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Ìеждународни прояви
Световно първенство за момчета и 
 момичета до 8, 10 и 12 години в Бразилия

мм Ружка Генова

От 22 до 31 август 2017 година в Покос 
де Салдас, Бразилия, се проведоха Све-

товните индивидуални първенства за моми-
чета и момчета до 8, до 10 и до 12 години.

Състезателите играха по Швейцарска-
та система в 11 кръга, с контрола за игра 
по 90 минути за първите 40 хода плюс 30 
минути до края на партията с добавка по 30 
секунди за всеки ход.

Четири деца бяха представителите на 
България: 

 Момчета до 8 години – 71 състезатели, 
30 държави.

 Владимир Кононенко (СКШ „Локо-
мотив”, София) - стартов №19

 Момичета до 8 години – 51 състезател-
ки, 26 държави.

 Йоана Кръстева - стартов №36
 Момичета до 10 години – 57 състеза-

телки, 31 държави.
 Диляна Иванова („Пристис” – Русе) 

– стартов №7 – Бронзовата меда-

листка до 8 години от Световното 
първенство в Порто Карас, Гърция през 
2015 година.

 Момчета до 12 години – 71 състезатели, 
30 държави.

 Момчил Петков („Енергия 21”, До-
брич) – стартов №22.

Отлично се представи в групата 
на момчетата до 12 години Момчил 
Петков, който завърши на 10-то място с 
актив от 7,5 т.

Момчил стартира с 2 победи. Послед-
ва неустойчиво представяне до 5-ти кръг. 
След почивния ден Момчил Петков демон-
стрира шахматните си познания и качест-
вата си на отличен турнирен боец. Той 
постигна последователно 4,5 точки от 5, 
съответно срещу Матеус Мендес Доминг 
(Бразилия), Давис Зонг (САЩ), Гус Хюстън 
(САЩ) – реми, Роберт Шляхтенко (САЩ) и 
Кристофър Уиджин Уоо (САЩ).

В последния кръг шахматистът от До-
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брич загуби в спор за медалите от руския 
представител Володар Музин, който е с 
336 Ело точки повече от Момчил Петков.

С отличното си представяне шампион-
ът ни до 12 години добави и 70 точки към 
индивидуалния си шахматен рейтинг.

При момичетата до 10 години Ди-
ляна Иванова финишира на 15-та позиция 
с актив от 6,5 точки. Шампионката ни до 
10 години стартира много мощно състеза-
нието. След изиграването на партиите от 
първите 5 кръга Диляна Иванова беше наче-
ло във временното класиране с 4,5 точки, 
делейки първо – второ място с Рохила Ши-
вика от Индия. 

В 5-ти кръг Диляна Иванова демонстри-
ра великолепните си състезателни качества 
и в по-тежка позиция създаде възможност 
на противничката и Варшини Сахитхи от 
Индия да сбърка и незабавно се възползва от 
грешката.

В 6-и кръг Диляна се наложи над Рохила 
Шивика от Индия и поведе еднолично вре-
менното турнирно класиране. Тук обаче оп-
итът на шампионката ни от Русе се оказа 
недостатъчен и тя допусна две последова-
телни загуби, след което постигна победа, 
но за съжаление финишира с нови две загуби. 
Така с резултата си от 6,5 т. Диляна Ивано-
ва зае престижното 15-то място от Све-
товното първенство.

На нивото си игра Владимир Коно-
ненко в групата на момчетата до 8 
години. Той приключи на достойното 20-
то място с 6,5 точки. Малкият Владимир 

Кононенко направи заявка за отлични със-
тезателни качества и бъдещи успехи, като 
приключи участието си с две победи в по-
следните два кръга. 

При момичетата до 8 години с по-
беда завърши участието си в светов-
ния шампионат и Йоана Кръстева. Тя 
също игра на нивото си на постижение и с 
4 точки зае 44-то място.

Momchil Petkov (1944) - Robert 
Shlyaкhtenкo (2105) [B40]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.c4 ¤c6 4.¤c3 g5 5.h3 
¥g7 6.d3 h6 7.¥e3 ¤d4 8.¥e2 ¤e7 9.£d2 d6 
10.¤h2 e5 11.¥g4 ¥e6 12.g3 ¤g6 13.¥xe6 
fxe6 14.0-0-0 £a5 15.¢b1 0-0-0 16.¦hg1 
¥f6 17.¦df1 a6 18.£d1 b5 19.£h5 ¦dg8 
20.¤g4 ¥e7 21.f4 ¢d7 22.f5 bxc4 23.fxe6+ 
¢c6 24.dxc4 ¦b8 25.¤d1 ¦hg8 26.¤xh6 
£a3 27.¥xd4 £d3+ 28.¢a1 cxd4 29.¤xg8 
£c2 30.¤xe7+ ¤xe7 31.£xg5 ¦g8 32.¤e3 
dxe3 33.£xe7 e2 34.£d7+ ¢c5 35.£a7+ 
¢c6 36.£xa6+ ¢c5 37.£b5+ ¢d4 38.£b6+ 
¢xe4 39.£c6+ ¢e3 40.¦f3+ 1-0

Jingxian Liu (1333) - Dilyana Ivanova 
(1588) [B21]
1.e4 c5 2.f4 e6 3.¤f3 d6 4.¥b5+ ¤d7 5.d3 
a6 6.¥xd7+ ¥xd7 7.c3 ¥c6 8.¤a3 ¤f6 
9.0-0 ¥e7 10.¤c2 0-0 11.¥d2 b5 12.e5 
¤d7 13.£e1 £c7 14.£g3 ¥xf3 15.¦xf3 
dxe5 16.fxe5 ¤xe5 17.¥h6 ¤xf3+ 18.£xf3 
gxh6 19.£h3 ¥g5 20.£g4 £f4 21.£h5 £d2 
22.¤a3 £xb2 23.¦f1 £xa3 24.£g4 ¢h8 
25.h4 ¥e3+ 26.¢h2 £xc3 27.£g3 £d4 
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Решения на комбинациите от стр. 22
(1) Syversen - Podgorny
1...£a5+ 2.¢xa5 ¦xa2+ 3.¢b4 a5# 0–1
(2) Najdorf - Seidler
1.£e7 ¦xe7 2.fxe7 1–0
(3) Richter - Ahues
1.£f7 ¤xf7 2.¤xf7+ ¢g8 3.gxh7+ ¢xf7 
4.¦f1+ ¢e8 5.¥g6+ ¢e7 6.¥g5+ ¢d6 
7.¥xd8 ¦xd8 8.h8£ 1–0
(4) Troianescu - Lhagva
1.£h5+ g6 2.¤xg6 ¤f6 3.¤e5+ ¤xh5 
4.¥f7# 1–0
(5) Karasjev - Ljochki
1.£h6 gxh6 2.gxh6+ ¢f8 3.¥g7+ ¢g8 

4.¥f6+ ¢f8 5.¦dg3 1–0
(6) Nadeshdin - Aimuchanov
1.£xg6+ [1.£d5? £b7] 1...hxg6 2.¦f8+ 
¢e7 3.¥g5+ ¢e6 4.¦f6+ ¢xe5 [4...¢e7 
5.¦xa6+] 5.¦e1+ ¥e3 6.¦xe3+ ¢d4 
7.¦d6+ ¢xc4 8.¦e4+ ¢b5 9.¤c3+ ¢a5 
10.¦a4# 1–0
(7) Fatalibekova - Lyssenko
1.£b3+ £xb3 2.¦g7+ ¢h8 3.¦xh7+ ¢g8 
4.¦ag7# 1–0
(8) Kasparov - Petrosjan
 1.£xd5+ exd5 2.¥xd5+ ¢a7 3.¦xa6+ 
¢xa6 4.¦a3+ 1–0

28.£g4 ¦g8 29.£f3 ¦af8 30.£e2 £e5+ 
31.¢h1 ¦g3 32.¦d1 ¦fg8 33.¦g1 £d4 
34.¦f1 ¦xg2 35.£h5 ¦g1+ 36.¦xg1 ¦xg1+ 
37.¢h2 £b2+ 38.¢h3 £g2# 0-1

Vincent-Matias Cardenas Lima (1429) 
- Vladimir Кononenкo (1435) [A17]
1.c4 ¤f6 2.¤c3 e6 3.g3 d5 4.cxd5 exd5 
5.¥g2 c6 6.d4 ¥d6 7.e3 0-0 8.¤ge2 

¥f5 9.0-0 £c8 10.¦e1 ¥h3 11.¥h1 ¦e8 
12.¤a4 ¤bd7 13.a3 ¥f5 14.b4 ¤b6 15.¤c5 
¥xc5 16.bxc5 ¤c4 17.¤c3 b5 18.¤b1 
¦b8 19.¤d2 £a6 20.¤xc4 bxc4 21.¥d2 
¦b3 22.¥b4 £a4 23.£d2 ¦d3 24.£a2 a5 
25.¥d2 ¦b8 26.¥f3 ¤e4 27.¦ab1 ¦db3 
28.¥d1 ¤xd2 29.¥xb3 ¥xb1 30.¥xa4 
¥xa2 31.¥xc6 ¤f3+ 32.¢f1 ¤xe1 33.¢xe1 
c3 0-1

Ìеждународни прояви

Стар-
тов
номер

Име Гр у -
па

Ело Кръгове Т. Мяс-
то 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

36 Yoana Krasteva G 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4,0 44

7 Dilyana Ivanova G 10 1588 1 1 1 ½ 1 1 0 0 1 0 0 6,5 15

19 Vladimir Kononenko B 8 1435 1 0 1 ½ ½ ½ 1 0 0 1 1 6,5 20

22 Momchil Petkov B 12 1944 1 1 0 1 0 1 1 ½ 1 1 0 7,5 10
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С отлично представяне и на чети-
римата български представители 
завършиха световните индивиду-

ални първенства за юноши и девойки до 
14, до 16 и до 18 години през 2017 година. 
Те се проведоха от 17 до 26 септември 
в „Шератон Монтедивио хотел” в столи-
цата на Уругвай - Мондевидео.  

Регламентът на шампионатите опре-
дели състезателите да играят в 11 кръга 
по Швейцарската система, с контрола на 
игра по 90 минути за 40 хода, плюс 30 ми-
нути до края на партията и с добавени по 
30 секунди на ход.

Българският шахмат беше представен 
от 4-има състезатели:

 При девойките до 14 години - 59 участ-
нички от 32 страни.

 Нургюл Салимова (ШК „Бургас 64”, 
Бургас) – стартов № 2.

 При девойките до 16 години – 60 шах-
матистки от 34 държави.

Световно първенство до 14, 
 16 и 18 години в Уругвай

мм Ружка Генова

4-то място за Виктория Радева, 5-то място за Нургюл 
Салимова и 6-о място за Габриела Антова 
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 Габриела Антова (ШК „Шах  21”, 
София) – стартов №3;

 Виктория Радева (ШК Локомо-
тив-2000, Пловдив) – стартов 
№4.

 При юношите до 14 години – 86 състе-
затели от 40 държави:

 Валентин Митев (ШК „Шах  21”, 
София) – стартов №29.

Играта на българските момичета през 
цялото време беше отлична и те заемаха 
непрекъснато челни позиции във времен-
ните класирания.

Девойки до 16 години
При девойките до 16 години българки-

те разделиха 3 - 7-мо място в крайното 
класиране с по 7,5 точки от 11 възможни.

Виктория Радева зае призовото 4-то 
място.

Другата българка в тази категория 
Габриела Антова зае 6-о място със същия 
точков актив.

Виктория Радева постигна важна побе-
да в 8 кръг срещу лидерката в стартовия 
лист рускинята Полина Шулава. Така с 6,5 
т. тя делеше 2 3-то място във времен-
ното класиране с Александра Малцевская 
(Русия). Втората позиция пловдивчанката 
запази до последния кръг. В предпоследния, 
10-ти кръг, Виктория Радева имаше спече-
лена позиция срещу Софие Моррис-Сузуки 
(САЩ). Победа би й осигурила сребърен 
медал в крайното класиране. В желанието 
си за победа обаче Виктория допусна три-
кратно повторение и партията завърши 
наравно. Всеки положителен резултат от 
последния 11-ти кръг би означавал сребро 
или бронз.

За съжаление жребият срещна в по-
следния кръг двете българки, след като 
Габриела Антова постигна победа в пред-
последния кръг с черните фигури срещу 
индийката Гупта Меенал. В българския 
двубой от последния кръг играещата с 
белите фигури Габриела Антова постигна 

победа. Така двете талантливи и титулу-
вани български шахматистки заеха 4-то и 
6-о място. 

В тази категория Анни Уанг (САЩ) 
спечели златото с разгромяващия резул-
тат от 10,5 т.

Девойките до 14 години:
При девойките до 14 години Нургюл 

Салимова през целия шампионат заемаше 
място в челото на турнирната таблица.

Загубата срещу шампионката Джиши-
тха от Индия в 10-ти кръг сломи устрема 
на Нургюл към шампионската титла. Пос-
ледва загуба и в 11-ти кръг. Благодарение 
на отличната игра през целия турнир, със 
7,5 т. шампионката за жени на България за 
2017 година зае 5-то място в крайното 
класиране.

Юношите до 14 години:
Отлично се представи и плевенчани-

нът Валентин Митев при юношите до 14 
години. Той завърши на 20-то място с 6,5 
точки и добави 69,2 точки към индивиду-
алния си шахматен рейтинг.

Viktoria Radeva - Polina Shuvalova 
[B13] 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.¥f4 ¤c6 
5.c3 ¤f6 6.¤d2 ¥f5 7.£b3 £c8 8.¤gf3 

Ìеждународни прояви
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e6 9.¤h4 ¥g6 10.¤xg6 hxg6 11.¥d3 
¤h5 12.¥e3 ¥d6 13.0-0-0 £c7 14.¢b1 
0-0-0 15.g3 ¤f6 16.c4 ¤g4 17.¦c1 £b6 
18.cxd5 £xb3 19.¤xb3 exd5 20.¤a5 ¢b8 
21.¤xc6+ bxc6 22.¦xc6 ¤xe3 23.fxe3 
¥xg3 24.¦f1 ¥xh2 25.¦xf7 ¦c8 26.¦xg6 
¦c7 27.¦xc7 ¥xc7 28.¦xg7 ¦e8 29.¥a6 
¥d8 30.¦b7+ ¢a8 31.¦b3 ¥b6 32.a4 ¦e7 
33.¢c2 ¦c7+ 34.¢d3 ¦c1 35.¦b5 1-0

Viktoria Radeva (2200) - Sophie 
Morris-Suzuki (1770) [C55]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.d3 ¥c5 
5.c3 ¥b6 6.0-0 d6 7.a4 h6 8.¤bd2 a6 
9.¥b3 ¤e7 10.d4 ¤g6 11.¤c4 ¥g4 
12.¤xb6 cxb6 13.h3 ¥d7 14.¥c2 0-0 
15.¦e1 b5 16.axb5 ¥xb5 17.¥e3 ¥c6 
18.d5 ¥d7 19.c4 £c8 20.¥d3 ¤h5 21.¥f1 
¤hf4 22.¦c1 f5 23.exf5 ¥xf5 24.c5 ¤xg2 
25.¥xg2 ¥xh3 26.¤h2 ¤h4 27.¥e4 £e8 
28.¢h1 ¦f6 29.¦g1 £f7 30.¦g3 ¥f5 
31.¥xf5 ¤xf5 32.¦g2 dxc5 33.¤g4 ¦d6 
34.¥xc5 ¦xd5 35.¤f6+ £xf6 36.£xd5+ 
¢h8 37.£e4 ¦d8 38.¥e3 £f7 39.£g4 
¦d3 40.£g6 £d7 41.£g4 ¦d6 42.¥c5 
¦d2 43.¥e3 ¦d6 44.¥c5 ¦d2 45.¥f8 ¢g8 
46.¥c5 ½

Gabriela Antova (2256) - Viktoria 
Radeva (2200) [A46]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.c4 c5 4.d5 exd5 

5.cxd5 d6 6.¤c3 g6 7.¥f4 ¥g7 8.£a4+ 
¥d7 9.£b3 £c7 10.e4 0-0 11.¤d2 a5 
12.a4 ¤h5 13.¥e3 f5 14.exf5 gxf5 15.¥e2 
f4 16.¥xc5 £xc5 17.¥xh5 £d4 18.0-0 
¤a6 19.¤de4 ¤b4 20.¥f3 £b6 21.¤g5 
¥f5 22.¥e4 ¥e5 23.¥xf5 ¦xf5 24.¤ce4 
£d8 25.h4 h6 26.£h3 £f8 27.¤e6 £f7 
28.g4 fxg3 29.£g4+ ¢h8 30.fxg3 ¦xf1+ 
31.¦xf1 ¦g8 32.¤4g5 £g6 33.¤f8 £e8 
34.£e4 ¦g7 35.¤fe6 hxg5 36.¦f8+ £xf8 
37.¤xf8 gxh4 38.¤g6+ ¢g8 39.gxh4 ¢h7 
40.¢h1 ¥xb2 41.¤e7+ ¢h8 42.£e2 1-0

Gupta Meenal (2056) - Gabriela 
Antova (2256) [B80]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 
5.¤c3 a6 6.¥e3 e6 7.f3 b5 8.£d2 ¥b7 9.0-
0-0 ¤bd7 10.g4 ¤b6 11.g5 ¤fd7 12.¥d3 
b4 13.¤ce2 d5 14.exd5 ¤xd5 15.g6 hxg6 
16.¥g5 ¥e7 17.h4 ¤c5 18.¦dg1 ¤f6 19.¦h3 
¤xd3+ 20.cxd3 e5 21.¤c2 ¥d5 22.b3 a5 
23.f4 ¥e6 24.¦f3 e4 25.¦e3 exd3 26.¦xd3 
£c7 27.¤ed4 ¥d7 28.¦e1 ¢f8 29.f5 gxf5 
30.£g2 ¦c8 31.¦de3 ¥d8 32.¦g1 ¤g4 
33.¥xd8 £xd8 34.¦f3 g6 35.¦gf1 £xh4 
36.£e2 £f6 37.¦f4 £e5 38.£a6 ¦h2 
39.¦xg4 ¦hxc2+ 40.¤xc2 £a1+ 41.¢d2 
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Ìеждународни прояви
£c3+ 42.¢e2 £xc2+ 43.¢e3 ¦e8+ 0-1

Svitlana Demchenko (1985) - 
Nurgyul Salimova (2329) [B90]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 
¤f6 5.¤c3 a6 6.¥e3 e5 7.¤b3 ¥e6 8.f3 
¥e7 9.£d2 0-0 10.0-0-0 a5 11.¢b1 a4 
12.¤c1 a3 13.b3 ¦a5 14.g4 d5 15.g5 d4 
16.gxf6 ¥xf6 17.¥xd4 exd4 18.¤3e2 ¤c6 
19.f4 £c7 20.¤g3 ¥e7 21.f5 ¥c8 22.¦g1 
¢h8 23.¤h5 ¦g8 24.¤f4 ¥d6 25.¤cd3 
¤e5 26.¤xe5 ¦xe5 27.¤d5 £c5 28.b4 
£c6 29.£xd4 ¦ee8 30.¥c4 ¥e5 31.£d3 
¦d8 32.¥b5 £h6 33.£xa3 £xh2 34.¦h1 
£g2 35.¦dg1 £d2 36.£d3 ¦xd5 37.£xd5 
£xb4+ 38.£b3 £d6 39.¦d1 1-0 

Nurgyul Salimova (2329) - Miruna-
Daria Lehaci (1914) [E12]
1.d4 e6 2.¤f3 ¤f6 3.c4 b6 4.a3 ¥a6 5.£c2 
c5 6.e4 d5 7.e5 ¤e4 8.¥d3 ¥b7 9.cxd5 
£xd5 10.0-0 cxd4 11.¥c4 £d7 12.¦d1 
¥c5 13.¥d3 f5 14.b4 ¥e7 15.¤xd4 0-0 
16.¥b2 ¥h4 17.¦f1 ¦d8 18.¥b5 £f7 19.f3 
¥g5 20.£e2 £h5 21.fxe4 £h6 22.¤xe6 
¥e3+ 23.¢h1 ¦c8 24.exf5 ¤c6 25.f6 ¤d8 
26.¥d7 ¤xe6 27.¥xe6+ ¢h8 28.fxg7+ 
¢xg7 29.¥xc8 ¦xc8 30.¤c3 ¥f4 31. £g4+ 
1-0

Dominik Horvath (2368) - Valentin 
Mitev (2056) [A06]
1.¤f3 d5 2.g3 c6 3.¥g2 ¥f5 4.c4 e6 5.cxd5 
exd5 6.d3 h6 7.0-0 ¤f6 8.¤c3 ¥e7 9.¤d4 
¥h7 10.e4 dxe4 11.dxe4 ¤bd7 12.¥f4 
¤c5 13.¤f5 ¥xf5 14.exf5 £d3 15.¦e1 ¦d8 
16.£e2 £xe2 17.¦xe2 ¤d3 18.¥c7 ¦d7 
19.¦d1 a6 20.¥b6 ¤b4 21.¦xd7 ¤xd7 

22.¥d4 f6 23.¥f3 h5 24.h4 ¤d3 25.¦d2 
¤3e5 26.¥e2 ¢d8 27.¤d1 ¤f7 28.¤e3 
¤d6 29.¥d3 ¢c7 30.¦c2 ¢b8 31.¢f1 
¤b5 32.¥c3 ¤xc3 33.¦xc3 ¥d6 34.¥e2 
¤b6 35.¦d3 ¢c7 36.b3 ¥c5 37.¤g2 ¤d5 
38.¥f3 ¤e7 39.¥e4 ¥d6 40.¢e2 ¦e8 
41.¢f3 g5 42.¤e3 ¤g8 43.¦d4 g4+ 44.¢e2 
c5 45.¦a4 b5 46.¦xa6 ¦xe4 47.¦a7+ ¢c6 
48.¦h7 ¤e7 49.f3 ¦e5 0-1

Valentin Mitev (2056) - Luka 
Budisavljevic (2272) [D02]
1.d4 e6 2.¥f4 ¤f6 3.e3 c5 4.c3 ¤c6 5.¤d2 
d5 6.¤gf3 ¥e7 7.¥d3 ¤h5 8.¥g3 ¤xg3 
9.hxg3 h6 10.0-0 0-0 11.dxc5 ¥xc5 12.e4 
d4 13.¤b3 ¥b6 14.cxd4 ¤xd4 15.¤bxd4 
¥xd4 16.e5 ¥xb2 17.¦b1 ¥a3 18. £e2 g6 
19.£e3 ¥e7 20.¦fd1 ¥g5 21.£e4 £e7 
22.¤d4 h5 23.f4 ¥h6 24.¢h1 a6 25.¦dc1 
¦d8 26.¤b3 b6 27.¤a5 ¦d5 28.¥c4 bxa5 
29.¥xd5 exd5 30.£xd5 £a7 31.£d8+ ¢h7 
32.¦xc8 ¦xc8 33.£xc8 £f2 34.e6 £xg3 
35.exf7 £xf4 36.£g8# 1-0

Стартов
номер

Име Ело Група Кръгове Т. Мяс-
то1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 Nurgyul Salimova 2329 G 14 1 1 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 0 0 7,5 5

3 Gabriela Antova 2256 G 16 1 1 1 0 0 1 1 0 ½ 1 1 7,5 6

4 Viktoria Radeva 2200 G 16 1 1 0 1 1 1 ½ 1 ½ ½ 0 7,5 4

29 Valentin Mitev 2056 B 14 1 0 1 1 0 ½ 1 1 1 0 0 6,5 20
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В китното градче Тарвизио в Север-
на Италия се състояха шахматните 
надпревари от Световното първен-

ство за юноши и девойки до 20 години. 
Турнирната програма стартира с офи-

циално откриване на 12 ноември 2017 г. и 
предвиждаше 2 почивни дни - на 18 ноември, 
след 6-и кръг, и на 22 ноември, след 9-ти 
кръг.

Шахматистите играха в 11 кръга по 
Швейцарска система, с контрола за игра – 
по 90 минута за 40 хода, плюс 30 минути до 
края на партията и с добавени по 30 секун-
ди за всеки изигран ход. 

Трима бяха нашите представители. Мм 
Мартин Петров (СКШ „Асеновец 2006”, 
Асеновград) взе участие в шампионата за 
юноши до 20 години  – „опен” сесия, а Габри-
ела Антова (ШК „Шах 21”, София) и Симо-
нета Иванова (СКШ „Спартак Плевен XXI”, 
Плевен) – при девойките.

При девойките участваха 89 шахма-
тистки от 48 държави. Габриела Антова  
стартира с №21, а Симонета Иванова - със 
стартов №41. 

Мм Мартин Петров беше със стартов 
№52 при юношите, участваха 148 участни-
ци от 62 държави.

Българите започнаха участието си ам-
бициозно. След 7-мия кръг Габриела Антова 
и Симонета Иванова имаха равен точков 
актив. Жребият ги срещна в директен дву-
бой, в който победителка беше Габриела. 
Последва убедително представяне на Ан-
това в следващите три кръга – 2 точки от 
3 възможни. Състезателката на ШК „Шах 
21”, София, с треньор Стефан Стойнов за-
върши с победа в последния кръг срещу мм 
Уртсайк Уриинтия от Монголия. 

Така талантливата българска състеза-
телка завърши с актив от 7 точки, с който 
раздели 10-16-о място. Допълнителният 
турнирен показател й отреди 14-то място 
в крайното класиране.

В турнира на девойките другата бъл-
гарска представителка Симонета Иванова 
завърши наравно в последния кръг и събра 
5 точки краен актив. Тя раздели 51-66-о 
място и зае 59-то място по допълнителни 
показатели.

Световна шампионка при девойките до 
20 години за 2017 г. е мм Жансая Абдумалик 
от Казахстан с убедителния резултат 9,5 
т. от 11 и с цяла точка преднина пред вто-
рата – гм Анастасия Парамзина от Русия.

При юношите до 20 години мм Мартин 
Петров също приключи участието си с 
реми. Той завърши с 6 точки и раздели 44-
68-мо място в крайната турнирна таблица. 
Добрата му игра по време на шампионата 
и допълнителният турнирен показател му 
отредиха 46-та позиция.

При юношите до 20 години трима грос-
майстори оглавиха класирането с по 8,5 т. 
По допълнителните турнирни показатели 
световен шампион при юношите до 20 го-
дини за 2017 г. е сънародникът на светов-
ния шампион за мъже от Норвегия – Ариян 
Тари. Сребърният медал стана притежание 
на Мануел Петросян от Армения, а трети 
е Читамбарам Аравинд от Индия.

Gabriela Antоva (2257) - Urtsaiкh 
Uriintuya (2213) [E95]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¤f3 
0-0 6.¥e2 ¤bd7 7.0-0 e5 8.¦e1 c6 9.¦b1 
¦e8 10.¥f1 a5 11.dxe5 dxe5 12.£c2 h6 13.a3 
¤h5 14.b4 axb4 15.axb4 ¤f8 16.¥e3 £f6 

Световно първенство за 
 юноши и девойки до 20 години в Италия

мм Ружка Генова

Габриела Антова е 14-та на Световното първенство за 
девойки до 20 години
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Ìеждународни прояви

17.¤a4 ¥g4 18.¤d2 ¤f4 19.f3 ¥e6 20.¤b6 
¦ab8 21.c5 ¦ed8 22.¦bd1 h5 23.¤dc4 
¥xc4 24.¤xc4 h4 25.¦xd8 ¦xd8 26.¦d1 
¦a8 27.¤a5 ¥h6 28.£d2 ¤8e6 29.£f2 
¥g5 30.¢h1 £e7 31.£b2 ¤h5 32.¥f2 ¥f4 
33.¥c4 ¦d8 34.¦xd8+ £xd8 35.£c2 ¤d4 
36.£d1 b5 37.¤xc6 ¤xc6 38.£xd8+ ¤xd8 
39.¥xb5 ¥d2 40.c6 ¤e6 41.¥c4 ¤hg7 42.b5 
¥b4 43.b6 ¥d6 44.¥xh4 ¢f8 45.¥d8 ¤e8 
46.¥xe6 fxe6 47.c7 ¥xc7 48.¥xc7 1-0

Simоneta Ivanоva (2137) - Gabriela 
Antоva (2257) [D14]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.¥f4 ¤c6 
5.¤c3 ¤f6 6.e3 ¥f5 7.¤f3 e6 8.£b3 £b6 
9.£xb6 axb6 10.¥b5 ¤d7 11.0-0 ¥e7 
12.¤e5 ¤dxe5 13.¥xe5 f6 14.¥c7 ¥d8 
15.¥xd8 ¢xd8 16.f3 ¢e7 17.e4 dxe4 18.fxe4 
¥g6 19.¦ad1 ¦hd8 20.d5 ¤e5 21.¦d4 exd5 
22.exd5 ¦ac8 23.¦fd1 ¤f7 24.d6+ ¦xd6 
25.¦xd6 ¤xd6 26.¤d5+ ¢e6 27.¤xb6 ¦c7 
28.¥a4 ¥e4 29.¥b3 30.¤d5 ¦c5 31.¤b6 
¥c6 32.¦e1 ¤e4 33.¤c4 ¢f4 34.g3+ ¢g5 
35.¦d1 f5 36.¤d6 ¤xd6 37.¦xd6 f4 38.gxf4+ 

¢xf4 39.¢f2 ¦h5 40.¦d4+ ¥e4 41.h3 ¦g5 
42.¦d7 ¦g2+ 43.¢f1 ... 70 хода 0-1

Julia Dennis Figuerоa Bernal (1690) - 
Simоneta Ivanоva (2137) [C41]
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 ¤bd7 4.¥e3 e5 
5.¤f3 ¥e7 6.dxe5 dxe5 7.¥c4 0-0 8.0-0 c6 
9.h3 b5 10.¥d3 £c7 11.¤e2 ¤c5 12.¤g3 
¦d8 13. £e2 a5 14.¥xc5 ¥xc5 15.a4 b4 
16.¥c4 h6 17.¤h4 ¥d4 18.¦ab1 ¦e8 19.¤hf5 
¥e6 20.¥xe6 ¦xe6 21.¤h5 ¤xh5 22.£xh5 
¦d8 23.£g4 ¦g6 24.£h4 ¤h7 25.¦bd1 ¦d7 
26.¤xd4 ¦xd4 27.¦xd4 exd4 28.£h5 ¦g5 
29.£d1 £d7 30.f4 ¦g3 31.¤h2 ¦e3 32.¦e1 
¦xe1 33.£xe1 c5! 34.b3 c4 35.£d1 cxb3 
36.cxb3 d3 37.¢g3 d2 38.¢f2 £d3 39.f5 
£xe4 40.£xd2 £xf5+ 41.¢e3 £e6+ 0-1

Narayanan Sunilduth Lyna (2585) - 
Martin Petrоv (2431) [E15]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 ¥a6 5.b3 ¥b4+ 
6.¥d2 ¥e7 7.¤c3 0-0 8.e4 d5 9.cxd5 ¥xf1 
10.¢xf1 exd5 11.e5 ¤e4 12.¢g2 c5 13.£e2 
¤xc3 14.¥xc3 £d7 15.¦ad1 ¤c6 16.¦he1 
£e6 17.£d3 ¦fd8 18.¤g1 cxd4 19.¥xd4 
¦ac8 20.¦e2 ¥c5 21.¤f3 ¥xd4 22.¤xd4 
¤xd4 23.£xd4 h6 24.h3 ¦c5 25.£g4 £xg4 
26.hxg4 ¢f8 27.f4 ¢e7 28.¦d4 a5 29.f5 b5 
30.¢f2 b4= 31.¦ed2 f6 32.e6 ¦d6 33.¢g2 
¦d8 34.¢h3 g6 35.fxg6 ¢xe6 36.¦e2+ ¢d7 
37.¦f4 ¦c6 38.¦f5 ¦d6 39.¢h4 d4 40.¦xa5 d3 
41.¦d2 ¢e6 42.¦f5 ¦c6 43.¦f3 ¢e7 44.¦dxd3 
¦xd3 45.¦xd3 ¦c2 46.¢h3 ¢f8 47.¦d7 ¦xa2 
48.¦f7+ ¢g8 49.¦xf6 ¦b2 50.¦b6 ¦xb3 51.g5 
hxg5 52.¦b7 ¦c3 53.¢g4 b3 54.g7 ¢h7 
55.¢xg5 1/2

Andrej Suкоvic (2306) - Martin Petrоv 
(2431) [B33]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 e5 
5.¤b5 d6 6.¤5c3 a6 7.¤a3 b5 8.¤d5 ¤f6 
9.¥g5 ¥e7 10.¥xf6 ¥xf6 11.c3 ¥g5 12.¤c2 
0-0 13.h4 ¥h6 14.g3 ¥e6 15.a4 bxa4 
16.¦xa4 a5 17.¥b5 ¤e7 18.¤xe7+ £xe7 
19.¥c6 ¦ab8 20.b4 £c7 21.b5 ¥b3 22.¦a1 
¦xb5 0-1
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От 3-ти до 5-ти ноември 2017 година в 
залите „Москва” и „Париж” на „Гранд хо-
тел”, Пловдив, се проведе Международ-

ният шахматен фестивал „Криле на интелекта”. 
Организатор на събитието беше ШК „Пловдив”.

В събитието взеха участие деца от Бълга-
рия, Сърбия, Македония, Гърция, Турция и Русия. В 
трите игрови дни от 3 до 5 ноември 2017 г. се 
състоя шахматната надпревара по стандартен 
шахмат за деца до 6, 8, 10, 12 и 14 години, съот-
ветно в три отделни турнира:

 Турнир „A” - юноши и девойки до 14 години 
– включва категории до 14 и до 12 години.

 Турнир „В” – момчета и момичета до 10 го-
дини с рейтинг до 1599.

 Турнир „С” – момчета и момичета до 8 го-
дини – включва категории до 8 и до 6 годи-
ни.
През първия игрови ден се състояха и забав-

ни състезания по Тандем шах (Bughouse) и Семе-
ен шах – за деца до 6 и до 8 години в роднински 
връзки.

През втория ден емоциите се нажежиха с 

шахматните битки в Блиц турнирите за малки 
и големи – „А” турнир – открит за всички въз-
расти, „В” турнир – за деца до 10 години, и „С” 
турнир – за деца до 8 години. 

През третия ден наред с шахматните дву-
бои участниците се забавляваха с много съпът-
стващи инициативи, включително изработване 
на „Знаме на приятелството” – с цветни отпе-
чатъци на ръчичките на участниците.

Състезатели, треньори и водачи, роднини и 
любители на шахматната игра имаха възмож-
ност да проявят благотворителност за дома 
за сираци от с. Нови хан, като срещу сума по 
желание получиха гривна, изработена от децата 
от дома и осветена от Отец Иван.

Традиционно през всичкото игрово време 
участниците получаваха изненади и подаръци 
от спонсори на турнирната проява.

Състезанията по стандартен шахмат се 
проведоха по Швейцарска система в 6 кръга. 
Контролата за игра в „А” турнир бе 60 мину-
ти на състезател за партията с добавени по 30 
секунди на ход, а във „В” и „С” групите – по 50 

Международен фестивал
 „Криле на интелекта”

мм Ружка Генова

Îткрити турнири
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Îткрити турнири

минути +10 секунди на ход.
В „А” турнир участваха 71 шахматисти от 

България, Гърция, Румъния, Сърбия и Турция.
Състезанието имаше много оспорван 

характер, а късата игрова дистанция прида-
ваше важност на всеки резултат. До послед-
ния момент младите шахматисти доказваха 
своите шахматни качества, а неизвестните 
бяха много. 

Равносметката е следната:
В крайното класиране първите 6 места се 

заеха от състезатели с равен точков актив – 
по 5 т. от 6 възможни. Седмият в класирането 
бе с 4,5 т., а след него 13 състезатели завърши-
ха с актив от по 4 т.

Победител в основното класиране по до-
пълнителен показател стана Марко Иванович 
(Сърбия), който зае първото място и в тур-
нирната таблица, и във възрастовата група до 
14 години.

Втори в генералното класиране, но първи 
до 12 години е Александър Ташев от София. На 
3-то място в таблицата и 2-ри до 14 години е 
Ивайло Кирилов („Пловдив”, Пловдив). Николай 
Чолаков („Ан Пасан”, София”) е на 4-то място 
и 3-ти до 14 години.

Константин Георгиев (“Юри Бендерев 
-1912”, Перник) е 2-ри до 12 години (5-то мяс-
то). Трети в тази възрастова категория е Ге-
орги Колев („ЧесБомб”, Пловдив) с 4 т. и 11-то 
място.

Първа при момичетата е Надя Тончева 

(„Левски”, София) с 4 т. и 10-то място. Тя е 
победителка в категорията до 12 години.

Пея Карова („Пловдив”, Пловдив)  с 4 т. и 
13-то място е първа при девойките до 14 го-
дини. Мария Петрова („Ивис плюс”, София)  с 
4 т. и 14-то място е втора при девойките до 
14 години. Трета в тази възрастова категория 
е  Галя Читакова („Пловдив”, Пловдив) с 3,5 т. 
и 21-во място.

С по 4 т. до 12 години втора е Диляна Ива-
нова („Пристис”, Русе) – 18-то място, а бронзо-
вият медал е за Патрисие Найманова („Михаил 
Тал”, Червен бряг) – 19-то място.

В Турнир „В” за деца до 10 години с рейтинг 
до 1599 участваха 64 състезатели. Едноличен 
победител стана Григорий Смирнов от Варна 
с 5,5 т.

Сребърният медал стана притежание на Бо-
жидар Тилев („Марица-Изток”, Раднево), а брон-
зовият – на Симеон Занов („ЦСКА”, София) и 
двамата с по 5 т.

Първа при момичетата Мария Филери от 
Румъния е с 4,5 т. и 4-то място. Втора е Боря-
на Аршинкова („Столичен център по шахмат”, 
София) с 4 т. и 9-то място. Също с 4 т. и 12-
то място е третата Виктория Златева („Бур-
гас 64”, Бургас). 

В турнир „С” за деца до 8 години участваха 
66 състезатели.

Победител в генералното класиране и до 8 
години с 5,5 т. е Иван Т. Иванов („Бургас 64”, 
Бургас).

Второ - пето място разделиха четири деца, 
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завършили с по 5 т., състезатели до 8 години.
Втори е Мартин Иванов („Каиса”, Варна), 

трети – Владимир Кононенко („Локомотив”, 
София). Четвъртото място зае Атабей Айхан 
от Турция.

Първа при момичетата до 8 години и 
5-та в основното класиране е Елена Радулска 
(„ЧесБомб”, Пловдив). Фабияна Костадинова 
(„Траяна – 2011” – Стара Загора) с 4,5 т. и 9-то 
място е 2-ра при момичетата. Трета е Ася Ар-
слан от Турция с 4 т. и 13-то място.

Паралелно на 4 ноември 2017 г. се проведоха 
блиц състезания – турнирите за малки и голе-
ми:

 „А”– открит за всички възрасти; 
 „В” – за деца до 10 години;
 „С” - за деца до 8 години. 

Във всички групи състезателите играха по 
3 минути за партията с добавени по 2 секунди 
на ход.

 В група „А” участваха 72 шахматисти 
в 7 кръга по Швейцарска система.

Победител с 6,5 т. е Вячислав Тиличеев от 
Бургас. С по 6 т. следват мм Димитър Мархо-
лев (Пловдив), Минко Шишков (Варна) и Стоян 
Орл. Стоянов (Асеновград).

Надя Тончева („Левски”, София) е най-добре 
представила се шахматистка с 4,5 т. и 18-то 
място. 

 В група „В” за състезатели до 10 годи-

ни участваха 43 малки шахматисти в 6 кръга по 
Швейцарска система. 

Победител с пълен точков актив – 6 точки 
от 6 възможни, стана Светлен Иванов („Локо-
мотив”, София). С по 5 т. следват Симеон То-
дев („Пловдив”, Пловдив), Иван Дойчев („Рицар”, 
София) и Васил Попзафиров („Елит”, София). 

Първите три момичета завършиха с актив 
от по 4 т. С 9-то място в генералното класи-
ране най-добре се представи Мария Филеру от 
Румъния. Втора е Виктория Златева („Бургас 
64”, Бургас) , трета – Боряна Аршинкова („Сто-
личен център по шахмат”, София).

 В група „С” състезателите бяха 39 и 
играха в 6 кръга по Швейцарска система. 

Победител с 6 т. от 6 възможни е Владимир 
Кононенко („Локомотив”, София).

С по 5 т. следват Мартин Димитров („Ка-
иса”, Варна) и Димитър Хр. Димитров („Плов-
див”, Пловдив).

Най-добре представило се момиче, с 4 т. и 
5-то място, е Фабияна Костадинова („Траяна 
-2011”, Стара Загора).
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На 29 октомври 2017 г. в парк-хотел 
„Империал” в Пловдив се проведе 
третият турнир „Мемориал Юлиян 

Радулски”, организиран от ШК „ЧесБомб”, 
Пловдив, съвместно с шахматния пор-
тал  за онлайн предавания ChessBomb.com 
и с подкрепата на ШК „Локомотив 2000”, 
Пловдив, и община Пловдив. 

Турнирът се провежда ежегодно в па-
мет на именития пловдивски и български 
гросмайстор и шампион на България Юлиян 
Радулски.

Събитието се състоя в изключително 
комфортните условия на зала „Импери-
ал”, предоставена от любезните домаки-
ни парк-хотел „Империал". В приятелска 
и „феър плей” атмосфера шахматните си 
умения демонстрираха 95 участници в „А” 
и „Б” турнирите. Шахматните надпревари 
бяха наблюдавани от многобройна публика, 
родители и треньори.

Състезанието се проведе в 9 кръга по 
Швейцарска система, с контрола за игра за 
ускорен шахмат – по 10 минути на състе-
зател за партията, с добавени по 5 секунди 
на ход.

През цялото време 12 партии се из-
лъчваха на живо на шахматния портал  
ChessBomb.com, а публиката в залата има-
ше възможност да наблюдава на живо най-
интересните партии от всеки кръг на го-
лям екран.

Групите бяха две:
 Турнир „А” – с  участие без ограничения 

в индивидуален рейтинг и възраст на 
състезателите.

 Турнир „Б” – за деца до 12 години (родени 
след 01.01.2005 г.)

В „А” турнира, за наградния фонд от 
1500 лева, осигурен от община Пловдив, 
участваха 40 шахматисти, между които 1 
гросмайстор и 8 международни майстори. 
11 бяха състезателите под 20 години, но 
тяхното участие беше забележимо.

В обстановка на оспорвана конкуренция 
трима състезатели завършиха турнирната 
надпревара с по 7 точки от 9 възможни. С 
по-добрия си допълнителен турнирен пока-
зател купата вдигна гм Александър Делчев. 
На второ място се класира Любомир Данов, 

Трети турнир 
 „Мемориал Юлиян Радулски” 2017

мм Ружка Генова
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а на 3-то място – Радослав Димитров.
Виктория Радева („Локомотив 2000”, 

Пловдив) с 6 т. зае 8-мо място в генерал-
ното класиране. Така първа награда при же-
ните спечели Елиф Мехмед („Ан Пасан”, Со-
фия) с 3,5 т. и 26-о място.

Наградата за състезател с рейтинг до 
1800 спечели младият представител на 
„Локомотив”, Пловдив – Ярослав Докузов.

В турнир „Б”  се състезаваха 55 деца до 
12 години от цяла България. 

Купа, златен медал и 10-инчов таблет 
Asus заслужено спечели Пламен Стоянов - 
представител на „Етър”, Велико Търново, 
завършил с убедителния резултат 8 от 9 
точки. 

Второто място, спортно яке и медал 
завоюва Есат Рамаданов от „Асеновец 
2006”, Асеновград, със 7,5 т. Третата на-
града - BT колонки, ваучер за 20 лв. и медал 
спечели представителят на домакините 
„ЧесБомб”, Пловдив - Атанас Кулев със 7 
точки.

Първите трима в категориите "мо-
мичета" и "момчета" до 8, 10 и 12 години 
спечелиха купи, медали и чудесни предметни 
награди – шахматни фигури „Стаунтон”. 
При специалните награди всеки от състе-
зателите се класираше в съответната ка-
тегория.

До 12 години:
• момчета
1.  Георги Стефанов – 6,5 т., 4-то място;
2.  Георги Колев – 6,5 т., 5-то място;
3. Джихан Ибрямов - 6,5 т., 6-о място.
• момичета
1. Гергана Кръстева – 4,5 т., 27-мо място.

До 10 години:
• момчета
1. Крум-Петър Кисьов – 6,5 т., 7-мо мяс-

то;
2. Симеон Тодев –  6 т., 8-мо място;
3. Божидар Тилев –6 т., 11-то място;
• момичета
1. Добринка Тодорова – 5 т., 16-о място;

2. Ирина Петкова – 4,5 т., 28-мо място;
3. Мериан Куртева – 3 т., 43-то място.

До 8 години
• момчета
1. Мартин Висулчев – 6 т., 12-то място;
2. Димитър Хр. Димитров – 5,5 т., 13-то 

място;
3. Андрей Иванов -  5,5 т., 14-то мяс-

то.
• момичета
1. Цветелина Петкова – 5 т., 18-то мяс-

то;
2. Елена Радулска  - 5 т., 24-то мяс-

то;
3. Галя Динкова - 4,5 т., 29-то място.

25 от останалите участници, след специ-
ална томбола, получиха допълнителни награди 
от книжарници „Дивапо”. Всички състезатели 
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в „Б” турнира получиха красиви сертификати 
за участие. В почивката след 4-ти кръг учас-
тници опитаха вкусните козуначени питки 
от  пекарна „Капана”, Пловдив.

Мм Веселин Пантев („Артлайн”, Плов-
див) - близък приятел на семейството на гм 
Юлиян Радулски, отново изработи чудесни-
те купи и медали. 

В турнира взе участие и дъщерята на 
Юлиян Радулски – Елена, която с 5 точки 
спечели сребърен медал при момичета до 8 
години.

Гросмайстор Юлиян Радулски  е един 
от най-успелите пловдивски шахматисти 
– многократен шампион и победител  в го-
леми международни турнири.  Активно се 
занимава с шахмат от 1983 г. През цялата 
си шахматна кариера  е състезател от от-
бора на „Локомотив”, Пловдив, а от 2000 
година – на „Локомотив 2000”, Пловдив. 

Успешно играе в състава на Българския 
национален отбор на олимпиадите в Блед, 
2002 г. и в Калвия 2004 г. Индивидуален шам-
пион на България от 2011 г.,  както и много-
кратен отборен шампион с мъжкия отбор 
на „Локомотив 2000”, Пловдив. 

За съжаление блестящият развой на 
шахматната му кариера  приключва твърде 
рано, през 2013 г.  Гросмайстор Радулски е 
достоен пример за младите шахматисти в 
България както със своята игра,  така и със 
спортменското си поведение.

Любoмир Мишкoвски (2045) - Вик-
тoрия Радева (2001) [A07]
1.¤f3 d5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 e6 4.0-0 c5 5.c4 ¤c6 
6.cxd5 ¤xd5 7.¤c3 ¥e7 8.¤xd5 £xd5 9.d3 
0-0 10.¤g5 £d7 11.h4 h6 12.¤e4 b6 13.a3 ¥b7 
14.¦b1 ¦fd8 15.¥f4 ¦ac8 16.¦c1 ¤d4 17.¥e3 
¥a8 18.¥xd4 £xd4 19.£c2 £d7 20.¦fd1 ¥d5 
21.¤c3 ¥xg2 22.¢xg2 £b7+ 23.¢g1 ¦d4 
24.¤b5 ¦d5 25.e4 ¦d7 26.a4 ¦cd8 27.b3 ¥f6 
28.¢h2 £b8 29.¢g2 a6 30.¤a3 ¦d4 31.¤c4 
£b7 32.¢h2 £c7 33.¢g2 ¦4d7 34.£e2 ¥d4 
35.f4 b5 36.axb5 axb5 37.¤e3 £b7 38.¢h2 
£b6 39.¤c2 ¥b2 40.¦b1 ¥c3 41.¤e3 ¦a7 42.f5 
¦da8 43.£g4 ¥d4 44.¤g2 exf5 45.£xf5 ¦a2 
46.¦f1 £c7 47.¢h3 ¦d2 48.¤f4 ¦aa2 49.¤d5 
¦h2+ 50.¢g4 £b7 51.¦h1 g6 0-1

Валентин Панбукчиян (2377) - Вик-
тoрия Радева (2001) [A02]
1.f4 e6 2.¤f3 d5 3.g3 c5 4.¥g2 ¤c6 5.0-0 
¤ge7 6.d3 g6 7. £e1 ¥g7 8.e4 0-0 9.£f2 b6 
10.¦e1 ¥b7 11.e5 £c7 12.¤c3 a6 13.¥d2 ¦ac8 
14.¦ac1 £b8 15.g4 ¦fe8 16.¤e2 b5 17.£h4 
£c7 18.¤g3 ¤d4 19.¤xd4 cxd4 20.¦e2 ¤c6 
21.¦ce1 £e7 22.£h3 £c5 23.¥c1 ¤b4 24.f5 
¤xc2 25.¦f1 exf5 26.gxf5 ¦xe5 27.f6 ¦xe2 
28.¤xe2 ¥f8 29.¥h6 ¤e3 30.¥xe3 dxe3 31.d4 
£c6 32.£xe3 ¦e8 33.£d3 £c4 34.£xc4 bxc4 
35.¤c3 ¦d8 36.¦e1 ¦d6 37.¦e8 ¦xf6 38.¤xd5 
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¥xd5 39.¥xd5 ¦d6 40.¥xc4 ¦xd4 41.¦c8 ¦d1+ 
42.¢g2 ¦d2+ 43.¢f3 ¦xb2 44.h3 ¦b6 45.¢e4 
¢g7 46.¦c7 ¦f6 47.¦a7 ¥c5 48.¦xa6 ¦xa6 
49.¥xa6 f5+ 50.¢d5 ¥a7 51.¢e6 f4 52.¥e2 
¢h6 53.¢e5 ¢g5 54.¥g4 h5 55.¥c8 f3 56.¢e4 
f2 57.¥a6 ¢h4 58.¥f1 ¢g3 59.a4 g5 60.a5 ¢h2 
61.¢f3 ¢g1 62.¢e2 g4 0-1

Цветан Стoянoв (1890) - Християн 
Кoлев (1792) [B27]
1.e4 c5 2.¤f3 g6 3.c3 ¥g7 4.d4 cxd4 5.cxd4 
d5 6.e5 ¥g4 7.¥e2 ¤c6 8.0-0 e6 9.¤c3 ¤ge7 
10.¥g5 £b6 11.¤a4 £a5 12.¤c5 ¥xf3 13.¥xf3 
£b4 14.¤b3 ¤f5 15.¥d2 £a4 16.¥c3 0-0 17.£d3 
¤b4 18.£d2 ¥h6 19.£e2 a5 20.¥g4 ¤e7 21.¤c5 
£c6 22.a3 ¤a6 23.¤d3 b6 24.f4 ¤c7 25.¦ac1 
£b7 26.¥f3 ¤b5 27.g4 ¤xc3 28.bxc3 ¦ac8 29.c4 
£d7 30.c5 £a4 31.£e3 £xa3 32.¦a1?-+ ¥xf4! 
33.£xf4 £xd3 34.cxb6 ¦c4?!= [34...¤c6 35.¦fd1 
£a6 36.h4 £xb6 37.h5 £c7 38.h6 f6-+] 35.¦ad1 
£c3 36.b7 ¦b4 37.£f6?!μ [37.¦c1=] 37...¦xb7 
38.h4 ¦b2 39.£f4 £c2 40.h5 ¢g7?= [40...g5! 
41.£xg5+ ¤g6 42.¦d2 £xd2 43.£xd2 ¦xd2 
44.hxg6 fxg6-+] 41.h6+?μ [41.£f6+= ¢g8 42.£f4] 
41...¢g8 42.¦c1 £d2 43.£xd2 ¦xd2 44.¦c7 ¦e8 
45.¦b1 ¢f8 46.¦bb7 ¦xd4?!= [46...a4!μ 47.¦a7 
¦xd4 48.¥e2 ¦b4 49.g5 ¦b3 50.¦xa4 d4 51.¦xd4 
¦g3+ 52.¢f2 ¦xg5 53.¥b5 ¤d5] 47.¥e2 ¦b4 
48.¥b5 ¦xb5 49.¦xb5 d4 50.¦bb7± d3 51.¦d7 d2 
52.¦xd2 ¤d5 53.¦a2 ¦e7 54.¦b3 ¦a7 55.¦b8+ 
¢e7 56.¦h8 ¤f4 57.¦xh7 g5 58.¦h8 ¤g6 59.¦g8 
¤xe5 60.h7 1-0

Павел Димитрoв (2278) - Цветан 
Стoянoв (1890) [A03]
1.f4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 5.0-0 0-0 
6.d3 c5 7.c3 b6 8. £c2 ¥b7 9.¦e1 ¤c6 10.e4 
e6 11.e5 ¤d7 12.¤bd2 ¦e8 13.¤f1 f6 14.exf6 
¤xf6 15.£e2 £d6 16.¤e5 ¤d7 17.¤xd7 £xd7 
18.¤e3 £d6 19.¥d2 ¦ad8 20.¦ad1 d4 21.¤c4 
£c7 22.¥e4 b5 23.¤a3 £b6 24.c4 b4 25.¤b1 
e5 26.f5 gxf5 27.¥xf5 ¤e7 28.¥e4 ¥xe4 
29.£xe4 ¤g6 30.b3 ¦d7 31.¦f1 £b7 32.¦de1 
£xe4 33.¦xe4 ¦f8 34.¦xf8+ ¤xf8 35.¢g2 
¦d6 36.¥c1 ¤d7 37.a4 bxa3 38.¥xa3 ¦b6 
39.¤d2 ¥h6 40.¦g4+ ¢f7 41.¤e4 ¦xb3 42.¦h4 
¢g6 43.¦g4+ ¢f7 44.¦h4 ¢g6 45.¦g4+ ¢f7 

46.¦h4 ¢g6 47.¥xc5 ¦xd3 48.¥d6 ¥f8 49.c5 
¥xd6 50.cxd6 ¦b3 51.¦g4+ ¢f5 52.¦h4 ¦b7 
53.¢f3 ¦b3+ 54.¢f2 ¦b7 55.¢e2 a5 56.¢d3 
a4 57.¦h5+ ¢e6 58.¦xh7 a3 59.¦e7+ ¢d5 
60.¤f6+ ¢xd6 61.¦g7 a2 62.¤e4+ ¢c7 63.¤c5 
a1D 64.¦xd7+ ¢c6 65.¦xb7 ¢xc5 66.¦c7+ 
¢d6 67.¦c2 Dd1+ 68.¦d2 e4+ 0-1

Християн Колев (1792) – Иван Колев 
(2098) [C01]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.¤f3 ¥d6 
5.¥d3 ¤e7 6.0-0 0-0 7.¦e1 ¥f5 8.¥g5 f6 
9.¥h4 £d7 10.¥g3 ¥xg3 11.hxg3 ¤bc6 12.c3 
¦ae8 13.¤h4 ¥xd3 14.£xd3 ¤d8 15.¤d2 
¤f7 16.¦e3 ¤c8 17.¦ae1 ¤cd6 18.¤b3 ¤e4 
19.£e2 ¤fd6 20.¤d2 ¤xd2 21.¦xe8 ¦xe8 
22.£xd2 ¤c4 23.¦xe8+ £xe8 24.£c1 £e2 
25.b3 ¤d2 26.¤f5 ¤e4 27.£e3 £xe3 28.¤xe3 
¤xc3 29.a4 c6 30.¢f1 ¢f7 31.¢e1 ¢e6 32.f3 
¤a2 33.¢d2 ¤b4 34.g4 g6 35.¢c3 ¤a6 
36.b4 ¤c7 37.¢d3 ¤e8 38.¤f1 ¤d6 39.¤d2 
h5 40.gxh5 gxh5 41.¤b3 ¢f5 42.¤c5 ¢f4 
43.¤d7 f5 44.¤f6 h4 45.¢e2 ¤c4 46.b5 ¤b2 
47.bxc6 bxc6 48.a5 a6 49.¤d7 ¤c4 50.¤c5 
¤xa5 51.¢f2 ¢g5 52.¤xa6 ¤b3 53.¢e3 
¢f6 54.¤b4 ¤a5 55.¤d3 ¤b3 56.¤e5 c5 
57.¤d7 

57...¢e6? +- [57...¢e7 58.¤xc5 ¤a5 
(58...¤xc5? 59.dxc5) 59.¢d3 ¤c4=] 
58.¤xc5+ ¤xc5 59.dxc5 ¢d7 60.¢d4 ¢e6 
61.f4 ¢f6 62.¢xd5 ¢g6 63.c6 ¢h5 64.c7 
¢g4 65.¢e5 ¢g3 66.c8£ 1-0
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За трета поредна година ШК „Етър” и Mall 
Велико Търново организираха детски на-
ционален турнир по шахмат за деца до 12 

години. Участваха рекорден брой състезате-
ли – 93-има, от които 33-има състезатели на 
ШК „Етър”. Турнирът се проведе в 6 кръга по 
Швейцарска система при контрола 15 мин + 
5 секунди на ход на състезател. Бяха осигуре-
ни подаръци за всички участници от фирмите 
„Аглика” и „Рефан”. Основните и допълнител-
ните награди, общо 48, подсигуриха: Mall Велико 
Търново, Мтел, магазин „Актив”, книжарница 
„Приятели”, парфюмерия „Адел” и ШК „Етър”. 
„Лактима Балкан” осигури за участниците пло-
дови напитки, а „Премиум” - фреш сокове.

Имаше и томбола с 5 награди. Призьорите 
във всяка група получиха медали и предметни 
награди. Първите 6 състезатели в генералното 
класиране получиха и парични награди. Парфюме-
рия „Адел” и магазин „Актив” наградиха победи-
телите до 6, 8 и 10 години.

 Програмата предвиждаше допълнителен 
мач - тайбрек за определяне на носителя на 
голямата награда – дрон от Мтел в случай на 
равенство от 6 точки. Но се получи дележ на 
първото място от трима състезатели с по 5,5 
точки, които бяха класирани по допълнителни 
показатели. Носител на купата в турнира 
и шампион до 12 години стана Лъчезар 

Колев от ШК „Асеневци”, Велико Търно-
во, с 5,5 точки. Сребърен медал за Станислав 
Ботев от „Пристис”, Русе, и бронзов за Сти-
лиан Ангелов от „Етър”, Велико Търново. Чет-
върто място за Данаил Донков от „Пристис”, 
Русе, с 5 т.

При момичетата до 12 години победител 
и най-добре представило се момиче в турнира 
е Радост Радкова от „Асеневци”, Велико Тър-
ново, с 4 точки. Сребърен медал за Стефания 
Димитрова от ЦСКА, бронзов за Ева Русева от 
„Спартак Плевен” 21. Четвърто място за Кат-
рин Нинова от същия клуб.

Най-малките участници бяха на 6 години и 
получиха плакет и предметни награди. Това са 
Сияна Кънова от София и Румен Мързаков от 
Варна.

В групата до 6 години бяха отличени всич-
ки деца. Шампион стана Данаил Попзафиров от 
„Елит”, София, с 5 точки, следван от Ралица 
Аршинкова от НСА с 3,5 т. и Александър Ата-
насов от „Тунджа”, Ямбол, с 3 точки. Четвърти 
е Емил Узунов от НСА.

Победител при момичетата до 8 години 
с 4 точки стана Стефани Бижева от „Етър”. 
Втора е Моника Илиева от „Михаил Тал”,Червен 
бряг, също с 4 точки и трета – Йоана Кръстева 
от „Елит” София с 3,5. Четвърто място записа 
Виктория Николова от „Тунджа”, Ямбол.

Купа Mall Велико Търново
мм Светла Йорданова
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Победител при момчетата до 8 години 
е Никола Клаклов от „Ивис плюс”, София, с 4 
точки. Със същия актив са и следващите три-
ма. По допълнителни показатели се наредиха 
Андрей Иванов от Пловдив, Красен Грудов от 
Варна и Мартин Кънчев от „Етър”.

Победител при момичетата до 10 години 
е Боряна Аршинкова от НСА с 4 точки. Сре-
бърен медал спечели Елена Иванова от „Прис-
тис”, Русе, а бронзов Вероника Стефанова от 
„Етър”. Четвърта е Яна Блажева от „Орловец”, 
Габрово.

При момчетата до 10 години борбата също 
бе много оспорвана до края. Трима състезатели 
финишираха с равен брой от 5 точки. Тук зла-
тото отиде при Григорий Смирнов от Варна, а 
второ-трето място бе поделено между Крис-
тиан Алексиев от Варна и Никола Кънов от 
„Елит”, София, с абсолютно равни показатели. 
Четвърти е Кристиян Илиев от „Плевен 21”.

Допълнителни награди получиха най-добре 
представилите се състезатели на „Етър” в ка-
тегории:

Състезатели с международен Ело рейтинг:
1. Кристиан Ангелов
2. Слав Чамурков
3. Веселин Чамурков
4. Юлиан Вълчев

Състезатели без Ело рейтинг (дебютан-
ти):

1. Йордан Ангелов
2. Ивайло Николов
3. Никола Стоянов
4. Тодор Великов

Най-добре представили се състезатели без 

Ело рейтинг в турнира бяха представителите 
на ШК „Асеневци”:

1. Атанас Атанасов - 4 точки
2. Берк Ружди - 3,5 
3. Ивелин Стефанов - 3,5
4. Денислав Христов - 3

Главен съдия на турнира бе международният 
арбитър Николай Йорданов, а зам. гл. съдия - Коста 
Ангелов от Варна. Наградите връчиха Светла-
на Атанасова от Mall Велико Търново, Иваничка 
Петкова – директор на ОУ „Св. Патриарх Евти-
мий”, и Мария Илчева – председател на комисията 
по спорта, туризма, децата и младежта към Вели-
котърновския общински съвет.
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(1) Syversen - Podgorny

iy
Черните печелят

(2) Najdorf - Seidler

Белите печелят

(3) Richter - Ahues

Белите печелят

(4) Troianescu - Lhagva

Белите печелят

(5) Karasjev - Ljochki

iy
Белите печелят

(6) Nadeshdin - Aimuchanov

Белите печелят

(7) Fatalibekova - Lyssenko

Белите печелят

(8) Kasparov - Petrosjan

Белите печелят

Ðешете комбинациите
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