон Петров е първият носител на купа „Трите буки”, а 
Лъчезар Колев – на купа „Осогово”

Îт живота на клубовете
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Магдалина Генова с 3 т. и 17-о място е 
най-добре представилото се момиче.

Лъчезар Колев със 7 точки от 7 
възможни е безкомпромисен победи-
тел за купа „Осогово”.

Втори се класира Денислав Гаджев с 
5,5 т. Трети е Константин Георгиев с 5 
т. Със същия точков актив е и Валентин 
Генов.

Първа при момичетата е Любомира 
Ленкова с 4 т. и 6-о място. Виктория 
Стрендева също завърши участието си с 
4 т. (10-то място).

Организаторите шахматен клуб „Ан 
Пасан”, София, хотел „Трите буки” и ре-
кламна агенция „Пепеляшка” бяха осигури-
ли много награди, а също така предложиха 
на участниците интересна програма. 

Гросмайстор Петър Генов изнесе 
„Блинд“ сеанс (игра на сляпо) срещу 5-има 
участници от купа „Осогово". Резулта-
тът е 5:0 за 2-кратния шампион на Бълга-
рия за мъже.

Гросмайстор Адриана Николова изне-
се сеанс на участниците в купа „Трите 
буки“ срещу 15 шахматисти. След 3 часа 
игра резултатът е 12,5:2,5 за Адриана 
Николова. Победа срещу шампионката 
на България и национална състезателка 
постигна Георги Стоянов, а Деян Хри-
стов, Иван Кочиев и Николай Чолаков 
завършиха наравно.

Îт живота на клубовете
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Непосредствено преди юбилейното X 
издание на Открития шампионат на Бълга-
рия за жени „Тракийска принцеса”, на 18 и 19 
юли Враца бе домакин на Втория шахматен 
фестивал за деца до 12 години - „Малкият 
принц”. Той постави началото на серия от 
турнири, обединени във фестивала „Врачан-
ско лято – 2015”.

Организатори на проявата бяха община 
Враца, СКШ „Враца“ и със съдействието на 
БФ Шахмат. Партиите се играха в Синята 
зала на Общинския младежки дом – на също-
то място и при същите условия, осигурени 
за надпреварата при жените. 

В рамките на състезанието се състояха 
два турнира:

- основен турнир по класически шах 
– 7 кръга при контрола 50 минути на състе-
зател до края на партията с добавяне на 10 
секунди преди всеки изигран ход, считано 
от първия ход;

- финален блиц - турнир за купа „Мал-
кият принц” между класиралите се на първи-
те 4 места в основния турнир –  контрола 
5 минути на състезател – (при необходи-
мост – само при дележ на първото място 
– „Армагедон”: бели – 5 мин., черни – 4 мин., 

равният резултат е в полза на черните).
Партиите на първите 10 дъски (70% от 

всички партии!) бяха излъчвани онлайн.
Намеренията на организаторите да при-

влекат качествен състав на участниците 
в значителна степен се реализираха. За съ-
жаление тяхната покана не бе уважена от 
Цветан Стоянов и Валентин Митев (сът-
ворили незабравимо шоу във финалния си 
блиц-мач през миналата година). Участието 
на Нургюл Салимова и Гергана Пейчева също 
би засилило блясъка на състезанието.

Герой на старта в основния турнир бе 
11-годишният състезател на клуб „Ан Па-
сан” Владимир Павлов. Поставен под №9 в 
стартовия лист, във II и III кръг той после-
дователно надигра Николай Чолаков (№2) и 
Георги Игнатов (№4) и поведе колоната със 
100%-ов резултат. В следващите два кръга 
лидерът забави темпото (2 ремита) и бе 
задминат от Милко Бакалов („Столичен 
център”), който оглави таблицата с 4.5 т. 
На половин точка го следваха Вл. Павлов, 
Елиф Мехмед, Антон Петров и Н. Чолаков. 
Предпоследният кръг е особено важен във 
всички турнири, провеждани по швейцарска 

II фестивал за деца Купа „Малкият принц“
мс Красимир Бочев



20 ШАХ в училище

Îт живота на клубовете
система. Във вълнуващите двубои на пър-
вите 3 маси М. Бакалов затвърди лидерска-
та си позиция с победа срещу Вл. Павлов, 
Н. Чолаков надделя с черните фигури над 
Ант. Петров, а бурно финиширащият по 
традиция представител на домакините Ге-
орги Игнатов спечели, също с черните фи-
гури, срещу Елиф Мехмед. В последния кръг 
Н. Чолаков, изоставащ на половин точка, в 
директен двубой с лидера не показа особено 
желание да си разменят местата – кратко-
то реми му гарантира място в тройката 
(5.5 т. – второ място) и фиксира крайната 
победа на М. Бакалов (6 т.). В партията на 
2-ра маса Г. Игнатов разгроми Ант. Петров 
(трета поредна победа!) и също постигна 
5.5 т. (трето място по коефициент). С по 
5 т. завършиха Вл. Павлов, Елиф Мехмед и 
Георги Колев („Локомотив”, Пд). Още пър-
вият допълнителен показател убедително 
постави на заветното 4-то място Вл. Па-
влов.

В особено зрелищен финал на фестива-
ла се превърна предвиденият в регламента 
блиц турнир между класиралите се на пър-
вите 4 места в основния турнир. Безапе-
лационна победа с 2.5 т. постигна Николай 
Чолаков, който стана вторият носител на 
купата „Малкият принц”.

Класиралите се на първите 3 места в 
основния турнир получиха съответно зла-
тен, сребърен и бронзов медал, първите 
четирима – грамоти за класирането си, по-
бедителите във възрастовите групи до 8 
и 10 години (отделно за момичета и мом-
чета) - грамоти и медали, всички останали 
- грамоти за участие. Раздадени бяха общо 
10 парични награди. 

Крайно класиране

М. Име, клуб Ело Т.

1. Милко Бакалов, СЦШ 1750 6.0

2. Николай Чолаков, Ан Пасан 1883 5.5

3. Георги Игнатов, Враца 1799 5.5

4. Владимир Павлов, Ан Пасан 1696 5.0

5. Елиф Мехмед, София 1809 5.0

6. Георги Колев, Локомотив Пд 1563 5.0

7. Ярослав Докузов, Локомотив Пд 1731 4.0

8. Антон Петров, София 1989 4.0

9. Лъчезар Колев, Ан Пасан 1747 4.0

10. Галя Читакова, Пловдив 1580 4.0

11. Захари Иванов, Плевен 21 1686 4.0

12. Стивън Василев, Враца 1594 4.0

13. Денислав Гаджев, Ан Пасан 1434 4.0

14. Лазар Насар, „М. Тал”, Червен бряг 1531 3.5

15. Ивайло Генов, Варна 1701 3.5

16. Кристиан Милев, Плевен 21 1418 3.5

17. Преслав Велюв, „М. Тал”, Червен 

бряг

1395 3.5

Финален блиц - турнир за 
Купата "Малкият принц" 

М. Име Т.

1. Николай Чолаков 2½
2. Владимир Павлов 1½
3. Георги Игнатов 1

4. Милко Бакалов 1

Избрани партии
Владимир Павлов - Николай Чола-

ков 
1.e4 d5 2.e5 c5 3.¤f3 ¤c6 4.c3 ¥f5 5.a3 e6 

6.d4 ¦c8 7.¥d3 ¤ge7 8.0–0 h6 9.¤h4 ¥xd3 
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10.£xd3 g5 11.¤f3 ¤g6 12.¥e3 c4 13.£c2 

¥e7 14.¤bd2 g4 15.¤e1 ¥g5 16.¤b1 ¥xe3 

17.fxe3 ¤ce7 18.£f2 ¤f5 19.¤d2 ¦c7 

20.e4 ¤g7 21.¤c2 h5 22.¤e3 £d7 23.£f6 

0–0 24.exd5 exd5 25.¤f5 ¤xf5 26.¦xf5 

£e6 27.£g5 ¢g7 28.¦f6 £e7 29.¦af1 

¦h8 30.¦1f2 ¦d7 31.¤f1 ¦h7 32.¤e3 ¢g8 

33.¤f5 £e6 34.¦xe6 1–0

Георги Игнатов - Владимир Павлов 
1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £a5 4.d4 c6 

5.¤f3 ¤f6 6.¥d3 ¥g4 7.0–0 £c7 8.h3 ¥h5 

9.¦e1 e6 10.¤e4 ¤bd7 11.c4 0–0–0 12.¥d2 

h6 13.b4 g5 14.c5 g4 15.hxg4 ¤xg4 16.b5?! 

[16.¦c1±] 16...¤xc5! 17.¤xc5? [17.£c2 

¤xe4 18.¥xe4�] 17...¥xc5–+ 18.bxc6 ¤h2?! 

[18...¥xd4–+] 19.cxb7+ ¢b8 20.¥e2 ¥xf3 

21.¥xf3 ¦xd4–+ 22.¥h5 ¦hd8 23.¦e2 ¦h4 

24.¦e1 £b6 25.£e2 £d6 26.g3 £xg3+ 0–1

Милко Бакалов - Владимир Павлов
1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £a5 4.d4 ¤f6 

5.¥d2 £b6 6.¥c1 c6 7.h3 ¥f5 8.¥d3 ¥xd3 

9.£xd3 ¤bd7 10.¤f3 £c7 11.0–0 e6 12.¥g5 

¥d6 13.¤e4 ¤xe4 14.£xe4 h6 15.¥d2 ¤f6 

16.£e2 0–0–0 17.c4 g5 18.¥c3 ¦de8 19.¤e5 

¦hg8 20.b4 ¢b8 21.¦fc1 h5 22.g3 ¤h7 

23.£xh5 f6 24.c5 ¥f8 25.£xe8+ 1–0

Антон Петров - Николай Чолаков 
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 

5.¤c3 a6 6.¥e3 b5 7.a3 ¥b7 8.¥d3 ¤bd7 

9.0–0 ¤c5 10.£f3 g6 11.b4 ¤cd7 12.£h3 

¦c8 13.¤de2 h5 14.f4 ¥h6 15.f5 g5 16.¥d4 

¤e5 17.¦ad1 £c7 18.a4 h4 19.¢h1 bxa4 

20.¤xa4 ¤xe4 21.¥xe4 ¥xe4 22.¥xe5 dxe5 

23.¤c5 ¥c6 24.f6 ¥f8 25.¤xa6 £b7 26.¤c5 

£c7 27.£f5 exf6 28.£xf6 ¦h6 29.£f5 ¥xc5 

30.bxc5 h3 31.¢g1 ¥xg2 32.¦f2 ¥b7 

33.¦df1 ¥d5 34.¤c3 ¥e6 35.£d3 ¦h4 

36.¤e4 ¦g4+ 37.¢h1 £c6 38.¦e1 ¥d5 

39.£xh3 ¥xe4+ 40.¦xe4 £xe4+ 41.¦f3 ¦a8 

42.£h8+ ¢d7 43.c6+ ¢c7 44.£xe5+ £xe5 

45.¦xf7+ ¢xc6 0–1

Георги Игнатов – Антон  Петров
1.e4 e6 2.¤f3 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¤c6 

5.d4 h6 6.¥d3 ¤f6 7.0–0 ¤b4 8.¤xf6+ £xf6 

9.¥e4 c5 10.¥e3 cxd4 11.¥xd4 £f4 12.¦e1 

¤c6 13.¥xc6+ ¥xc6 14.£d3 £d6 15.£e4 

¥b7 16.¦ad1 £b4 17.a3 £c4 18.¤e5 £d5 

19.£f4 f6 20.¤f3 e5 21.¥xe5 £b5 22.¥xf6+ 

¢f7 23.¦d7+ ¢g8 24.¥xg7+- По-добре 
беше 24.¦xg7+ ¥xg7 25.£g4 и мат в 6 
хода; в партията черните успяха да напра-
вят цели 58 безмислени хода  ..... 1–0

Вместо заключение
Характерна особеност на настоящата 

родна шахматна действителност е про-
веждането на огромен брой уикенд турнири, 
включително немалко за деца. Сам по себе 
си, този факт е положителен. Стремежът 
обаче да се играе навсякъде съвсем не е  пре-
поръчителен, особено за подрастващите. 
Именно тук е мястото на треньора. Задача 
на истински добрия треньор е внимател-
но да подбира (и дозира!) състезателните 
изяви на своите възпитаници. Правилното 
– съобразено с индивидуалните качества – 
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редуване на участието в състезания и по-
доготовка, осмисляне и критичен анализ на 
собствената игра са единствено верният и 
доказан път за развитие. 

Сравнително неотдавна се появи и една 
нова сериозна опасност пред младите шах-
матисти – изкушаващата голяма стъпка на 
нарастване на коефициента Ело -  40 едини-
ци на постигната шахматна точка. Все по-
често ставаме свидетели как перспективни 
млади шахматисти предпочитат участието 
в условно казано, мъжки уикенд турнири, пред 
силни детски турнири. Причината е занаят-
чийски прозаична – на мъжките турнири се 
„вдига” Ело, на силните детски се „сваля”. А 
замисълът – привидно благороден: високият 
индивидуален коефициент дава определени 
предимства в жребия при участието на тези 
състезатели в европейските и световните 
първенства.

Но положителното  свършва дотук. Даже 
бидейки „поставени”, наши представители 
все по-рядко стигат до върхови класирания в 
тези първенства. Броят на изключенията не 
достига пръстите на една ръка. Причините 
за този факт са много. На високите форуми 
противници са силно амбицирани и добре под-
готвени техни връстници, а не удобни „дос-
тавчици на точки”, с каквито са свикнали у 
нас. Ограничен (в дълбочина и ширина) дебю-
тен репертоар, често значително изоставащ 
от съвременното ниво на дебютната теория 
и в много случаи несъобразен с индивидуални-
те качества и стил на игра. Преобладаващо 
ниско ниво на позиционно разбиране. По пра-
вило слаба ендшпилна култура и съответно 
- умения.  По нашите турнири вече почти не 
могат да се видят млади шахматисти, ана-
лизиращи „ръчно” току-що завършилата си 
партия. Напускайки турнирната зала, веднага 
включват лаптопа. Но твърде често общо-
то шахматно ниво на подрастващите не е 
достатъчно, за да преценят на какво се бази-
рат  оценките на силиконовия сътрудник, не 
ги разбират, все едно им говори на непознат 
за тях език. Взирайки се в екрана на компю-
търа, нервно следейки променящите се след 
всеки изигран ход негови оценки, в „изпечени” 

специалисти се превръщат често слабо ори-
ентиращи се в материята амбициозни – по 
правило! - родители, които след края на пар-
тията раздават оценки и квалификации и от-
кровено вредят на собствените си деца.

През далечната 1972 г., непосредствено 
след епохалния мач Спаски – Фишер, велики-
ят Михаил Ботвиник съзря в схемата „точ-
ка – рейтинг – долар” определена заплаха за 
правилната посока за развитие на шахмата. 
Уви, тоталната комерсиализация на съвре-
менното цивилизовано общество обхвана 
и древната игра, по същество потвържда-
вайки правотата му. Кръговите турнири 
при суперпрофесионалните шахматисти се 
формират изключително на база текущия им 
рейтинг. Даже в системата за определяне на 
участниците в турнира на претендентите 
за световната титла има квота за най-добри 
по Ело.

Хубаво би било поне в ранните етапи на 
развитието си младите шахматисти да ос-
танат встрани от влиянието на количест-
вените оценки на тяхната игра. Нека не пре-
връщаме децата в занаятчии, нека не търсим 
финансов резултат от техните турнирни 
изяви. Ако сме истински загрижени за тяхно-
то бъдеще в шахмата.

Бих се радвал на страниците на уважа-
ваното и полезно списание „Шах в училище” 
успоредно с техническата информация за 
проведени прояви да намират повече място 
аналитични и полемични материали, свърза-
ни най-общо с важни въпроси за развитието 
на българския детски шах - проблеми, реше-
ния, начини за издигане на равнището му.
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Çадачи за реми
(1) Mufics - Gross

iy
Белите на ход правят реми

(2) Karaksoni - Borbley

Черните на ход правят реми

 (3) Horowitz - Pavey

Белите на ход правят реми

(4) Nach Ponziani

Белите на ход правят реми

(5) Neumann - N.N.

iy
Белите на ход правят реми

(6) Schuh - Hania

Белите на ход правят реми

(7) Tarassewitsch - Slotnik

Белите на ход правят реми

(8) Troitzky - Vogt

Белите на ход правят реми
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Óроци за начинаещи
Правило на квадрата

венета Петкова

 Диаграма 1

 Диаграма 2

Как да определим разстоянието, при което един цар може да настигне проходната 
противникова пешка, преди тя да е стъпила на последния хоризонтал? Това става с по-
мощта на правилото на квадрата. Царят може да настигне и унищожи една незащитена 
противникова пешка само ако се намира в нейния квадрат. Мислено построяваме квадрат 
със страна разстоянието от пешката до полето на произвеждане (диаграма 1).

В тази позиция царят на черните, даже и да са на ход, не може да влезе в квадрата на бя-
лата пешка. Тя безпрепятствено стига до края 
на дъската и се произвежда в бяла дама или бял 
топ. Този материал е напълно достатъчен, 
за да поставим бързо черния цар в положение 
мат, с което печелим играта.

В позицията на диаграма 2 ква-
дратът на пешката на f4 е затво-
рен между полетата f4-f8-b8-b4. 
Какво ще се случи, ако белите са 
на ход:

1.f5 ¢b4 3.f6 ¢c5 4.f7 ¢d6 

5.f8£+ белите печелят.
А ако черните са на ход:
1...¢b4 (царят влиза в квадра-

та) 2.f5 ¢c5 3.f6 ¢d6 4.f7 ¢e7 

5.f8£+ ¢:f8 реми.
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 Диаграма 3

 Диаграма 5

 Диаграма 4

 Диаграма 6

Когато пешката е в началната си 1...¢f6 и черният цар попада в 
позиция (диаграма 3), квадратът се квадрата и догонва пешката.
построява, все едно тя е вече 2.c6 ¢e7 3.c7 ¢d7 4.c8£+ ¢:c8 
придвижена с едно поле. Реми.
1.a4! ¢f4 2.a5 ¢e5 3.a6 ¢d6

4. a7 ¢c7 5.a8£ белите печелят. 

Ако белият цар е на ход (диаграма 5), 1.h4! (диаграма 6) ¢c4 2.h5 ¢d5

той влиза в квадрата на пешката, настига 3.h6  ¢e6 4.h7 ¢f7 5.h8£ белите   
я и я унищожава и партията завършва печелят.
наравно. Ако обаче на ход е черната пешка, 
тя безпрепятствено стига до последния 
хоризонтал.  
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Ðешете комбинациите
1) Posch - Dorrer

iy
Белите печелят

(2) Tschikovani - Aufman

Белите печелят

(3) Miles - Garcia

Белите печелят

(4) Nei - Petrosjan

Белите печелят

(5) Anderrson - Hartston

iy
Черните печелят

(6) Donner - Spanjaard

Черните печелят

(7) Boatner - Patterson

Белите печелят

(8) Santasier - Adams

Белите печелят



Попитайте
и за новите

разфасовки!

БИЛКОВО ЛЕЧЕБНО МАСЛО

100% НАТУРАЛЕН СЪСТАВ - ЕСТЕСТВЕНИ МАЗНИНИ
И ЛЕКОВИТИ БИЛКОВИ ЕКСТРАКТИ

ПЪРВА
ПОМОЩ

ПРИ РАНИ И
ИЗГАРЯНИЯ

www.theresienoil.bg

изгаряния

белези

хематоми

рани

The evidence based therapy oil
Билково масло с доказан ефект

ACUTE
SKIN REPAIR1 ml

10 сашета х 1 мл 15 ml



 

ОРГАНИЗАТОРИ: Шахматен клуб „Шах XXI“, списание „Шах в училище”, Българска 
федерация по шахмат, с любезното партньорство и домакинство на хотел „Земята и 
хората“.
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Турнирът се организира по случай 10-годишния юбилей на списание 
„Шах в училище“.
ДАТА И МЯСТО: Турнирът ще се проведе на 10 и 11 октомври 2015 г. в гр. София в хотел 
„Земята и хората “. Адрес: "Околовръстен път" 27
СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Швейцарска система в 6 кръга. 
КОНТРОЛA ЗА ИГРА: 60 минути + 30 сек на ход
УЧАСТНИЦИ: Предварително записани състезатели, родени след 1.1.2001 г., с рейтинг 
под 2200, подали онлайн заявка за участие на e-mail: shah_v_uchilishte@abv.bg  и/или 
тел. +359 889 479 189/ +359 888 453 049, най-късно до 6-ти октомври 2015 г. 
На място се заплаща турнирна такса в размер на 25 (двадесет и пет) лв.        
ПРОГРАМА:

НАГРАДИ: Победителят в турнира получава купа “Шах в училище“

10 октомври 2015 

(събота)

До 09,00 Записване на участниците

09,30 Техническа конференция

10,00 I-ви кръг

13,00 II-ри кръг

16,00 III-ти кръг

11 октомври 2015

(неделя)

09,00 IV-ти кръг

12,00 V-ти кръг

15,00 VI-ти кръг

17,45 Награждаване и закриване

Mеждународен турнир за деца до 14 години
КУПА „ШАХ В УЧИЛИЩЕ“

10-11 октомври 2015 г. – гр. София

I място 200 лв.

II място 150 лв.

III място 120 лв.

IV място 100 лв.

V място 80 лв.

VI място 70 лв.

VII място 60 лв.

VIII място 50 лв.

IX място 40 лв.

X място 30 лв.

КОНТАКТИ: За регистрация и записване
 shah_v_uchilishte@abv.bg 
 +359 888 453 049 и/или +359 889 479 189 

Парични награди по 
генерално класиране: 

Турнирът е валиден за международен и български рейтинг по класически шахмат.

Допълнителни парични награди 
по 
генерално класиране в категория 
до 8, 10 и 12 години – отделно за 
момичета и за момчета

I място 100 лв.

II място 50 лв.

III място 30 лв.

Специални награди.
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