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Ìеждународни прояви

Европейскo първенствo по ускорен шах и 
блиц - Херцег Нови, Черна Гора

мс Пламен Стефанов

Европейските първенства по ускорен 
шах и блиц натрупаха вече 6-годишна 
история и придобиха авторитет. След 
дебюта през 2001 г. в Нови Сад тази го-
дина те се организираха за 6-и път, като 
за трети път бяха непосредствено след 
Европейско първенство по класически 
шах. При това организаторите напра-
виха безпрецедентна корекция в датите 
- изтеглиха първенството с един ден по-
рано и по този начин този път цялата 
руска група се включи в тях и  конкурен-
цията стана много по-силна, от което 
несъмнено спечели шампионатът като 
цяло. Общо над 230 участници от 15 
страни се включиха в надпреварата на 
различните възрастови групи за момче-
та и момичета. 

От наша страна се забеляза отново 
подценяване на проявата. Организирани-
ят превоз с автобус от федерацията бе 
съобразен само с първенството по класи-
чески шах и мнозина предпочетоха удобс-
твото му за връщане. Единствените, ко-
ито още преди заминаването бяха изявили 
желание да останат, бяха Милена и Цвета. 

От другите никой нямаше готовност, но 
в последния момент Сашо Андреев про-
яви силно желание за игра и благодарение 
на своевременната подкрепа от неговия 
клуб остана с нас. 

Моето лично мнение е, че участието в 
тези първенства е престижно и не бива да 
се подценява. Това не е “весел шах”, как-
то някои се опитват да го принизяват. 
В наше време все повече ускорените пар-
тии и блиц решават шахматните призове 
и корони. Така е в регламента на Светов-
ното първенство за жени, Световната 
купа за мъже и дори в мач за световната 
титла като Крамник - Топалов.

Как играха нашите представители.
Ще започна от Милена Стефанова, 

която е вече “ветеран” в тези състезания. 
Участвала е във всичките 6 досега. Неслу-
чайно тук тя се чувстваше по-уверена и 
постигна по-добри резултати, отколкото 
в класическия шах. В групата й за девойки 
до 16 г. тя бе номер 12 и стартира с реми 
с номер 1 по ело Олга Гиря (Русия). След 
това победи друга представителка от Ру-
сия - Мария Румянтцева, и допусна загуба от 
трета рускиня - Дариа Иванова, както и бъ-
дещата победителка Алсу Садикова (Русия). 
За съжаление в предпоследния кръг загуби 
принципния балкански двубой с Мария Ракич 
(Сърбия) и така трябваше да се задоволи с 
6-о място. 

В блица за девойки до 18 г. конкурен-
цията бе още по-жестока с 33 състе-
зателки, между които 4 международни 
майсторки и 5 ФИДЕ-майсторки за жени. 
Милена с 20-ти стартов номер постигна 
5,5 т. от 9 и зае отново 6-о място, като 
победи  международните майсторки Са-
бина Фойшор (Румъния) и Дейманте Дау-
лите (Латвия). 

Нашите представители 
(Милена, Сашо, Цвета)

20 - 23.IХ. 2006
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Ускорен шах: Момичета до 16 г. 
(23 състезателки от 10 страни)

Крайно класиране т.

1 Sadykova Alsu RUS 7½

2 Severiukhina Zoja RUS 7½

3 Rakic Marija SRB 6½

4 Girya Olga RUS 6

5 Laurusaite Brigita LTU 5½

6 Stefanova Milena BUL 5½

Блиц: Момичета до 18 г. 
(33 състезателки от 9 страни)

Крайно класиране т.

1 Gunina Valentina RUS 9

2 Kublashvili Etery RUS 6½

3 Tarasova Viktoriya RUS 6½

4 Paulet Iosefina ROM 6

5 Saulyte Evelina LTU 6

6 Stefanova Milena BUL 5½

Цвета Галунова се представи най-силно 
от нашите. Макар във вътрешния ни шампио-
нат да не показа добри резултати тази година, 
в международен план тя е вече опитен боец с 
авторитет. След партиите от първия ден с 
4,5 от 5 тя бе лидер в своята група за девойки 
до 12 г. Играта й също подхождаше на лидер. 
Гледах я как със самообладание на първа дъска, 
при висящ флаг и оставащи секунди надигра 
Зязюлкина от Беларус и Винче от Сърбия. На 
втория ден допусна обаче срив в партиите 
срещу Лежепекова (Русия) и най-малката със-
тезателка от фамилията Фойшор (Румъния) 
- Михаела. Бронзовият медал й приляга, а това 
е всъщност и най-високото отличие за Бълга-
рия, постигнато на този шампионат. На бли-
ца за девойки до 14 г. Цвета отново играеше 
в челото и постигна 5-то място с 6 т. от 9 
партии.

Ускорен шах: Момичета до 12 г. 
(19 състезателки от 7 страни)

Крайно класиране т.

1 Lezhepekova Veronika RUS 7

2 Ziaziulkina Nastassia BLR 7

3 Galunova Tsveta BUL 6

Блиц: Момичета до 14 г. 
(36 състезателки от 9 страни)

Крайно класиране т.

1 Hitter Gabriela HUN 8

2 Eric Jovana SRB 7½

3 Suslova Alena RUS 7

4 Ildzhirinova Saglara RUS 6

5 Galunova Tsveta BUL 6

Интересно е да вмъкна и още едно впе-
чатление от този шампионат. През първия 
ден на ускорения шах достъпът до игралната 
зала бе свободен за всички. Игралното поле 
бе отделено със столове, но всеки можеше 
да види как се развиват битките по първите 
дъски. Затова имам доста преки впечатления 
от играта там. За съжаление към края на деня 
публиката сякаш бе повече уморена от игра-
чите и започна все по-често да се нарушава 
тишината в залата със странични разговори. 
Това принуди съдиите на другия ден да допус-
кат зрители само в първите 10 минути от 
партиите. Споменавам го, тъй като и у нас 
през годините се води продължителна дис-

Цвета с купата (в средата)
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кусия “за” и “против” зрителите в залата. 
За мен е несъмнена ползата за треньора да 
може да следи игровото поведение на своя 
състезател и да го коригира още в тези ран-
ни състезателни години. От друга страна 
и публиката трябва да проявява шахматна 
култура и коректност, за да се запази чисто 
състезателната атмосфера в залата. Така че 
преценката остава на самите организатори 
на състезанието.

Искам да отделя специално внимание 
на Сашо Андреев. Той е забележително 
явление, което трябва да се подкрепя. Не-
известен допреди година, той се впусна в 
битките с голямо желание за игра, без да се 
съобразява с имена и представителност на 
шахматни школи. Просто много му се иг-
раеше! Интересно ми беше как определяше 
противниците си - по симпатии и физио-
номии, но без да има страх от никого от 
тях. На ускорения шах се движеше в чело-
то и само 2 последователни загуби накрая 
го остави на 9-то място. Нещо подобно на 
класическия шах, където нямаше загуба до 
предпоследния кръг. В блица обаче издържа 
докрай и зае 4-то място сред 52 участници 
до 14 години! И всичко това, без да има меж-
дународно ело и опит. Чудесно участие!

Ускорен шах: Момчета до 12 г. 
(30 състезатели от 8 страни)

Крайно класиране т.

1 Savitskiy Sergey RUS  7½

2 Bukavshin Ivan RUS 7

3 Khachykian David BLR 6½

9 Andreev Sasho BUL  5

Блиц: Момчета до 14 г. 
(52 състезатели от 10 страни)

Крайно класиране т.

1 Ter Sahakyan Samvel ARM 8

2 Meskovs Nikita LAT 7½

3 Lavrik Dmitry RUS 7

4 Andreev Sasho BUL 6½

Единствен по рода си като състезание 
е така нареченият Суперфинал. В него по 
системата на елиминиране се срещат 
първите 6 от всяка възрастова група, от 
турнирите по ускорен шах плюс най-добре 
представилия се до 8 г. и един по избор на 
организаторите. Формулата е 2 партии 
по 15 минути и при равенство 2 партии 
блиц на 5 минути, а при ново равенство 
една партия с 5 минути срещу 4 за черни-
те, но ремито е победа за черните. Рядко 
се срещат състезания на елиминации и за-
това участието в тях е особено привле-
кателно и атрактивно. От нашите със-
тезатели в схемата се включиха Цвета 
Галунова (3-та до 12 г.) и Милена (6-а до 16 
г.). В първия кръг Цвета загуби с 2:0 своя 
мач с Олга Гиря (Русия), но оказа сериозна 
съпротива в първата партия. Милена бе 
изненадана в първата партия от по-мал-
ката Лежепекова (Русия, 1-ва до 12 г.), 
но във втората се реваншира и премина 
към блиц партиите. В тях бе определе-
но по-добрата и контролираше играта за 
обща победа в мача с 2,5:1,5. На втория 
рунд се срещна с международната майс-
торка Сабина-Франческа Фойшор (Румъ-
ния). Грешка в дебюта на първата партия 
отново я постави в положение “партер”. 
Въпреки това във втората спечели качес-
тво и когато изглеждаше, че отново ще 
изравни мача, допусна противничката да 
получи контраигра и загуби. Победителка 
в тази надпревара стана Валентина Гуни-
на (Русия). Това момиче играе вече трети 
финал от суперфиналите (при три учас-
тия!) и само миналата година пропусна да 
го спечели. Показва здрави нерви и бърз 
поглед и неслучайно спечели и блиц тур-
нира с 9 от 9!  

В заключение: Може да сме доволни от 
тримата наши представители, защитили 
шахматната ни школа с един медал и 4 кла-
сирания в шестиците.
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От 19 до 28 октомври в Батуми, сто-
лица на автономна република Аджария в 
състава на грузинската държава, се про-
ведоха световните индивидуални първен-
ства по класически шах за момичета и 
момчета във възрастовите групи - от 8 
до 18 години.

Батуми се намира на източното крайб-
режие на Черно море. Точно срещу Бургас 
- от другата страна на морето. Наоколо 
има много красива природа. Съчетават се 
морето с планината. Планинските масиви 
са т. нар. Малък Кавказ. Всичко е потънало 
в зеленина, а далече на север блестят веч-
ните ледове на Голям Кавказ и най-висо-
кият връх Елбрус. Хълмовете са обрасли с 
вековни гори. Има много цветя и птици. 
По това време на годината вече са от-
минали големите жеги и времето е меко 
и топло.

Организаторите се бяха постарали и 
бяха създали отлични условия за участ-
ниците да покажат всичко, на което са 
способни.

А нашата шахматна армия беше от 
тринадесет бойци и един командир. Има-
ше и седем родители, които ни бяха като 
оръженосци. Войниците ни бяха разполо-
жени по следния начин:
Момичета
< до 8 години - Доника Шивачева и Мария 

Васова
< до 10 - Симонета Иванова
< до 12 - Дарена Сиркова
< до 14 - Сандра Трифонова
< до 16 - Мария Владимирова
< до 18 - Милена Стефанова
Момчета
< до 8 години - Валентин Вълев
< до 10 - Киприян Бербатов и Александър 

Монев
< до 12 - нямахме участник, трябваше да 

е Сашо Андреев от Свиленград
< до 14 - Васил Кръстев
< до 16 - Стелян Георгиев
< до 18 - Светозар Цеков

Всеки от тях водеше своята битка и ве-
чер докладваше за постигнатото или пропус-
натото. Но всички се държаха като отбор и 
си помагаха, с каквото можеха. По-опитните 
съветваха по-малките. Те пък от своя страна 
им даваха пример да се борят с по-силните 
противници без страх и докрай, Защото по-
младите са по-безстрашни.

Ето и кой как се справи:
 

Момичета до 8 години 

Мария Васова от ШК ”Плевен XXI”, 
живееща в Берковица, направи 7 т. и зае 
престижното десето място. Тя започна 
турнира плахо, със загуба и две ремита. 
След това обаче успя да се успокои и иг-
рата й потръгна. Направи 6 точки в ос-

Световнo първенство по класически шах за 
момичета и момчета - Батуми, Грузия

 мс Живко Жеков

ÌÎÆÅÕÌÅ�ÏÎÂÅ×ÅÌÎÆÅÕÌÅ�ÏÎÂÅ×Å
19 - 28.Х. 2006
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таващите 8 кръга. Тя допусна най-малко 
загуби от всички наши представители - 
само две. Направи и четири ремита. Поне 
двете от тях бяха спечелени.

На Мария не й достигна вяра в собст-
вените сили. Но ако тренира упорито и 
играе редовно в турнири, скоро от нея ще 
треперят много шахматистки.

Другата ни представителка в тази 
група беше Доника Шивачева от Ямбол. 
Тя е на седем години и има още една въз-
можност в същата възрастова група до-
година. Резултатът, който постигна, не е 
впечатляващ, 4 точки и 39-то място. Тя 
обаче се закани през 2007 г. да си отмъсти 
на всички, които я изпревариха.

Крайно класиране т.

1 Furtado Ivana Maria (Индия) 8,5 

2 Navyavyshnavi Mannepalli (Индия) 8,5 

3 Mahalakshmi M (Индия) 8 

10 Maria Vasova (България) 7 

39 Donika Shivacheva (България) 4 

47 участнички

Момичета до 10 години 

В групата до 10 години ни предста-
ви Симонета Иванова от ШК ”Дракон” 
– Плевен.   Участваха 64 състезателки. 
Симонета зае 41-во място с 5 точки. 

Мисля, че в нея има данни, но й липсва уве-
реност в собствените сили. Показателен 
е фактът, че успя да победи номер едно 
в стартовия списък - индийката Гупта, с 
коефициент 2022. 

Крайно класиране т.

1 Sahajasri Ch (Индия) 9 

2 Fataliyeva Ulviyya (Азербайджан) 8,5 

3 Zhai Mo  (Китай) 8 т

41 Simoneta Ivanova ( България) 5 т

64 участнички

Момичета до 12 години 

До 12 години игра Дарена Сиркова от 
ШК ”Бадев” - София. Участваха 67 шах-
матистки. Тя постигна 4,5 точки и зае 
55-то място. Дарена се стара и се бори 
много за по-добро представяне, но оче-
видно това  са реалностите. Нейната 
подготовка на този етап не й позволява 
да постигне повече. Тя е една от изя-
вените ни млади шахматистки и тряб-
ва час по-скоро да се започне сериозна 
работа, за да не се пропилеят годините 
досега. Ако желае да се бори за високи 
резултати, не трябва да губи нито миг, 
а веднага да започне работа със сериозен 
треньор.
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26.£f2 ¦f8 27.£e1 ¥f6 28.¥g2 g6 29.¤d1 
¥g7 30.£b4 ¦be8 31.¤c3 £c5 32.£c5 
dc5 33.¦ae1 ¥c3 34.bc3 ¥a4 35.e5 ¦e7 
36.¦f2 ¦d8 37.¥f3 f5 38.c4 ¦d4 39.¥d5 
¢g7 40.e6 b5 41.¥c6 ¦c4 42.¦d2 ¢f6 
0–1
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Крайно класиране т.

1 Danelia Mariam (Грузия) 9 

2 Lach Aleksandra (Полша) 8.5.

3 Baciu Diana (Македония) 8 

55 Darena Sirkova  (България) 4,5

67 участнички

Момичета до 14 години 

До 14 години наша представителка 
беше Сандра Трифонова от ШК ”Дракон” 
- Плевен. Тя е 29-та от 52 участнички. 
Постигна 5,5 т. Сравнително добро пред-
ставяне, като се има предвид, че е по-мал-
ка. На това първенство тя натрупа ценен 
опит и ако продължава така сериозно да 
се отнася към шаха, през следващите две 
години ще завоюва вероятно и медал в 
тази възрастова група. Ето и тазгодиш-
ните медалисти: 

Крайно класиране т.

1 Kulon Klaudia  (Полша) 9 

2 Muzychuk Mariya (Украйна) 9 

3 Paikidze Nazi (Грузия) 8,5

29 Sandra Trifonova  (България) 5,5

52 участнички

Момичета до 16 години 

Мария Владимирова от София участва 
в турнира до 16 години. Тя се включи към 
групата в последния момент, след като 
се отказа Моника Дилова. Въпреки че Ма-
рия играе непрекъснато по нашите тур-
нири и постоянно е в бойна готовност, 
не се представи според възможностите 
си. Смятам, че беше преситена от шах и 
уморена. Трябва да помисли в бъдеще да 
подбира внимателно участията си, като 
си дава време за почивка и по-задълбоче-
на подготовка. Тя също много се стара 

и похаби много нерви и сълзи, но успя да 
спечели само 4,5 т. – съответно 44-то 
място от 54 участнички. Определено не 
постигна това, което може. Тук челната 
тройка е:

Крайно класиране т.

1 WFM Guramishvili Sopiko  9,5

2 Mammadova Gulnar (Азербайджан)  8

3 Khazhomia Salome (Грузия ) 8 

44 Maria Vladimirova (България) 4,5

54 участнички

Vladimirova, M. - Roos, E. [C11]
1.e4 e6 2.¤c3 d5 3.¤f3 ¤f6 4.e5 ¤fd7 
5.d4 c5 6.dc5 ¤c6 7.¥f4 ¥c5 8.¥d3 h6 
9.h4 ¤b4 10.¦h3 £b6 11.£d2 a6 12.¢f1 
¤d3 13.cd3 d4 14.¤e4 f5 15.ef6 gf6 
16.¥h6 ¥b4 17.£c1 e5 18.¦g3 f5 19.¥g7 
¦h7 20.£c4 ¦g7 21.¦g7 fe4 22.¤g5 £f6 
23.¦f7 £d6 24.¤e4 £b6 25.¦g7 ¥f8 26.£f7 
¢d8 27.¦g8 £b4 28.¤g5 ¢c7 29.¤e6 
¢b6 30.¤f8 ¤f8 31.£f8 £b2 32.£d6 ¢a7 
33.£c5 b6 34.£c7 ¥b7 35.£c1 1–0

Момичета до 18 години 

Милена Стефанова от Враца се бори 
до 18 години. Тя събра 5,5 т. и зае 27-мо 
място от 41 участнички. Без съмнение 
Милена е сред нашите най-опитни млади 
шахматистки. Отличава се и с хъс за игра. 
Не се отказва от борбата. Но тя също е 
по-малка от групата, в която игра. За ни-
вото на турнира говори и съставът - три 
гросмайсторки, девет международни и 
седем ФИДЕ майсторки. Милена също се 
стара много и въпреки отчайващия старт 
/три загуби/ успя да се добере до петде-
сетте процента.

Stefanova, Milena (2046) - Jule, A. 
(1852) [C01]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.ed5 ed5 4.c4 ¤c6 5.¤c3 
¤ge7 6.¤f3 ¥f5 7.¥e2 g6 8.¥g5 dc4 9.d5 
¤a5 10.£a4 c6 11.d6 £d6 12.£a5 ¥g7 
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Ìеждународни прояви
13.¦d1 £e6 14.£c5 ¥d3 15.£e7 £e7 
16.¥e7 ¥e2 17.¢e2 ¢e7 18.¦he1 ¦ad8 
19.¢f1 ¢f6 20.¤e4 ¢f5 21.¤d6 ¢f6 22.g4 
g5

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+-tr0
9zpp+-+pvlp0
9-+psN-mk-+0
9+-+-+-zp-0
9-+p+-+P+0
9+-+-+N+-0
9PzP-+-zP-zP0
9+-+RtRK+-0
xiiiiiiiiy

23.¤g5 h6 24.¤gf7 1–0
Тук класирането е:

Крайно класиране т.

1 WGM  Harika Dronavalli (Индия) 9 

2 WFM  Umudova Nardiz  (Азербайджан) 8,5

3 WIM  Gomes Mary Ann  (Индия) 7,5

27 Milena Stefanova  (България) 5,5 

41 участнички

Медалите при момичетата се разпре-
делиха между следните държави:

Държава Златни Сребърни Бронзови

Индия 3 1 2

Грузия 2 - 2 

Полша 1 1 -

Азербайджан - 3 -

Украйна - 1 -

Китай - - 1

Македония - - 1

Ето и представянето на момчетата.

Момчета до 8 години 

До 8 години игра Валентин Вълев от Бур-

гас. Той се представи най-добре от нашите 
участници, ако се имат предвид спечелените 
точки и постигнатото класиране. Класира се 
девети от 82-ма участници - със 7,5 т.

Валентин проведе турнира равномер-
но, без кризи и като че ли без особено 
напрежение. Видимо играеше с настро-
ение и не личеше да се е притеснил от 
първото си участие на такъв турнир. 
Как му е било на сърцето обаче, той 
най-добре си знае. Може да го питате, 
като го видите. Когато успяваше да из-
лезе от дебюта сух - печелеше, а когато 
допуснеше непоправима грешка в дебю-
та - губеше. А дебюти той слабо знае, 
защото  мързи да ги учи. Това му попре-
чи да спечели медал.

Sibashvili, Georgi - Valev, Valentin 
(1643) [A29]
1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.g3 ¤c6 4.¥g2 ¥b4 
5.¤f3 0–0 6.d3 ¥c3 7.bc3 d6 8.0–0 ¥e6 9.£a4 
¤d7 10.¥a3 ¤b6 11.£c2 ¥f5 12.e4 ¥g6 
13.¤d2 f5 14.ef5 ¥f5 15.¤e4 ¤d7 16.£b3 
¤a5 17.£a4 ¤c6 18.£b3 ¤a5 19.£b5 ¥e4 
20.¥e4 c6 21.£b4 ¤c5 22.¦fd1 

XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9zpp+-+-zpp0
9-+pzp-+-+0
9sn-sn-zp-+-0
9-wQP+L+-+0
9vL-zPP+-zP-0
9P+-+-zP-zP0
9tR-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

22...¤e4 23.de4 c5 24.£a4 £c7 25.¦d2 
¤c6 26.£d1 ¦ad8 27.£g4 £f7 28.¦b1 
¤a5 29.¦db2 b6 30.£e2 £c4 31.£e3 
£a4 32.¦b3 ¤b3 33.¦b3 c4 34.¦b4 £a3 
35.£d2 £a6 36.£d5 ¢h8 37.¦c4 £a2 
0–1

Крайно класиране т.

1 Mohineesh Ch (Индия) 10

2 Prince Bajaj  (Индия) 9 
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3 Steinberg  Ntzan  (Израел) 8,5

9 Valentin Valev  (България) 7,5

82 участници

Момчета до 10 години 

В турнира до 10 години разчитахме на 
„тежката ни артилерия” - Киприян Берба-
тов от Благоевград и Александър Монев 
от ШК ”Силистра”. Този път обаче мер-
никът им не беше много точен.

Бербатов започна много добре с три от 
три, но после претърпя и три поредни за-
губи, което практически сложи край на не-
говия турнир. Заслужава похвала, че прояви 
воля и успя да се пребори за 15-ото място. 
Струва ми се, че го подведе концентрация-
та. Като че ли нямаше много настроение за 
игра и се усещаше преситеност от шах.

Монев направи 6 точки и се класира 
едва 36-и. Трябва обаче да отбележа, че 
неговите противници като състав бяха 
най-силни. Той не срещна аутсайдери и 
всяка партия изискваше максимално нап-
режение. Мисля, че у него беше най-голямо 
желанието да завоюва медал, но просто 

не му тръгна турнирът.
Monev, A. (1984) - Harutyunyan, V. 

(1944) [B76]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c3 g6 6.¥e3 ¥g7 7.f3 ¤c6 8.£d2 
0–0 9.g4 ¤d4 10.¥d4 ¥e6 11.0–0–0 £a5 
12.¢b1 ¦fc8 13.a3 ¦ab8 14.g5 ¤h5 
15.¤d5 £d2 16.¦d2 ¥d5 17.ed5 ¥d4 
18.¦d4 ¦c5 19.¥h3 b6 20.¦e1 ¦b7 21.c3 
¦bc7 22.¥g4 ¤g7 23.¢c2 ¢f8 24.¦ee4 
b5 25.¢d3 ¤e8 26.¦e1 ¦b7 27.b4 ¦cc7 
28.¦c1 a5 29.c4 ab4 30.ab4 ¦a7 31.¦c3 
bc4 32.¦dc4 ¦c4 33.¢c4 ¤c7 34.¥d7 
e6 35.¥c6 ¢e7 36.b5 ed5 37.¢d3 ¤e6 
38.b6 ¦a6 39.b7 ¦b6 40.¥d5 ¤f4 41.¢e4 
¤d5 42.¢d5 ¦b7 43.¢c6 ¦b2 44.¦e3 
¢f8 45.¢d6 ¦h2 46.¢e5 ¢g7 47.¢f4 
¦a2 48.¦e7 ¦a5 49.¢g4 ¦f5 50.¦e2 ¦a5 
51.¦h2 ¦a7 52.¦b2 f6 53.gf6 ¢f6 54.¦b6 
¢g7 55.¦c6 ¦a4 56.f4 ¦a7 57.¦c5 ¦b7 
58.¢g5 h6 59.¢g4 ¦b6 60.¦e5 ¦b3 
61.¦c5 h5 62.¢h4 ¦f3 63.f5 ¦f4 64.¢g3 
¦f5 65.¦c6 g5 66.¦b6 ¦f6 67.¦b5 ¢g6 
68.¦c5 h4 69.¢h3 ¦f3 70.¢g2 g4 71.¦c6 
¢g5 72.¦c5 ¦f5 73.¦c8 h3 74.¢g3 ¦f3 
75.¢h2 ¦f2 76.¢g1 h2 77.¢h1 g3 78.¦g8 
¢f4 79.¦g3 ¦d2 80.¦g2 ¦g2 81.¢g2 1/2

Крайно класиране т.

1 Girish A Koushik (Индия) 9,5 

2 Beradze Irakli (Грузия) 8,5

3 Sai Krishna G V (Индия) 8 

15 Kiprian Berbatov (България) 7 

36 Aleksander Monev (България) 6

95 участници 

Момчета до 14 години 

До 14 години участва Васил Кръстев 
от ШК ”Дракон” - Плевен. Той е на 51-во 
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Äържавни първенства
място от 83-ма участници с актив от 5 
точки, но независимо от това смятам, че 
той се представи много добре. Игра сре-
щу 10 състезатели с коефициент и веро-
ятно ще се градира в листата от 1 януари 
следващата година. Той също късно разб-
ра, че ще участва на това първенство и 
не е имал време да се подготвя специално. 
Тук победителите са:

Крайно класиране т.

1 Durarbeyli Vasif  (Азербайджан) 8,5 

2 Bredadze Lewan  (Грузия) 8 

3 Liu Qingnan  (Китай) 8 

51 Vasil Krastev  (България) 5 

83 участници

Момчета до 16 години 

Стелиян Георгиев от ШК ”Абритус” 
– Разград,  се представи до 16 години. Зае 
55-то място от 64 участници с актив 
от 4 точки. Той не игра слабо. Не допусна 
загуба от противник с по-нисък коефици-
ент от неговия, даже се пребори за две 
ремита срещу по-високи коефициенти. 
Ако вземем това за критерий, представя-
нето му е в рамките на нормалното. Друг 
е въпросът, че на тези години другите 
държави са много много напред. Тук при-
зьорите са:

Крайно класиране т.

1 Tomczak Jasek  (Полша) 9

2 Onischuk Vladimir  (Украйна) 9 

3 Nquyen Ngoc Truongson  (Виетнам) 8 

55 Stelian Georgiev  (България) 4 

64 участници

Момчета до 18 години 

До 18 години наш представител 

беше Светозар Цеков от ШК ”Спар-
так Плевен XXI” . Той също завърши с 
4 точки и зае 47-мо място от 54 учас-
тници. Неговият турнир естествено 
беше най-силен. До седмия кръг поддър-
жаше баланс на 50 процента, но с много 
лош финал 0,5 от 4 изостана в дъното. 
Особено неприятна беше загубата му в 
десетия кръг от сравнително по-слаб 
противник. Ако беше спечелил тази 
партия, вероятно щеше да завърши с 
5,5, което би отговаряло на неговата 
сила.

Hasanov, Sh. (2249) - Tsekov, Svetozar 
(2195) [B90]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c3 a6 6.f3 e5 7.¤b3 ¥e6 8.¥e3 
¤bd7 9.g4 ¤b6 10.g5 ¤fd7 11.£d2 ¦c8 
12.0–0–0 ¥e7 13.h4 0–0 14.¢b1 f5 15.gf6 
¤f6 16.¥b6 £b6 17.¥h3 ¥h3 18.¦h3 
£c6 19.¤c1 b5 20.¤1e2 ¦f7 21.¤g3 b4 
22.¤ce2 ¥f8 23.h5 a5 24.¦hh1 a4 25.£d3 
¢h8 26.f4 ¤g4 27.¦hf1 

XIIIIIIIIY
9-+r+-vl-mk0
9+-+-+rzpp0
9-+qzp-+-+0
9+-+-zp-+P0
9pzp-+PzPn+0
9+-+Q+-sN-0
9PzPP+N+-+0
9+K+R+R+-0
xiiiiiiiiy

27...a3 28.¤f5 ab2 29.¢b2 ¦a7 30.¤c1 
ef4 31.¦f4 ¤e5 32.£d5 £c2 33.¢a1 ¤c4 
34.£d4 ¦ca8 0–1

Ето и медалистите:

Крайно класиране т.

1 IM Braun Arik (Германия) 9

2 Melkumyan Hrant (Армения) 8

3 GM Amin Bassem (Египет) 7,5

47 Svetozar Tzekov (България) 4

54 участници
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Медалите при момчетата се разпреде-
лиха между следните държави:

Държава Златни Сребърни Бронзови

Индия 2 1 1

Германия 1 2 -

Армения 1 1 -

Азербайджан 1 - 1

Полша 1 - -

Украйна - 2 -

Израел - - 1

Китай - - 1

Виетнам - - 1

Египет - - 1

Като цяло представянето ни не е лошо 
и отговаря на това, което в момента мо-
жем да очакваме. В отделните турнири 
обаче можехме да постигнем и по-добри 
класирания.

Най-вече това важи за групите до 8, 
10 и 12 години както при момичетата, 
така и при момчетата. Но пропуснатото 
няма да отиде напразно. Ако състезатели 
и треньори сериозно и задълбочено анали-
зират слабостите и направят правилни 
изводи. Предстоят много нови състеза-
ния, вероятно  по-трудни, и аз пожела-
вам на всички да запушат пробойните, да 
закърпят броните и да побеждават про-
тивниците, където и да ги срещнат. Нека 
схватките по шахматните полета да ви 
носят радост от победите и поуки от 
грешките.

Турнир по решаване 
на шахматни задачи

Най-големият успех, който пос-
тигнахме в Батуми, бе в почив-

ния ден на главния турнир.Тогава се 
проведе турнир по решаване на шах-
матни задачи в различните възрасто-
ви групи. Българските представители 
бяха - Киприан Бербатов, до 10 години, 
и Васил Кръстев - до 14 години. Бяха 
дадени 8 задачи – 2 двуходови, 2 три-
ходови, 2 комбинации и 2 етюда. Със-
тезанието продължи 3 часа. Киприан 
реши 6 задачи и с 36 т. в конкуренция 
на 30 участници стана убедително 
първи, като вторият изостана с 21 
т. Така той получи купата за свето-
вен шампион по решаване на шахмат-
ни задачи до 10 години. Васил Кръстев 
зае 11-ото място до 14 години.

Бербатов с купата на световен шампион 
по решаване на задачи
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Èзвестни личности - почитатели на шаха 

Гросмайстор в баскетбола - 
 моята мечта!

Кой е Константин Па-
пазов едва ли някой знае, но 
ТИТИ Папазов гo познава 
цяла България, че и светът. 
Сега съм национален тре-
ньор по баскетбол, но пре-
ди години и аз съм бил дете. 
Бях голям чешит и един ден 
в час на последния чин слушах 
футболен мач от грамаден 
транзистор. В един момент 
влизат режисьори да изби-
рат дете за роля в детския 
филм “Неочаквана ваканция”. 
И като видяха каква съм ски-
ца, веднага ме избраха. Ех, ако 
тогава разбирах добре шаха, 
щях да си го слушам мача в 
тоалетната като Крамник и 

нямаше да ми намаляват по-
ведението.

Много съм щастлив, че се 
научих да играя шах, защото 
това ми помогна да изкарам 
шестица на изпита по спе-
циалността в НСА. Зададо-
ха въпрос към всички: “Кой 
спорт прилича най-много на 
баскетбола?” Колегите от-
говаряха: футбол, волейбол, 
хандбал. Аз се изсилих и ка-
зах  - шахът. Професорите 
се шашнаха, но аргументи-
те ми бяха безапелационни. 
Баскетболът се играе от 
петима състезатели, а фигу-
рите в шаха също са пет. И 
аз подредих “състава” така: 

1.Тежък център (Цар). 2. Лек 
център (Дама). 3. Тежко кри-
ло (Топ). 4. Леко крило (Офи-
цер). 5. Гард (Кон). А естест-
вено моята любима фигура е 
конят, защото е най-умен и 
играе напред, назад и встрани. 
Също и подскача като луд, 
както аз на треньорската 
скамейка. Попитаха ме: “А 
пешката?” Отговорих, че тя 
е резерва и като я “произве-
дат”, става треньор. С това 
ги убих в стил Тити!

Оттогава не пропускам 
благотворителни сеанси на 
гросмайстори и съм готов да 
се включа на първия следващ 
за деца.



15ШАХ в училище

Äържавни първенства

От 8 до 11 август в Разград се проведоха 
държавните отборни първенства за юноши и 
девойки - старша възраст. Шахматен клуб “Аб-
ритус”, Разград, с председател мс Росен Русев 
организира перфектно първенство в хотел “Раз-
град”. При юношите участие взеха 7 отбора от 
7 града. Отборите бяха съставени от 4 състе-
затели + 1 резерва. Първенство се проведе по 
кръгова система в 7 кръга, а контролата за игра 
бе 90 минути на състезател за цялата партия. 
Крайното класиране придоби следния вид

Крайно класиране т.

1 ШК “Спартак Плевен XXI”, Плевен 18.5

2 ШК “Абритус”, Разград 16.5

3 ШК “Казанлък”, Казанлък 14.5

4 ШК “Каиса”, Варна 12.0

5 ШК “Столичен център”, София 11.5

6 ШК “Г.Даскалов”, Варна 7.0

7 ШК “Енергия 21”, Добрич 4.0

Съставът на победителите: 
Светозар Цеков - 4.5 т. от 6 партии,  

Любослав Кътов - 6 т. от 6 партии, Пла-
мен Василев - 5 т. от 6 партии, и Андрей 
Андреев - 3 т. от 6 партии.

Победителите по дъски стана-
ха:

1-ва дъска 
1. Ивайло Енчев (“Абритус”, Разград) 5.5 от 6
2. Светозар Цеков (“Спартак Плевен XXI”) 4.5 от 6
3. Тихомир Янев (“Каиса”, Варна) 4.0 от 6

2-ра дъска

1. Любослав Кътов (“Спартак Плевен XXI”) 6 от 6
2. Нино Влашки (“Столичен център”, София) 
4.5 от 6
3. Емил Минчев (“Г. Даскалов”, Варна) 3.0 от 6

3-та дъска

1. Пламен Василев (“Спартак Плевен XXI”) 5 от 6
2. Милена Стефанова (“Абритус”, Разград) 3.5 от 5
3. Ал. Константинов (“Каиса”, Варна) 3 от 6

4-та дъска

1. Радослав Очков (“Казанлък”, Казанлък) 4.5 от 5
2. Владимир Великов (“Абритус”, Разград) 4 от 6
3. Андрей Андреев (“Спартак Плевен XXI”) 3 от 6

Ето и няколко партии от шампиона-
та при юношите:

И. Енчев (2257) – Т. Янев (2214) 
[E15]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 ¥a6 
5.£a4 ¥e7 6.¥g2 0–0 7.0–0 ¥b7 8.¤c3 c5 
9.dc5 bc5 10.¦d1 £b6 11.¥f4 d5 12.cd5 
ed5 13.£c2 ¤bd7 14.¦ac1 ¦ac8 15.¤e5 
d4 16.¤d7 ¤d7 17.¤d5 ¥d5 18.¥d5 ¥d6 
19.¥d6 £d6 20.¥g2 ¤e5 21.¥h3 ¦c6 
22.£e4 ¦b6 23.b3 g6 24.f4 ¤c6 25.e3 
¦a6 26.¥g2 ¦d8 27.¦d2 ¤b4 28.ed4 
¦a2 29.¦a2 ¤a2 30.dc5 £c7 31.¦c2 
£a5 32.¥f1 ¤c3 33.b4 £a1 34.£e5 ¦d1 

Държавни отборни първенства за юноши и 
девойки до 18 г.

мс Димитър Илиев

Шампионките от ШК "64 Стара Загора"
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Äържавни първенства
35.¦f2 ¦e1 36.£b8 ¢g7 37.¢g2 ¤d1 
1–0

Д. Киров (2217) – М. Стефанова 
(2117) [B01]
 1.e4 d5 2.ed5 ¤f6 3.d4 ¤d5 4.c4 ¤b6 
5.¤c3 e5 6.¤f3 ed4 7.¤d4 ¥e7 8.¥e2 
0–0 9.0–0 ¥f6 10.¥e3 ¤8d7 11.£c2 ¤c5 
12.¦ad1 £e7 13.b4 ¤e6 14.c5 ¤d4 
15.¥d4 ¥d4 16.¦d4 £f6 17.£d2 ¤d7 
18.¤d5 £d8 19.¦d1 c6 20.¤e3 £c7 
21.¦d7 ¥d7 22.£d7 £f4 23.£b7 ¦ab8 
24.£c6 £b4 25.£d5 ¦bc8 26.c6 £b6 
27.¤f5 ¦cd8 28.£e5 ¦d1 29.¥d1 £b1 
30.£g7 1–0

И. Енчев (2257) – Н. Добрев [E91]
1.d4 ¤f6 2.c4 d6 3.¤c3 e5 4.¤f3 ¤c6 
5.d5 ¤b8 6.e4 g6 7.¥e2 ¥g7 8.0–0 
0–0 9.¤e1 a5 10.¦b1 ¤a6 11.¤d3 ¤d7 
12.¥e3 f5 13.f3 f4 14.¥f2 g5 15.a3 ¦f6 
16.g4 h5 17.h3 ¦h6 18.¢g2 ¢f7 19.b4 
£h8 20.¦h1 hg4 21.hg4 ¦h1 22.£h1 £h1 
23.¦h1 ab4 24.ab4 b6 25.¥d1 ¥f8 26.¥a4 
¤ab8 27.¢g1 ¥e7 28.¢f1 ¤f6 29.c5 bc5 
30.bc5 ¤bd7 31.c6 ¤f8 32.¢e1 ¤e8 
33.¢d2 1–0

М. Велков (2040) – Л. Кътов (2276) 
[A34]
1.e4 c5 2.c4 ¤c6 3.¤f3 e6 4.¤c3 ¤f6 
5.d3 a6 6.¥g5 h6 7.¥h4 d6 8.¥e2 ¤d4 

9.0–0 ¥e7 10.¥g3 e5 11.¤d4 cd4 12.¤d5 
g5 13.¤f6 ¥f6 14.f3 ¥e7 15.b4 f5 16.¥e1 
f4 17.a4 ¥e6 18.£b1 ¢f7 19.¥d1 h5 
20.£b2 g4 21.¦c1 ¦c8 22.a5 ¥h4 23.g3 
¥g5 24.fg4 hg4 25.gf4 ¥f4 26.¦f4 ef4 
27.£d4 £g5 28.¦c2 ¢e7 29.£b6 g3 
30.hg3 fg3 0–1

Н. Добрев – С. Цеков (2195) [B23]
1.e4 c5 2.¤c3 e6 3.f4 ¤c6 4.¤f3 d6 
5.¥c4 ¤f6 6.d3 ¥e7 7.0–0 0–0 8.h3 ¤a5 
9.a3 ¤c4 10.dc4 a6 11.£d3 £c7 12.f5 
¥d7 13.¥f4 ¦fd8 14.¦ad1 ¥c6 15.¦fe1 
e5 16.¥g5 b5 17.¥f6 ¥f6 18.¤d5 ¥d5 
19.£d5 bc4 20.£c4 £b6 21.b3 £b5 
22.£d5 ¦ab8 ½ 

Н. Добрев – Т. Янев (2214) [A47]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 b6 3.¥f4 e6 4.h3 ¥b7 
5.e3 ¥e7 6.¥c4 c5 7.c3 0–0 8.0–0 ¤c6 
9.¤bd2 ¦c8 10.£b1 a6 11.a4 h6 12.¦c1 
d5 13.¥d3 ¥d6 14.¥d6 £d6 15.¦e1 e5 
16.de5 ¤e5 17.¤e5 £e5 18.e4 £f4 19.e5 
¤d7 20.¥f5 £d2 21.¥d7 ¦cd8 22.¥g4 
d4 23.cd4 ¦d4 24.¦d1 £f4 25.¦d4 £d4 
26.£f5 ¥c8 27.£c8 ¦c8 28.¥c8 £b2 
29.¦d1 b5 30.¥f5 g6 31.e6 fe6 32.¥e6 
¢g7 33.f4 c4 34.¦d7 ¢f6 35.¥g8 £c1 
0–1

И. Енчев (2257) – С. Цеков (2195) 
[C07]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 c5 4.ed5 £d5 
5.dc5 ¥c5 6.¤gf3 ¤f6 7.¥d3 ¤c6 8.0–0 
¥d7 9.a3 ¤e5 10.¤e5 £e5 11.¤f3 £c7 
12.£e2 ¥d6 13.c4 ¤g4 14.h3 ¤e5 15.¤e5 
¥e5 16.f4 ¥d4 17.¥e3 ¥e3 18.£e3 0–0 
19.b4 a5 20.c5 ab4 21.ab4 ¦fd8 22.b5 
¦dc8 23.¦a8 ¦a8 24.¦c1 ¦c8 25.£d4 
¥e8 26.¥e2 ¦d8 27.£c4 ¦c8 28.¥f3 £e7 
29.c6 bc6 30.bc6 ¦c7 31.¦b1 £d6 32.¦b7 
¦c8 33.¦b1 g6 34.¦c1 ¦c7 35.£a4 ¢f8 
36.¢h1 ¢e7 37.¦d1 ¥c6 38.£a5 ¥d5 
39.¥d5 ed5 40.£d5 ½ 

Л. Кътов – С. Георгиев (2026) 
[D61]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 d5 3.c4 e6 4.¤c3 ¥e7 
5.¥g5 c6 6.e3 ¤bd7 7.¥d3 0–0 8.0–0 
¦e8 9.£c2 dc4 10.¥c4 b5 11.¥d3 h6 
12.¥f6 ¤f6 13.¤e4 ¥b7 14.¦fd1 £b6 

Любослав Кътов



17ШАХ в училище

15.¤e5 ¦ed8 16.¦ac1 ¦ac8 17.¤c5 ¥d6 
18.f4 ¥a8 19.b4 ¥c5 20.bc5 £c7 21.¦f1 
¦f8 22.£e2 ¦ce8 23.¥b1 ¥b7 24.¦f3 
g6 25.¦h3 h5 26.¢h1 £d8 27.£c2 ¦e7 
28.¦g3 £c7 29.¦g1 a5 30.f5 ef5 31.£f5 
¦e5 32.de5 ¤g4 33.£f4 ¥c8 34.h3 ¤e5 
35.¥g6 1–0

При девойките участие взеха 4 отбо-
ра от 4 града. Отборите бяха съставени 
от 3 състезателки +1 резерва. Игра се по 
кръгова система в 6 кръга, като отборите 
изиграха по две срещи с разменени цвето-
ве. Контролата бе същата - по 90 минути 
на състезателка за цялата партия.

Крайното класиране придоби следни-
ят вид:

Kрайно класиране т.

1 ШК “64 Стара Загора” 14.5

2 ШК “Г. Даскалов”, Варна 12.0

3 ШК “Спартак Плевен XXI” 7.5

4 ШК “Абритус”, Разград 2.0

Съставът на победителките: 
Адриана Николова - 5 т. от 6 партии, 

Петя Джурджева - 5 т. от 6 партии, и 
Константина Георгиева - 4.5 т. от 6 пар-
тии.

Победителите по дъски станаха:

1-ва дъска:

1. Адриана Николова (64 Стара Загора) 5 от 5
2. Христина Христова (“Г. Даскалов”, Варна) 4 от 5
3. Деница Пеловска (“Спартак Плевен XXI”) 1.5 от 6

2-ра дъска:  
1. Петя Джурджева (64 Стара Загора) 5 от 6
2. Вероника Василева (“Спартак Плевен XXI”) 2.5 от 5
3. Надежда Иванова (“Абритус”, Разград) 1 от 4

3-та дъска:

1. Костантина Георгиева (64 Стара Загора) 4.5 от 6
2. Сандра Трифонова (“Г. Даскалов”, Варна) 4.5 от 6
3. Дарина Първанова (“Спартак Плевен XXI”) 2 от 5

Ето и няколко партии от първенст-
вото при девойките:

 Д. Пеловска – Хр. Христова 
(1886) [C50]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 ¤c6 4.¥c4 
¥c5 5.0–0 0–0 6.d3 h6 7.¥e3 ¥b6 
8.¦e1 d6 9.h3 ¥e6 10.¥b3 ¤e7 11.¤e2 
¤g6 12.¤g3 £d7 13.¢h2 ¤f4 14.¥f4 
ef4 15.¤h1 g5 16.¥e6 fe6 17.e5 ¤d5 
18.d4 ¢h8 19.c4 ¤e7 20.d5 ed5 21.e6 
£c6 22.cd5 £d5 23.£d5 ¤d5 24.¦e2 
¦ae8 25.¦d1 c6 26.¤d4 ¦f6 27.g4 ¥d4 
28.¦d4 ¦fe6 0–1

С. Трифонова (1904) – В. Василе-
ва (1575) [E10]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.c4 c5 4.d5 b5 5.¥g5 
h6 6.¥f6 £f6 7.¤c3 b4 8.¤b5 £d8 9.de6 
fe6 10.£d3 a6 11.¤d6 ¥d6 12.£d6 £e7 
13.£d3 0–0 14.e4 ¥b7 15.¥e2 ¦f4 16.e5 
¤c6 17.0–0–0 ¤d4 18.¤d4 ¦d4 19.£g3 
¦e4 20.¥d3 ¦d4 21.¦he1 £f7 22.b3 
¦f8 23.f3 ¦d8 24.¥g6 £f4 25.£f4 ¦f4 
26.¦d6 ¢f8 27.¦ed1 ¢e7 28.¢d2 a5 
29.¢e3 ¦ff8 30.¦b6 ¦b8 31.¦b5 0–1

А. Николова (2167) -  Д. Пеловска 
[C56]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 ed4 4.¥c4 ¤f6 
5.e5 d5 6.¥b5 ¤e4 7.¤d4 ¥d7 8.¥c6 
¥c6 9.0–0 ¥e7 10.£g4 g6 11.f3 ¥d7 
12.e6 ¥e6 13.¤e6 ¤f6 14.£a4 £d7 
15.¤c7 ¢f8 16.¥h6 ¢g8 17.£d7 ¤d7 
18.¤a8 ¥d6 19.¤c3 f6 20.¤d5 g5 21.f4 
¢f7 22.¤ac7 ¦g8 23.fg5 1–0

Д. Първанова – К. Георгиева 
[D31]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 c6 4.¤c3 dc4 
5.a4 ¥b4 6.¥f4 ¤d7 7.e3 b5 8.ab5 cb5 
9.¥e2 ¥b7 10.0–0 a6 11.h3 ¤gf6 12.¦c1 
¤d5 13.¤d5 ¥d5 14.¤e5 ¤e5 15.¥e5 
f6 16.¥g3 0–0 17.¥f3 ¥f3 18.£f3 £d5 
19.£e2 ¦ac8 20.¦b1 c3 21.bc3 ¥c3 
22.¦fc1 £c4 23.£c4 ¦c4 24.¥d6 ¦fc8 
25.¥c5 e5 26.¦b3 ed4 27.¥d4 ¥d4 
28.¦c4 bc4 29.¦a3 ¥b2 30.¦a6 c3 
31.¢h2 c2 32.¦b6 c1£ 33.¢g3 ¥e5 
34.¢f3 £d1 35.¢e4 ¦c4 36.¢f5 £d7 
37.¦e6 g6 0–1
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Ìеждународни прояви

Отборите на ШК “Виктори” /Благоевг-
рад/, които са настоящи държавни шампиони 
по шахмат за момичета и момчета до 14-го-
дишна възраст, записаха престижна победа с 
36:25 по Шевенингенска система над сборния 
тим на Солун. Срещата бе проведена в гръц-
кия град по покана на южните ни съседи. Най-
добре от възпитаниците на треньора Марин 
Атанасов се представиха дупничанката Де-
сислава Градевска /6 т. от 6 възможни/ и бла-
гоевградската шах надежда Марина Георгиева 
/5 т. от 6/. Двете заслужиха съответно 
златна и сребърна купа за постигнатите ре-
зултати. Благоевградският отбор пък беше 
награден с медали и красив трофей, израбо-
тен специално за международната проява. 
Ето няколко партии от този турнир:

Gradevska, D. - Batzolis, G. [A21]
1.c4 e5 2.¤c3 c6 3.¤f3 £c7 4.d4 ed4 5.¤d4 
¥c5 6.¤b3 ¥d6 7.¤e4 ¥b4 8.¥d2 ¥d2 
9.£d2 ¤e7 10.¤d6 ¢f8 11.e4 f6 12.c5 b6 
13.¥c4 ¥a6 14.0–0–0 ¥c4 15.¤c4 d5 16.cd6 
£c8 17.de7 ¢f7 18.¤d6 ¢e7 19.¤c8 ¦c8 
20.£d6 ¢f7 21.¤d4 ¤a6 22.£e6 ¢f8 
23.¤f5 ¦e8 24.£d6 ¢g8 25.£d7 0–1

Dradopolus - Gradevska, D. [B23]
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¥b5 g6 4.¥c6 bc6 5.f4 
d6 6.d3 ¥g7 7.¤ce2 ¦b8 8.c3 ¤f6 9.h3 0–0 
10.¤f3 ¤e8 11.0–0 f5 12.ef5 ¥f5 13.¢h1 £c8 

14.d4 cd4 15.¤ed4 ¥d7 16.£e2 c5 17.¤c2 
¤f6 18.¦e1 ¤d5 19.¤g5 ¤f4 20.¥f4 ¦f4 
21.g3 ¥f6 22.¢h2 ¦f5 23.¤e6 ¥e5 24.¤e3 
¦f3 25.£f3 ¥e6 26.¤g4 ¦b2 27.¢g1 ¥g4 
28.hg4 c4 29.¦e3 ¢h8 30.¦f1 ¥f6 31.¦f2 
¦b1 32.¢g2 h6 33.¢h2 £g8 34.¢h3 d5 
35.¦fe2 0–1

Gradevska, D. - Papadopulos, E. [E61]
1.c4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 5.e3 
¤f6 6.¤ge2 0–0 7.d4 d6 8.0–0 ¥f5 9.a3 a6 
10.£a4 £c7 11.e4 ¥d7 12.£d1 cd4 13.¤d4 
¤d4 14.£d4 ¤g4 15.¤d5 ¥d4 16.¤c7 
¦ac8 17.¤d5 ¦fe8 18.h3 ¤e5 19.¦d1 ¤c4 
20.¦d4 ¥e6 21.¦d3 ¤e5 22.¦b3 b5 23.f4 
¤c6 24.¦c3 1–0

Шахматен урок на младите български 
шахматисти в Гърция

мс Димитър Илиев

Решения на комбинациите от стр. 23
(1) Shirov (2450) - Giorgadze (2440) 
1.¦g6 ¤g6 [1...£g6 2.£h8] 2.¦g2 ¦c7 
3.¦g6 ¦f8 4.¦g7 ¦g7 5.¥f3 ¦h7 6.£h7 ¢h7 
7.¥h5 1–0
(2) Sepp (2370) - Shirov (2495) 
1...¤f3! 2.gf3 [2.¢h1 ¥g4!! 3.gf3 ¥f3 4.¥g2 
£h6! 5.¢g1 £g7–+] 2...£g7 3.¢h2 ¥f1 
4.¦f1 ¦f5 5.¤g4 ¦h5 0–1
(3) Shirov (2500) - King,D (2515) 1990
1.e5!! de5 2.¤f5!! gf5 3.¦g3 ¢f8 4.£f5 £f4 
5.£g6 ¦a7 6.¦h3! ¦h3 7.£g8 ¢e7 8.d6 ¥d6 
9.£f7 ¢d8 10.¦d6 1–0
(4) Aarland (2240) - Shirov (2615) 
1...¤g4! (2. hg4 £f4!) 2.¥f3 g2! 

3.£g2  ¤f2 0–1
(5) Somkin (2364) - Vinogradov (2286) 
1.¤b6! ab6 2.¦d8!! ¦d8 3.¥d8 ¥d6 4.a7 
1-0
(6) Perdomo (2345) - Duarte (2317) 
1.¤h5! gh5 2.¦g3 ¤g6 3.fg6 fg6 4.¦g6 hg6 
5.£g6 ¢h8 6.¦f5 1-0
(7) Rublevsky (2652) - Sasikiran (2663) 
1.¦e5! ¦e5 2.£c4 ¢h8 3. ¤f7 £f7 4. £f7 
¦f7 5. ¦d8 1-0
(8) Pedromo (2373) – Alpern 
1.¤g5! ¦f8 (1... hg5 2. hg5 +:- ) 2.£g6! hg5 
3.hg5 ¥e6 4.¦e6 fg6 5.¦f6 £d5 6.¤d5 gf6 
7.¤f6 1-0
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На 23 септември в с. Гложене, община 
Козлодуй, се проведе турнир за деца от 12- 
до 14-годишна възраст по ускорен шахмат.
В него взеха участие момичета и момчета 
от общините: Козлодуй, Бойчиновци, Вра-
ца, Монтана и Оряхово. В 7-кръговата дис-
танция участие взеха 20 деца. Под вещото 
ръководство на мс Генади Матеев турни-
рът премина чудесно. Призьори в различни-
те възрастови групи станаха: 

Момичета до 12 г.
1. Глория Петкова - с. Гложене
2. Стефани Недкова - с. Хърлец

Момчета до 12 г.
1. Начослав Начков - с. Гложене
2. Александър Панайотов - Монтана
3. Ефтим Георгиев - с. Гложене
4. Валентин Ангелов - с. Гложене
5. Павел Димитров - с. Гложене

Момичета до 14 г.
1. Анелия Петьова - с. Гложене
2. Даниела Начкова - с. Гложене

Момчета до 14 г.
1. Ивайло Иванов - с. Гложене
2. Илиян Георгиев - с. Гложене
3. Нинчо Борисов - с. Бутан
4. Кристиян Каменов -  Монтана
5. Благовест Стефанов - Монтана
6. Александър Тодоров - с. Хърлец

Îт живота на клубовете

Шахматната секция на СК ”Левски” - гр. 
Елин Пелин, проведе блиц-турнир „Шопски 
празник-2006 - млади надежди”. Турнирът е пос-
ветен на традиционния празник на гр. Елин Пе-
лин и има за цел да се популяризира тази велика 
игра сред подрастващите. Съгласно регламен-
та взеха участие само шахматисти до 12-го-
дишна възраст. След интересна и напрегната 
шахматна битка със стопроцентов резултат 
първото място завоюва най-младият 10-годи-
шен състезател Павел Николов от град Елин 
Пелин, следван от Стоян Колев, Дамян Марков 
и Полина Славчева, всички от гр. Елин Пелин. 

Победителите от 1-во до 4-то място бяха 
наградени с шахматни книги и сувенири.

Шахматен празник в Елин Пелин
мс Димитър Илиев

Купа на община Козлодуй
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Диаграма №1:  В. Дубровски, 1995 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+K+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-zPkzP-+-0
9-zP-zP-zP-+0
9+-+Q+-+-0
xiiiiiiiiy

Мат в 4 хода

Диаграма №2: Ф. Хофман, 1903 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-zP-zP-zP-0
9-+-zPkzP-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+K+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Мат в 3 хода

Самолет или олимпиада
Иван Паскалев

Øахматни куриози

Диаграма: O. Вюрцбург,1922 г.
XIIIIIIIIY
9Q+N+-+-+0
9+L+-+-+-0
9R+-+-+-+0
9+-sN-+-+-0
9-+-vL-zP-+0
9zPPzPPzP-zPP0
9-+k+-+K+0
9+-+-+-tR-0
xiiiiiiiiy

Мат в 3 хода
В едно планинско селце /диаграма/ по вре-

ме на избори селяните си избрали кметица. 
/£а8/. Но още с поемането на поста започ-
нали проблемите. В района се появил вълк 
единак /¢c2/. Не останало стадо и къща, без 

да пострада. Селяните се видели в чудо. То-
гава кметицата, която била и запален ловец, 
извикала председателя на ловната дружинка 
и много строго му наредила да вземе мер-
ки. Още на другия ден ловците приготвили 
пушките, заредили патроните с вълчи съчми 
и с нетърпение зачакали определения ден за 
хайката. И той не закъснял. Още сутринта 
пуснатите кучета /белите пешки/ заградили 
единака в една местност, югозападно от 
селото. Започнала жестоката разправа. Най-
напред водачът на ловците /¢g2/ отстъпил 
най-добрата пусия на най-точния стрелец 
/¥b7/. И така: 1. ¢h2!! и вълкът започнал да 
се мята в капана. 2. ¥h1! - галантният ловец 
отстъпил място на дамата и с точен изст-
рел - 3. £g2 мат кметицата отмъстила за 
нанесените щети.

С малко повече фантазия може да се прие-
ме, че фигурата на диаграма №1  изобразява са-
молет. Нещо повече: на пистата присъстват 
наблюдатели експерти, както и много хора, 
дошли да се полюбуват на небесната атрак-
ция. Летецът изпитател натиска стартера: 
1.¢d6! и авиошоуто започва. Най-напред се 
демонстрира ляв вираж: 1...¢c4 2.¢c6 ¢dЗ 
3.fЗ ¢c4 4.d3 мат. След това самолетът се 
изправя и започва десен завой:. 1... ¢е4 2. ¢е6 
¢dЗ 3.b3 ¢е4 4.d3 мат. Полетът е завър-
шил. Качествата на самолета будят възхи-
щение у зрителите. 

Любопитно е, че ако се обърне дъската 
на 180 градуса и се снеме дамата, се получа-
ва знаменитата триходовка на Ф. Хофман  
/диаграма № 2/.

Тук белите пешки изобразяват петте 
кръга на олимпийските игри, а царете на “е4” 
и “е6” -олимпийския факел. Решението е: 
1.е8¥ ¢:f6 2.g8¦ ¢е6 3.¦g6 мат или 
1...¢d6 2.с8¦ ¢е6 3.¦c6 мат.

Наистина възможностите на шахмат-
ните фигури да изобразяват и рисуват 
събития, предмети и символи са неизчер-
паеми.

Покана за разплата 
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Øахматни лекции

„Пешките са душата на шахматната пар-
тия - пише знаменитият А. Филидор още през 
ХVIII век, - те изграждат атаката и защитата, 
от тяхното разположение зависят характе-
рът и ходът на борбата.”  Те първи встъпват 
в играта и често последни завършват. Различна 
е тяхната съдба в процеса на двубоя - някои се 
борят за центъра, други защитават царя, разк-
риват линии и диагонали, завладяват простран-
ство, ограничават подвижността на против-
ника. Малките шахматисти с лекота усвояват 
примерите, в които пешките проявяват разно-
образните си функции, но се чувстват неуютно 
в позиции с пешечно напрежение. Те обикновено 
се стремят към яснота в позицията и избърз-
ват с пешечните размени, което психологичес-
ки е напълно разбираемо за възрастта им.

Диаграма 1
XIIIIIIIIY
9-tr-+-+-+0
9+-+-mkpzpp0
9-zpp+p+-+0
9zp-+-+-+-0
9-zPP+-+-+0
9zP-+-zP-+-0
9-+-+KzPPzP0
9tR-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

В позицията на диаграма 1 има напрежение 
между пешките b4� a5 и този, който пръв 
предприеме размяната, ще разкрие линия за 
противниковата тежка фигура.

Диаграма 2  
XIIIIIIIIY
9r+lwqrvlk+0
9+-zp-+pzp-0
9p+nzp-sn-zp0
9+p+-zp-+-0
9-+-zPP+-+0
9+LzP-+N+P0
9PzP-+-zPP+0
9tR-vLQtRNmK-0
xiiiiiiiiy

Пешечното напрежение d4� e5 не поставя 
пред съперниците еднакви проблеми. Ако бе-

лите в даден момент могат да играят d4 : e5, 
съхранявайки удобна игра, то за черните размя-
ната e5 : d4 може да доведе до сериозни труд-
ности - мощен център за белите след c3 : d4 и 
постоянна заплаха от разрушителното e4 –e5. 
Става ясно, че белите няма смисъл да бързат с 
форсирането на играта. Те могат да изчакат, 
усилвайки позицията на фигурите си, и да избе-
рат най-удобния момент за размяната. Освен 
да разкрият линията „d“ , белите имат и друга 
заплаха - завладяването на пространство след 
d4-d5 . Ето как продължила партията :
1...¥b7 2.¤g3 £d7 3.de5! de5 4.¤h5! £e7 
5.¤h4 ¤h5 6.£h5 ¤a5 7.¥g5!!  Решаващ 
удар! 7... £d7. Към бърз мат води 7...£g5 
8.£f7  или 7...hg5  8.¤g6! 8.¦ad1 ¥d6 9.¥h6! 
gh6  10.£g6 ¢f8 11.£f6 ¢g8  12.¦e3 1 :  0 

Пешечното напрежение се явява такъв 
фактор на активност, както и важните 
стратегически пунктове, откритите линии и 
диагонали. При равни други условия страната, 
имаща изгодно пешечно напрежение, получава 
предимство.

Диаграма 3    
XIIIIIIIIY
9r+lwq-tr-mk0
9zpp+-sn-vlp0
9-+pzp-snp+0
9+-+Pzpp+-0
9-+P+P+-+0
9+-sNN+P+-0
9PzP-vLL+PzP0
9+-tRQ+RmK-0
xiiiiiiiiy

На диаграма 3 черните са изостанали в раз-
витие, фигурите им са стеснени от мощния 
клин от бели пешки. Ако в позицията няма други 
особености, на черните им предстои трудна 
защита. На дъската обаче има две пешечни нап-
режения и двете в полза на черните. На 1. dc6 е 
достатъчно силно ¤с6 със захват на пункта 
d4. Ако 1. ef5 , то освен ¤f5 е възможно и gf5, 
получавайки силна фаланга от централни пеш-
ки и линия „g” за атака. Анализът показва, че 
динамиката на дъската обезпечава на черните 
пълноправна игра.

Играта с пешки
мс Христинка Илиева
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Ðешете комбинациите
(1) Shirov (2450) - Giorgadze (2440)

XIIIIIIIIY
9-+rtr-+k+0
9zp-+-sn-wq-0
9-+-+P+p+0
9+p+-+p+Q0
9-+p+-+-+0
9+-zP-+-+-0
9PzP-+L+-tR0
9+-+-+-tRK0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Sepp (2370) - Shirov (2495)
XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zpp+-+-+p0
9-+-+-wq-+0
9+-+psN-+-0
9-zP-sn-zp-+0
9+-+P+-+l0
9PwQ-+-zPP+0
9tR-+-tRLmK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(3) Shirov (2500) - King,D (2515)
XIIIIIIIIY
9r+-+-+-tr0
9+-+-+-mk-0
9l+-zpLzpp+0
9+-vlP+-+-0
9p+q+P+-+0
9+-zP-+RsN-0
9-+Q+-+PzP0
9+-+R+-+K0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(4) Aarland (2240) - Shirov (2615)
XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+-+-+p+p0
9-+-wq-+p+0
9+Rzp-sn-+-0
9P+-+P+-+0
9+-+Pvl-zpP0
9-+Q+-+L+0
9+-+R+-+K0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(5) Somkin (2364) - Vinogradov (2286) 
XIIIIIIIIY
9r+-+kvl-tr0
9zp-vL-+pzpp0
9P+p+p+n+0
9+p+-+-+-0
9N+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-zPP+-zPPzP0
9tR-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Perdomo (2345) - Duarte (2317)
XIIIIIIIIY
9-+-+rsnk+0
9+-+-wqp+p0
9-+-zp-zppwQ0
9zp-zpP+P+-0
9-tr-+P+-+0
9+P+-+-sNR0
9P+-+-+PzP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(7) Rublevsky (2652) - Sasikiran (2663)
XIIIIIIIIY
9-+-+rtrk+0
9+pzp-+-zpp0
9-zp-+-zpq+0
9+-+-sn-sN-0
9-zP-+-wQl+0
9+-zP-+-zP-0
9P+-tR-zPLzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(8) Pedromo (2373) – Alpern
XIIIIIIIIY
9r+lwqr+k+0
9zpp+-vlpzp-0
9-+p+-sn-zp0
9+-+-+-+-0
9-+-zP-+-zP0
9+LsN-+N+-0
9PzPQ+-zPP+0
9+-+-tRK+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят
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 ШАХМАТНАТА ПЛАНЕТА ШАХМАТНАТА 
Шахи, феята Рокада и нейният вълшебен 
свят Шахмат

Автор: мс Жени Колчакова

Çа най-малките - приказка с продължение

IХ. Щурата долина

Щурата долина на пръв поглед си 
беше една съвсем обикновена черно-
бяла долина.  Необикновена беше весе-
лата игра, която устройваха там мла-
дите топове и офицери.  И каква игра 
падаше!

На всяко поле от долината немир-
ниците бяха измислили име. Това име 
се състоеше от два знака - буква и 
цифра. Буквата показваше вертикала, 
на който се намираше полето, а циф-
рата - хоризонтала.

“Това много ми прилича на адрес” - 
помисли си Шахи, но тактично си за-
мълча.

- Откакто шахматният свят све-
тува, черно-белите долини се сътоят 
от осем вертикала и от осем хори-
зантала, всеки с по осем квадратчета 
- започна да обяснява Всезнайко това, 
което Шахи сам виждаше.  В Щурата 
долина хоризонталите бяха означени с 
цифрите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 .  При тези 
означения белите пешки започваха дви-
жението си от 2-ия хоризонтал към 3-
ия, от 3-ия към 4-ия и така нататък.  

Черните пешки се движеха в обратна 
посока: от 7-ия към 6-ия хоризонтал, 
от 6-ия към 5-ия и така нататък ...

“Защо си мисля, че по-правилно би 
било да бъде не и така нататък, а и 
така насам ...” - мечето пак си замълча. 
Този урок беше доста труден.

Вертикалите бяха именувани с по 
една от буквите - а, b, c, d, e, f, g, h.  Те 
се произнасяха а, бе, це, де, еф, ге, хаш. 
С буквата  “а” беше означен крайният 
вертикал, от лявата страна на доли-
ната. Неговото първо поле е начало 
и за първия хо-
ризонтал. И е 
черно на цвят 
/фиг.21/.

Щурата до-
лина прилича-
ше на стадион 
преди мач. Млади топове и офицери 
сновяха нагоре-надолу. Пешки-търгов-
ки продаваха сувенири на  гостите и 
състезателите.

Шахи си 
купи една 
рекламна ди-
аграма на Щу-
рата долина. 
Върху нея 
всяко поле 
беше означе-

но с името си /фиг. 22/.
За своите земни приятели мечето из-

мисли следната задача: Встрани от диаг-
рама постави цифри за хоризонталите, а 
за вертикалите - букви. Само че буквите 

Илюстрация: Иванка Колчакова
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 ШАХМАТНАТА ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
написа отдолу. 
Квадратчето, 
което се на-
мира на първия 
хоризонтал, но 
и на най-левия 
вертикал, оз-
начи с  а1.

Квадратчето от втория хоризон-
тал и на същия вертикал “а”, означи с 
а2 /фиг.23/. За вас приятели Шахи оста-
ви да напишете имената на останали-
те квадратчета. Опитайте !

Х. Веселата игра “Вземи”

Тази игра “Вземи” е от младостта на 
моя баща, а той я е научил от своя - спо-
дели Всезнайко, докато се разхождаха из 
Щурата долина. Ние също обичаме да я 
играем.

- Време е да се приготвиш, Всезнай-
ко - чу се гласът на Рокада. Тя, заедно с 
Апетитко, ги беше настигнала. - Твоят 
отбор те очаква.

Наистина една група от осем бели 
офицера и седем бели топа бяха обър-
нали глава към Всезнайко и го чакаха да 
си заеме полето. Белите топове стояха 
върху полетата от първия хоризонтал, 

а белите офицери - върху полетата от 
втория хоризонтал.

Отборът на черните фигури се беше 
разположил по същия начин, само че в 
отсрещния край на долината. Осемте 
черни топа се намираха върху полетата 
от осмия хоризонтал, а осемте черни 
офицера - върху полетата на седмия хо-
ризонтал.

Преди да даде знак за начало на играта 
“Вземи”, феята припомни на състезате-
лите и на публиката правилата.

- Откакто е създадена играта, бе-
лият и черният отбор редуват своите 
ходове. Ход се нарича всяко движение на 
фигура. Той започва от полето, на кое-
то се намира играчът, и без да променя 
посоката си, завършва със спирането му 
върху някое друго поле. При вземане спи-
рането е задължително. 

Не забравяйте, печели този отбор, 
който пръв вземе всички фигури на дру-
гия! А сега е време за първия ход. Първия 
ход правят винаги белите. След тях на 
ход са черните. После пак белите. Чер-
ните. Белите. Черните... И така до края 
на  “Вземи!”.

Рокада завърши и замахна с жезъла към 
синьото небе.

Във въздуха се разлетя рояк разноц-
ветни балони. Това беше сигналът, че 
играта трябва да започне. Всички при-
таиха дъх. Както е редно, първия ход 
направиха белите. Белополият офицер 
от “а2” напусна полето си и продължи 
да се движи, докато взе Черния бело-

Фиг.23

Илюстрация: Иванка Колчакова

Фиг. 24 Фиг. 25

a1

a2
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Øахматни анекдоти 

Çа най-малките - приказка с продължение

Ñëåäâà�ïðîäúëæåíèå

пол офицер от “f7” /фиг. 24 и 25/. Ще 
останат ли белите с офицер повече? 
Публиката мълчеше напрегнато. Сега 
бяха на ход черните. Те могат да вземат 
Белополия офицер от “f7”. Как ще про-
дължи играта? Ще вземат ли този бял 
офицер, или ще изберат друг ход?

След кратко обмисляне отборът на 
черните отговори. Черният топ от “f8” 
взе Белия офицер от “f7” /фиг. 26/.

- Раз-мяна! Раз-мя-на! - викаха зрите-
лите.

- Рокада - тихо попита Шахи, - какво е 
това “размяна”?

- Размяната настъпва, когато след 
последователно вземане и на единия, и на 
другия отбор от долината изчезват по 
една бяла и една черна фигура от един и 
същ вид.

Два часа продължи играта “Вземи!”. 
По-силен се оказа отборът на белите. Те 
спечелиха.

За съжаление Шахи не можа да поз-
драви своя приятел, Белия топ Всез-
найко. Той беше изчезнал от долината 
след едно вземане от страна на чер-
ните.

Какво да се прави? Такива са правила-
та на играта!

Как се стигнало до шахматния часовник

Фиг. 26

Почти до края на XIX в. шахматният ча-
совник бил неизвестен. Всеки от противни-
ците, дори и в сериозни турнирни партии, мо-
жел да мисли, колкото си иска. Поради това 
някои състезатели мислели с часове на ход. 
Шахматистите започнали да търсят начин, 
за да се справят с това положение.

jjjjj

Отначало на всяка турнирна партия се 
определял секретар, който водел протокол. 
По време на една партия двамата против-
ници мислили толкова дълго, че партията 
продължила докъсно през нощта. На другия 
ден секретарят предал на съдията прото-
кола, в който било записано: “Когато пар-
тията трябваше да бъде отложена, и два-
мата противници бяха дълбоко заспали.”

jjjjj

През 1906 г. на турнир в Нюрнберг бил 
направен опит да се налагат глоби на тези, 
които мислят повече от определеното 
време. В резултат на това обаче към края 
на турнира голяма част от участниците 
останали без средства и нямали пари, за да 
си купят билет за връщане.

jjjjj

През 1883 г. англичанинът Уилсън от 
Манчестър предложил часовник, който в 
основни линии имал структурата на се-
гашния шахматен часовник. С въвежда-
нето му в практиката било ликвидирано 
едно голямо зло, тровело шахматните 
партии.



София:

Хипермаркет “КОМСЕД”, бул. Тодор Каблешков 76 

Централни хали, ул. Васил Левски 24, 

(до Площад Славейков) 

Пловдив:

ул. Брезовско шосе 143,

ул. Ал. Батемберг, 31

Варна:

Кв.Чайка блок 68, партер (срещу Делфинариума)
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