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24-30 август 2007

Îткрити турнири

32-ри детски турнир “Морско конче”
мс Светла Йорданова

От 24 до 30 август в хотел “Делфин” 
- к. к. “Златни пясъци”, се проведе тради-
ционният детски турнир “Морско конче” 
с организатор ВШК “Г. Даскалов”- Варна, и 
подкрепата на община Варна. За 1-ви път 
от много години насам бяха увеличени 
броят на дните за състезанието. Децата 
имаха възможност да играят класически 
шах в нормални условия, както и да раз-
пускат на плажа след кръга.

Участниците тази година бяха 179-
ма, от които 42 момичета и 137 момче-
та. Контролата за игра бе 1ч. и 30 мин 
за цялата партия. Всички момичета иг-
раха в 7 кръга по швейцарска система, 
а момчетата - в 9 кръга. Някои от най-
изявените състезатели не дойдоха във 
Варна поради предстоящото си участие 
на международната среща във Видин и 
европейското първенство в Хърватска. 
Момчетата играха поотделно във въз-
растови групи до 8, 10, 12, 14 и 16 години, 
а момичетата - до 8 и 10 години, както 
и до 14 и 16 години заедно, но с отделно 
класиране. Ще се спра последователно на 
всички групи: 

Момичета
При малките момичета най-чувстви-

телно се усещаше липсата на фаворитки-
те. За участие се записаха общо 12 състе-
зателки - 5 от тях на възраст до 8 години. 
До средата на турнира убедително водеше 
Лаура Маринова от “Спартак Плевен 21”, 
но накрая не издържа на напрежението и 
дори не взе медал. Най-борбена беше 
бързо прогресиращата Джулиана Ко-
лева (на 9 години) от “Шумен 2005”, 
която финишира с 6 точки и спечели 
златото. Интересното е, че започна с 2 
ремита с Петра Димитрова (СЦШ) и Те-
одора Кътова (“Спартак Плевен 21”), но 
последваха 5 победи. След нея в групата до 
10 г. се нареди нейната съотборничка Боря-
на Петрова с 5,5 т. Очевидно в шуменския 
клуб се работи упорито и резултатите не 
закъсняват. Бронзовият медал остана за 
Стефка Кръстева от СЦШ - 4,5 т. Толкова 
точки има и Теодора Кътова от “Спартак 
Плевен 21”. Догодина в тази възрастова 
група се очертава интересна битка.

Шампионка до 8 години е предста-
вителката на домакините - Николе-
та Господинова, която направи 4 точки. 
Втора с 2,5 т. е Костадинка Димитрова 
от “Марица-Изток” (Раднево), а трета със 
същия брой точки, но с по-лоши показате-
ли е Цвета Добрева от Казанлък.

12-годишните момичета бяха 11 и иг-
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раха в отделен турнир. Тук също отсъст-
ваха шампионката и вицешампионката от 
държавното първенство, но въпреки това 
турнирът беше много интересен и оспор-
ван. Малко изненадващо шампионка с 5,5 
т. и по-добри показатели стана Ева 
Милева от “Свиленград 2004”. Сребъ-
рен медал заслужи Вероника Василева от 
“Спартак Плевен 21”. За третото място 
имаше голяма конкуренция и бронзовият 
медал в крайна сметка отиде при Тони Ива-
нова от Дряново с 5 точки. С толкова фи-
нишираха и следващите Доротея Нанчева 
(“Плевен 21”) и Деница Драгиева (ЦСКА).

Девойките до 14 и 16 години играха 
смесено. Тук бяха всички добри състезател-
ки в тези възрастови групи с изключение 
на Сандра Трифонова. Емоциите започнаха 
още от 1-вия кръг. Поставената под но-
мер 1 Марина Георгиева от “Виктори”, Бла-
гоевград, загуби от Кристина Янкова от 
“Ивис”- София. В третия кръг на първите 
две маси не излъчиха победител и завършиха 
миролюбиво: Дарена Сиркова (ЦСКА) - Ка-
лина Тодорова (“Каиса”- Варна) и Десислава 
Градевска (“Виктори”- Бл.) - Габриела Тодо-
рова (ЦСКА). След това Градевска победи 
Тодорова и еднолично поведе. Кръг преди 
края тя загуби от съотборничката си М. 
Георгиева и бе настигната от нея и от К. 
Тодорова. Така интригата за 1-вото място 
се запази докрая. Калина и Марина не излъ-
чиха победител, а Десислава Градевска 
отново спечели и заслужено грабна ку-

пата в най-горната възрастова група. 
Калина Тодорова е втора с 5 т., а трета е 
Габриела Тодорова с 4,5.

Титлата при 14-годишните също се реши 
в последния кръг. Ани Крумова (ВШК “Г. 
Даскалов”) надигра Дарена Сиркова и 
с 5 точки стана 1-ва до 14 г. и трета 
в генералното класиране. Среброто грабна 
Марина Георгиева, а с бронзов медал се окичи 
Йоана Костурска с 4,5 т. (“Ивис” - София). 

Момчета
При 8-годишните момчета имаше 

голяма масовост - 28 деца! Държавни-
ят шампион в тази група Николай Христов 
реши да мери сили с 10-годишните, но и без 
него турнирът беше оспорван. Както се 
очакваше, борбата за медалите се зафор-
ми между Владимир Петров (“Ивис”), Явор 
Тодоров (ЦСКА) и Георги Славков (“Викто-
ри”- Бл.). В 4-ия кръг Владко надигра Явор, а 
Георги победи Стивън Узунов (Ст. Загора) 
и двамата оглавиха класирането със 100% 
актив. Г. Славков загуби по цайтнот срещу 
Вл. Петров в по-добра позиция, но още след-
ващия кръг бе надигран от Искрен Банински 
от “Локомотив” - Мездра, син на мс Таня 
Данова. 7-годишният Искрен изпъкваше с 
играта си. Той е доста сериозен претен-
дент за титлата до 8 години през 2008 г.

Шампион до 8 години стана Влади-
мир Петров с 8 точки, а среброто взе 
Явор Тодоров със същия актив. 3-то и 4-то 
място разделиха Г. Славков и И. Банински с 
по 7 точки, но Георги е с по-добри показа-
тели.

Групата до 10 години бе най-масо-
ва - 35 момчета. Там бе и единственият 
участник от чужбина - Константин Савен-
ков (Русия), който вече 3-та година участва 
на турнира. Макар и 8-годишен, той пред-
почете да участва до 10 г. Николай Гетов 
(“Бадев” - София) единствен стартира с 4 
от 4 точки, но бе надигран от Даниел Ганев 
(“Царевец” - Велико Търново) в 5-ия кръг. 
На 2-ра маса Савенков допусна реми срещу 
Димитър Даскалов (ЦСКА). Класирането 

Деница Драгиева и Вероника Василева
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поведе Ганев, следван от 5 момчета с по 
4 точки. На следващия ден имаше 2 кръга, 
които определиха новите лидери. Даниел 
допусна загуба в спечелена позиция срещу 
талантливия 8-годишен Николай Христов 
(ЦСКА), Н. Гетов победи Георги Пеев (Вар-
на), а Савенков надигра Румен Николов. Ге-
тов и Савенков продължиха победния марш, 
макар че 1-ият измъкна загубена позиция 
срещу Ники Христов. Междувременно ли-
дерите бяха застигнати от отлично игра-
ещия Димитър Даскалов и разпределението 
на медалите стана в последния кръг. Митко 
не можа да бие съотборника си Р. Николов и 
се задоволи с бронза. Шампион с 7,5 т. и с 
по-добри показатели е руснакът Кос-
тя Савенков, 2-ри е Николай Гетов. 4-ти 
- Даниел Ганев с 6,5, а 5-ти - Р. Николов - 6,5, 
и 6-ти - Н. Христов с 6 точки.

При 12-годишните участваха 28 
момчета. Държавният шампион Алексан-
дър Монев (Силистра) реши да мери сили с 
батковците до 16, същото стори и Крис-
тиан Йорданов (В. Търново). Тук интрига за 
1-вото място нямаше. Ивайло Стоянов 
(“Ивис” - София) не изпусна лидерс-
ката позиция до края и с 8 точки, без 
загуба стана 1-ви. За останалите медали 
кандидатите бяха много. Един от фавори-
тите - Теодор Зашев (“Г. Даскалов” - Вар-
на) загуби още във 2-рия кръг, а номер 2 в 
турнира - Спас Георгиев (“Плевен 21”) до-
пусна загуба в третия кръг от съотборника 
си Кристиан Янков. В началото на турнира 

добре се движеше Никола Ганев от СЦШ. 
След 6-ия кръг Ивайло еднолично водеше 
с 6 т. и направи реми в по-тежка позиция 
срещу Камен Симеонов (“Г. Даскалов”). 
Вторият в класирането - Кр. Янков, също 
ремизира срещу Т. Зашев. Кръг преди края 
Ивайло беше шампион до 12 г. и си позволи 
да направи реми без игра със Зашев. Веднага 
след това на втора маса Янков (6,5) загуби 
бързо от съотборника си Борис Стефанов 
(5, 5) и двамата си поделиха съответно 2-
ро и 3-то място. От 4-то до 6-о място с 
по 6 точки се наредиха Т. Зашев, Неделин 
Маринов (64-Ст. Загора) и Радостин Рафаи-
лов – “Шумен 2005”.

Юношите до 14 години бяха 26-ма. 
Там силите бяха изравнени и лидерите чес-
то се сменяха. Първата изненада настъпи 
още във 2-рия кръг, когато опитният Росен 
Тодоров от “Абритус” – Разград, загуби от 
Христо Гергов от “Ивис” - София. В 3-ия 
кръг номер 1 в турнира и държавен шампион 
направи реми с Даниел Карадалиев (“Енергия 
21” - Добрич), докато Васил Кръстев (“Пле-
вен 21”) и Велизар Софранов (“ИВИС”) из-
воюваха победи. Личната среща между тях 
обаче не излъчи победител и така Сашо 
Андреев ги настигна отново след 4-ия кръг. 
После лидерската позиция зае В. Софранов 
и я задържа до 8-ия кръг, когато загуби от 
Росен Тодоров. В последния кръг Сашо 
Андреев надигра с черните Росен и 
еднолично с 7,5 т. спечели турнира. 
Втори е Васил Кръстев с 7 т., толкова има 
и бронзовият медалист Велизар Софранов. 
Росен Тодоров остана 4-ти с 6 точки. Всич-
ки момчета в тази група се бореха ожесто-
чено, но на моменти се държаха несериозно, 
което вероятно се отрази на резултатите 
на някои от тях.

16-годишните момчета бяха 20. Тук 
липсваха някои от изявените ни шахматис-
ти в тази възраст, но интригата за 1-вото 
място се съхрани докрай. Още в 1-ия кръг 
Венимир Димов (“Енергия 21” - Добрич) по-
беди номер 3 в турнира 11-годишния Алек-
сандър Монев и... във втория кръг не се яви 
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по религиозни причини! Същото се повто-
ри по-късно и в крайна сметка напусна тур-
нира. В 3-ия кръг лидерите започнаха да се 
срещат помежду си и класирането оглави 
Павел Янев от “Каиса” – Варна, с 3 точки, 
следван от Тихомир Янев също от “Каиса” и 
Живко Драганов (64 - Ст. Загора). Срещата 
между съотборниците от “Каиса” завърши 
борбено реми, а Найден Добрев (Добрич) по-
беди Ж. Драганов. Междувременно Монев се 
добра до 1-ва маса, където ремизира с Павел 
Янев в 6-ия кръг. Така 3-ма души станаха с 
по 4,5 точки - П. Янев, Т. Янев и Ж. Дра-
ганов, също трима бяха с по 4 т. - Монев, 
Добрев и Теодор Трайков. Тихомир и Павел 
продължиха с победи докрая и показате-
лите определиха за шампион до 16 г. 
Тихомир Янев с 7, 5 т. Бронзов медал взе 
Найден Добрев, който последната година 
показва видим ръст.

Победителите получиха медали и парич-
ни награди, а шампионите в най-горните 
групи и купи. Освен основните турнири 
имаше и вече традиционни съпътстващи 
прояви. Най-инересен за децата беше безс-
порно турнирът по унгарски шах. Там 
участваха 25 двойки в 7 кръга. Отново 
победители, както и миналата го-
дина, станаха Тихомир Янев и Павел 
Янев (медалисти до 16 г.!) със 100% - 
14 точки. Явно имат богат опит в тази 
игра. Втори са Васил Кръстев и Сашо Анд-
реев (медалисти до 14 години!) -11 т. Тре-
ти също с 11 точки са Кристиан Йорданов 

и Ани Крумова - една от малкото смесени 
двойки. Следват с 10 т. двойките: Пана-
йотов-Янкински от Белослав, Сиркова - К. 
Тодорова и Гетов - В. Маринов.

По-сериозен беше конкурсът за ре-
шаване на задачи. Участниците трябва-
ше да се справят с 6 задачи - 2 двуходов-
ки, 1 триходовка, 2 етюда и 1 комбинация. 
Записаха се 28 желаещи. Най-добре тази 
година се справи за всеобща изненада 
8-годишният Константин Савенков 
от Москва със максималните 20 точ-
ки и най-добро време! Само една грешка 
и 16 точки имаше 11-годишният Алексан-
дър Монев от Силистра, а трети с 12 точ-
ки е Сашо Андреев. Мисля, че нашите деца и 
треньори има над какво да се замислят и се 
надявам догодина да не допускат 8-годишен 
руснак да е преди тях!

Атракция беше и турнирът по блиц 
между треньори и родители. Участва-
ха около 30 души. Победител стана Ка-
лин Каракехайов с 8 от 9 т. Втори е 
Кирил Бадев, трети - Коста Ангелов. При 
жените 1-ва е Светла Йорданова. 

Всички рожденници по време на турнира 
“Морско конче” получиха сувенири от орга-
низаторите. Плакети получиха най-малките 
участници и за 1-ви път и... най-”възрастни-
те” участници. Главен съдия на турнирите 
бе ФИДЕ арбитър Иван Стойнов. Всички 
състезатели играха коректно и спортмен-
ски.

Накрая искам да изкажа специални благо-
дарности на Тихомир Янев, който отразя-
ваше текущо турнира на специално напра-
вения от него сайт!

Ето и избрани партии на победителите 
в  турнира: 

Владимир Петров – Явор Тодоров 
1.e4 d5 2.ed5 ¤f6 3.¤f3 ¤d5 4.d4 e6 5.c4 
¤f6 6.¤c3 ¥e7 7.¥e3 0-0 8.¥d3 h6 9.0-0 b6 
10.¦c1 ¥b7 11.¤e5 ¤bd7 12.¤d7 £d7 13.£d2 
¤g4 14.¥f4 ¥d6 15.h3 ¥f4 16.£f4 ¤f6 17.¦fe1 
c5 18.¤e2 cd4 19.¤d4 ¦ad8 20.¦ed1 £e7 
21.¤f3 ¦fe8 22.¤e5 ¤d7 23.¤g4 h5 24.¤e3 
¤c5 25.¥c2 e5 26.£g3 ¤e4 27.¥e4 ¥e4 28.f3 
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¥g6 29.¤d5 £c5 30.¢h2 £c6?? 31.¤e7 ¦e7 
32.¦d8 ¢h7 33.£h4 £c7 34.¦cd1 e4 35.f4 
e3 36.¦8d5 e2 37.¦e1 ¦e6 38.b3 ¦f6 39.¦e2 
¦f4?? 40.¦h5 ¥h5 41.£h5 ¢g8 42.¦e8# 1-0

Николай Гетов – Константин Савен-
ков  
1.e4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.g3 c6 4.¥g2 d5 5.d3 ¥b4 
6.¥d2 0-0 7.¤ge2 d4 8.¤b1 £b6 9.£c1 ¤a6 
10.0-0 ¥c5 11.h3 ¥d7 12.f4 ef4 13.¤f4 ¥d6 
14.¢h2 ¥f4 15.¥f4 ¤h5 16.¥d6 ¦fe8 17.¤a3 
£d8 18.¥f4 ¤c7 19.g4 ¤f4 20.£f4 ¦f8 21.¤c4 
¤e6 22.£f2 £c7 23.£g3 ¦ae8 24.¦f2 £g3 
25.¢g3 ¤c5 26.¦af1 ¥e6 27.¤d2 ¤a4 28.b3 
¤b6 29.¤f3 ¦d8 30.¤g5 h6 31.¤e6 fe6 32.¦f8 
¦f8 33.¦f8 ¢f8 34.¢f4 ¤d7 35.h4 g6 36.e5 
¤b8 37.¢e4 c5 38.¢f4 b6 1/2-1/2

Кристиан Янков – Ивайло Стоянов
1.d4 g6 2.¤f3 ¥g7 3.c4 d6 4.¤c3 ¤c6 5.e4 
¥g4 6.d5 ¤d4 7.¥e2 ¤e2 8.£e2 ¤f6 9.h3 ¥f3 
10.£f3 0-0 11.¥d2 ¤d7 12.£e2 c6 13.¦b1 cd5 
14.cd5 a5 15.0-0 ¤c5 16.¦fc1 £d7 17.£f3 ¦fc8 
18.g4 ¤a4 19.¤a4 £a4 20.a3 ¦c1 21.¦c1 ¥b2 
22.¦c7 £a3 23.£a3 ¥a3 24.¦e7 b5 25.¦b7 b4 
26.¦b6 ¦c8 27.¦d6 b3 28.¦b6 b2 29.¢g2 ¥b4 
30.¥b4 b1£ 31.¥a5 £e4 0-1

Росен Тодоров –Сашо Андреев
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 e6 4.¥g2 ¤ge7 
5.¤ge2 d6 6.0-0 g6 7.d3 ¥g7 8.¥e3 0-0 
9.d4 cd4 10.¤d4 a6 11.£d2 ¤e5 12.£e2 £c7 
13.¦ad1 ¦b8 14.¢h1 ¥d7 15.f4 ¤c4 16.¥c1 
¦fe8 17.b3 ¤a5 18.¤b1 ¤ac6 19.c3 ¤d4 
20.cd4 ¥b5 21.£e3 ¥f1 22.¦f1 £b6 23.¦d1 
¤c6 24.d5 £e3 25.¥e3 ed5 26.¦d5 ¤b4 
27.¦d6 ¦bd8 28.¦d2 ¦d2 29.¤d2 ¦d8 30.¤f1 
¥d4 31.¥d2 ¤d3 32.h3 b5 33.e5 b4 34.¥e4 
¤f2 0-1

Тихомир Янев – Александър Монев
1.¤f3 ¤f6 2.c4 b6 3.¤c3 ¥b7 4.£c2 c5 5.e4 d6 
6.d4 cd4 7.¤d4 g6 8.¥g5 ¥g7 9.0-0-0 ¤bd7 
10.¥e2 0-0 11.h4 £c8 12.h5 ¤e5 13.¤d5 ¥d5 
14.ed5 a6 15.hg6 fg6 16.¤e6 ¦f7 17.f4 ¤eg4 
18.f5 ¤e5 19.fg6 hg6 20.¥f4 ¤fd7 21.¥h6 ¥f6 
22.g4 b5 23.¦df1 bc4 24.g5 ¤d3 25.¢d2 ¥e5 
26.¥d3 cd3 27.£d3 £b7 28.£g6 ¦g7 29.¥g7 
£b2 30.£c2 £c2 31.¢c2 ¥g7 32.¢d3 ¦c8 
33.¦c1 ¤c5 34.¤c5 dc5 35.¦c4 ¥d4 36.¦h6 
¦f8 37.¢e4 ¦f1 38.¦a6 ¢g7 39.¦e6 ¢f7 40.g6 

¢g7 41.¦e7 ¢g6 42.d6 ¢f6 43.¢d5 ¦d1 
44.¢c6 ¥e5 45.¦e5 ¢e5 46.d7 ¢e6 47.¦e4 
¢f5 48.¦e2 c4 49.¢c7 c3 50.d8£ ¦d8 51.¢d8 
¢f4 52.¦c2 1-0

Тихомир Янев – Живко Драганов
1.¤f3 ¤f6 2.c4 c5 3.¤c3 ¤c6 4.d4 cd4 5.¤d4 
e6 6.¤db5 d6 7.¥f4 e5 8.¥g5 a6 9.¤a3 ¥e6 
10.e3 ¥e7 11.¥e2 0-0 12.0-0 ¦c8 13.¦c1 
¤d7 14.¥e7 £e7 15.£d2!¤ ¦fd8 16.¤d5 
¥d5 17.cd5 ¤cb8 18.¤c4/= ¤f6?! [18...f5] 
19.¤b6 ¦c7 20.b4 g6 21.a4 ¤e4 22.£b2 ¦c1 
23.¦c1 ¤d7 24.¤c4 [24.a5!] 24...¦c8 25.¤a5 
¦c1 26.£c1 ¤b6 27.£c2 f5 28.¤b7?! [28.f3 
¤f6 29.e4 fe4 30.fe4 £g7<=> с идея h5,g5-
g4] 28...£b7 29.£c6 £c6 30.dc6 ¤c3 [30...
a5!? 31.ba5 ¤a8 32.¥c4 ¢f8 33.a6 ¤c5 
34.a7 ¤c7 35.a5 h6=/] 31.¥a6 ¤ca4 32.c7 
¢f7 33.c8¦ ¤c8 34.¥c8 ¢e7 35.¢f1 ¤c3! 
36.¢e1 ¤d5 37.b5 ¤b6 38.¥b7 d5 39.f4 e4 
40.h4 ¢d6 41.¥c6 ¢c5 42.¢e2 ¤c4 43.¥d7 
¤d6 44.¥e6 ¤e8?! [44...¤b5 45.¥g8 h6 
46.¥h7 d4 47.ed4 (47.¥g6? d3 48.¢d2 ¤d6 
49.¢c3 ¤c4 50.¥f5 d2 51.¥g4 ¤e3 52.¥e2 
d1£ 53.¥d1 ¤d1 54.¢d2 ¤b2 55.g4 ¤c4 
56.¢e2 ¤d6 57.¢e3 h5 58.gh5 ¢d5 59.¢d2 
¤f5 60.¢c3 ¤h6 61.¢d2 ¢d4) 47...¢d4 
48.¥g6 ¤d6 49.¢d2 e3 50.¢e1 ¢e4 51.g4 
¢f4 52.gf5 ¤e4 53.¢f1 ¢f3 54.¥h5 ¢f4 
55.¥g6=] 45.h5 ¤d6 46.hg6 hg6 47.b6 ¢b6 
48.¥d5 ¢c5 49.¥g8 ¤c8 50.¥f7 ¤e7 51.¢d2 
¢b4 52.¢c2 ¢c5 53.¢c3 ¤d5 54.¢d2 ¤e7 
55.g3 ¢b4 56.¢c2 ¢c5 57.¢b3 ¤d5 58.¥d5 
¢d5 59.¢b4 ¢d6 60.¢c4 ¢c6 61.¢d4 ¢d6 
62.g4 1/2-1/2

Лаура Маринова – Джулияна Колева
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥e7 4.d3 ¤f6 5.¤c3 
0-0 6.¥e3 d6 7.h3 ¦e8 8.£d2 ¤a5 9.0-0-0 
¤c4 10.dc4 b6 11.g4 ¥b7 12.£d3 a5 13.g5 
¤d7 14.h4 ¤c5 15.¥c5 bc5 16.¦dg1 ¦a6 17.h5 
£a8 18.¦e1 f5 19.h6 g6 20.¤b5 fe4 21.£b3 
£b8 22.¤d2 e3 23.¦e3 ¥h1 24.¤f3 ¥f3 25.¦f3 
¥g5 26.¢b1 £b7 27.£a4 £f3 28.a3 £c6 0-1

Мария-Елена Стефанова – Николета 
Господинова
1.d4 d5 2.f4 f5 3.¤f3 ¤f6 4.g3 b6 5.e3 ¥b7 
6.¥g2 ¤c6 7.0-0 £d7 8.h4 0-0-0 9.¤g5 £e8 
10.¥h3 e6 11.¥g2 £g6 12.h5 £e8 13.a4 g6 
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14.b4 ¥b4 15.c3 ¥d6 16.hg6 £g6 17.¥f3 h6 
18.¥h5 ¤h5 19.g4 hg5 20.gh5 ¦h5 21.¢g2 gf4 
22.¢f2 £g3 23.¢e2 ¦h2 24.¢d3 £g2 25.¦g1 
£e4# 0-1

Анита Гичева – Ева Милева
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 d6 4.0-0 ¤f6 5.d3 
¥d7 6.h3 ¥e7 7.a3 0-0 8.¤c3 a6 9.¥c6 ¥c6 
10.¦e1 h6 11.d4 ed4 12.¤d4 £d7 13.¤c6 
£c6 14.f3 ¦ad8 15.¤d5 ¤d5 16.£d5 £d5 
17.ed5 ¥f6 18.¦b1 ¦fe8 19.¦e8 ¦e8 20.b4 ¥c3 
21.¥b2 ¥b2 22.¦b2 ¦e2 23.¢f1 ¦d2 24.g4 
¦d5 25.c4 ¦d3 26.¢e2 ¦a3 27.b5 b6 28.h4 a5 
29.¢d1 ¦f3 30.¦e2 ¢f8 31.¢d2 ¦f4 32.¢d3 
¦g4 33.¦e4 ¦e4 34.¢e4 ¢e7 35.h5 f5 36.¢f5 
a4 37.¢g6 a3 38.¢g7 a2 39.¢h6 a1£ 40.¢g6 
£f6 41.¢h7 ¢f8 42.h6 £f5 43.¢h8 £g6 44.h7 
£g7# 0-1

Ани Крумова – Дарена Сиркова
1.d4 d5 2.¤f3 e6 3.e3 c5 4.c3 ¤f6 5.¥d3 b6 
6.¤bd2 ¥b7 7.0-0 ¥d6 8.£e2 ¤e4 9.¦e1 
¤d7 10.¤f1 0-0 11.¤3d2 f5 12.f3 ¤d2 13.¥d2 
¤f6 14.c4 £d7 15.a4 ¥c7 16.dc5 bc5 17.¦ec1 
¥e5 18.¥e1 ¥a6 19.f4 ¥d6 20.cd5 ¥d3 21.£d3 
ed5 22.¤g3 g6 23.¥c3 c4 24.£d2 ¥c5 25.¥d4 

£e7 26.¤f1 ¤e4 27.£a5 ¦fd8 28.¦d1 ¥b4 
29.£a6 ¤c5 30.£f6 £f6 31.¥f6 ¦d6 32.¥e7 
¦d7 33.¥c5 ¥c5 34.¦ac1 ¦ad8 35.¢f2 ¢f7 
36.¢e2 ¢e6 37.¤d2 ¦b8 38.¦c2 ¥f8 39.¤f3 
¥g7 40.¤d4 ¢f7 41.h3 ¦b4 42.a5 ¦db7 
43.¦dd2 ¥d4 44.ed4 ¦e7 45.¢f3 ¦a4 46.¦e2 
¦a5 47.¦e5 ¦b5 48.¦ce2 ¦e5 49.fe5 ¢e6 
50.¢f4 h6 51.g4 ¦b3 52.gf5 gf5 53.¦g2 ¦h3 
54.¦g6 ¢f7 55.¦a6 ¦h4 56.¢f5 ¦h5 57.¢g4 
¦g5 58.¢f4 ¦g6 59.¦a7 ¢e6 60.¦a6 ¢f7 ... 
1-0

Калина Тодорова – Десислава Градев-
ска
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤f3 ¥g7 4.g3 0-0 5.¥g2 
d6 6.0-0 c5 7.dc5 dc5 8.¤c3 ¤c6 9.¥f4 
a6 10.¤e5 ¤d4 11.¤d3 ¤d7 12.¤d5 e5 
13.¥d2 ¦b8 14.¦c1 ¦e8 15.a3 b5 16.b4 cb4 
17.c5 ¥b7 18.¤3b4 ¦c8 19.e3 ¤c6 20.¥h3 
f5 21.e4 ¤d4 22.ef5 gf5 23.c6 ¥c6 24.¤c6 
¦c6 25.¦c6 ¤c6 26.¥f5 ¤d4 27.¥e4 ¤c5 
28.£g4 ¤e4 29.£e4 ¦f8 30.f4 ef4 31.¤f4 
¢h8 32.¥b4 ¦e8 33.£g2 ¤f5 34.£d5 ¥d4 
и във взаимния остър цайтнот черните 
спечелиха 0-1

Äържавни първенства

Държавно отборно първенство за девойки до 
16 години

Деян Димитров, треньор и водач на „Шумен 2005”

Изравнени сили на върха при момичетата

В най-лютата републиканска битка, 
която съм наблюдавал, отборите 
медалисти завършиха с равен брой 
точки - по 16.

Изключително оспорвана борба, няколко 
равностойни отбора, интересни партии и 
немалко драма ни предложи тазгодишното 
държавно първенство до 16 г. при момиче-
тата в Благоевград (8-12. 08). Преди начало-
то на състезанието беше ясно, че „ЦСКА” 
и домакините от „Виктори” ще се борят 
за титлата, а състезателките на „Ивис” 

(София) също не бяха за подценяване. Като 
прибавим към тези 3 отбора „Спартак 21” 
(Плевен) и „Шумен 2005”, които впоследс-
твие объркаха някои сметки, то със сигур-
ност можем да кажем, че очакванията ни 
за няколко много здрави дербита се оправ-
даха.

Първата малка изненада поне според 
мен поднесоха „Ивис”, които биха „ЦСКА” 
с 2:1 и „завързаха” допълнително борба-
та за първото място. Мачът на турнира 
между „Виктори” и „ЦСКА” завърши без 
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Äържавни първенства
победител, но не и без борба. Напротив. 
Дарена Сиркова и Цвета Галунова изиграха 
една много интересна партия, която мина 
през доста обрати, но в крайна сметка 
победи Цвета. Но втора дъска срещата 
между Десислава Градевска и Габриела То-
дорова също беше оспорвана и завърши 
реми, за което повече може да съжалява 
състезателката на „ЦСКА”. Крайният ра-
вен резултат беше фиксиран от Асения 
Димитрова, която с белите срещу Ма-
рина Георгиева имаше топ срещу кон и 2 
пешки след дебюта и изглеждаше загубе-
на, но успя да се измъкне и накрая дори да 
спечели. Подялбата на точките устрой-
ваше повече „Виктори”, които спечелиха 
другото решаващо дерби - срещу „Ивис” с 
2:1 и дръпнаха пред конкурентите си.

Така в последния кръг спорът за медалите 
трябваше да се реши в срещите „Виктори” - 
„Спартак 21” и „ЦСКА” - „Шумен 2005”. След 
малко изненадваща загуба на Цвета Галунова 
от Вероника Василева на първа маса „Викто-
ри” биха само 2:1 - резултата, който не ги ус-
тройваше, защото при 3:0 за „ЦСКА” армей-
ките ставаха шампионки.

Битката за титлата се реши в пос-
ледната партия от мача „Шумен 2005” 
- „ЦСКА”. Двубоят се разви много добре 
за столичанки, след като шампионката на 
България до 14 години Дарена Сиркова по-
беди Боряна Петрова, а Асения Димитро-
ва спечели срещу Мария Миланова, която 
направи груба грешка още на 3-ия ход и 
изпадна в лоша позиция. При този резул-
тат в кулоарите на залата „плъзна” изк-
лючително дразнещият и неприятен слух, 
че между двата отбора има уговорка за 
3:0 в полза на „ЦСКА”. В тези твърдения 
естествено нямаше и грам истина и това 
се доказа в партията на 2-ра дъска меж-
ду Йоана Йорданова и шампионката на 
България до 16 години Габриела Тодорова. 
Йоана игра много силно и до последно по-
бедата й не будеше съмнение. В цайтнота 
обаче партията премина през множество 
обрати и завърши наравно. Именно в този 

двубой се реши и спорът за медалите. Ако 
Йоана беше загубила, „ЦСКА” ставаха 
първи, изпреварвайки останалите с поло-
вин точка. „Шумен 2005” обаче доказа, че 
играе честно, за което получи множество 
поздравления след края на турнира.

В крайното класиране 3 отбора завърши-
ха с равни точки - по 16, като допълнител-
ните коефициенти трябваше да определят 
победителя. Шампионки станаха „Виктори” 
(Благоевград), втори са „Ивис” (София), а 
трети - ЦСКА (София). Четвърто място 
с равен брой точки - по 12, делят „Спартак 
21” (Плевен) и „Шумен 2005”, като допъл-
нителният показател дава предимство на 
плевенчанки.

По мое мнение това държавно първенс-
тво роди два прецедента: Първо, броят на 
отборите при момчетата и при момичета-
та беше равен - по 8. Аз лично не си спом-
ням подобно нещо. Обикновено при момче-
тата отборите са 2, че и 3 пъти повече 
понякога. И, второ, мисля, че турнирът при 
момичетата беше по-интересен откол-
кото при момчетата. Имаше 3 отбора с 
почти изравнени възможности, а в отдел-
ни моменти и други два тима посягаха към 
медалите.

Kрайно класиране т.

1 ШК “Виктори” (Благоевград) 16 

2 ШК “Ивис” (София) 16 

3 ШК ЦСКА (София) 16 
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4 ШК “Спартак Плевен 21” 12 

5 ШК “Шумен 2005” (Шумен) 12 

6 ШК “Михаил Тал” (Червен бряг) 7 

7 ШК “Осогово” (Кюстендил) 3 

8 ШК “Енергия 21” (Добрич) 2 

Според мен премахването на възмож-
ността за преотстъпване на състезате-
ли за един турнир е от полза за шаха ни. 
Така се вижда кой клуб работи. Според 
други колеги обаче много състезатели 
са останали „необхванати”. Да, това е 
така, особено при момчетата. Почти 
никой от изявените ни юноши не игра 
на това отборно. Да си призная, и на мен 
щеше да ми бъде по-добре, ако имах въз-
можността да взема едно момиче от 
друг клуб, само за това състезание. Така 
сигурно щяхме да спечелим медал. Но аз 
съм по-доволен сега, когато на практика 
с 2 дъски имахме спечелени позиции в от-
делни партии и срещу „Виктори”, и сре-
щу „Ивис”, и срещу „ЦСКА”. И това при 
положение, че момичетата ни играят за 
пръв път на отборно изобщо и в този 
състав. На първа дъска 9-годишната Бо-
ряна Петрова открадна 2 точки от ка-
ките, като имаше възможност и за още. 
Най-големият комплимент за моята ра-
бота обаче дойде от един възрастен гос-

подин, който беше дошъл да наблюдава 
състезанието. Малко преди кулминаци-
онния момент от срещата ни с „Плевен 
21”, която завърши наравно, въпросният 
човек се доближи до мен и ми каза: „За 
мен е истинско удоволствие да усетя 
вълнението и напрежението у двама мла-
ди треньори, когато отборите им игра-
ят”, визирайки мен и колегата Светозар 
Цеков от Плевен. По-голямо признание 
за труда, който съм положил досега, не 
бях получавал!

В заключение искам да благодаря на до-
макините за много добрите битови усло-
вия, които ни предоставиха. Чисто шах-
матната организация също беше на ниво. 

Мария Миланова - Алекс Тънова
1.е4 е5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 d6 4.d4 ed4 
5.¤d4 ¥d7 6.0-0 ¤ge7 7.¤c3 g6 8.¤d5 
¤d5 9.ed5 ¤e7 10.¥d7 £d7 11.£f3?! 
(11.¦e1;¥g5) ... ¥g7 12.¦d1 0-0 13.¥g5 
h6 14.¥h4 ¦ac8 15.h3 ¦fe8 16.c3 c6 
17.dc6 bc6 18.¥f6 c5 19.¥g7 ¢g7 20.¤c2 
¦ed8 21.¤e3 a5 22.¤d5 ¤d5 23.£d5 
£e6 24.b3 £d5 25.¦d5 c4 26.bc4 ¦c4 
27.¦a5 ¦c3 28.¦d1¢f8 29.¦a7 d5 30.¦a4 
¢е7 31.¦ad4 ¦c5 32.¢f1 ¢e6 33.¦1d2 
¦d6 34.¢e2 ¦c4?? 35.¦c4 dc4 36.¦d6 
¢d6 37.¢d2 ¢c5 38.¢c3 ¢b5 39.a4 
¢a4 40.¢c4 ¢a3 41.¢c3 ¢a4 42.¢d4 
¢b4 43.¢е5...и 1:0 след няколко хода.

Йоана Йорданова - Василена Ива-
нова
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Победителките от ШК “Виктори” 
(Благоевград)
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Äържавни първенства

От 8 до 12 август 2007 г. в Благо-
евград се проведе първото държавно 
отборно първенство за юноши до 16 
години. На старт застанаха 8 отбо-
ра, които щяха да се борят за първа-
та отборна шампионска титла в тази 
възраст. Предварителни прогнози, ба-
зирани на средния рейтинг на отбори-
те, сочеха като фаворити отборите 
на ШК ”Георги Даскалов” - Варна /1917/, 
ШК “Ивис” - София /1902/ и ШК”Вик-
тори” - Благоевград /1842/.
Eто хронологията на борбата:

1 кръг. По ирония на съдбата жре-
бият противопостави първите два 
отбора още в първия кръг. Отборът 
на “Ивис” спечели с 3-1, категорична 
победа с 4-0 извоюва младият отбор 
на “Спартак Плевен 21 “срещу ”Пазар-

джик”. Победи с по 3,5 -0,5 точки спе-
челиха “Виктори” срещу “Казанлък” и 
“Енергия-21” – Добрич, срещу ”Михаил 
Тал” - Червен бряг.

2 кръг. Имаше интересна борба и 
резултати, които показваха, че пър-
венството ще бъде оспорвано до края. 
“Ивис” и “Спартак Плевен 21” завър-
шиха наравно след дълга борба, “Г. Дас-
калов” се върна в борбата след победа с 
3-1 над “Енергия 21”, а домакините от 
“Виктори” взеха максималното срещу 
“Пазарджик” 4-0, минимална победа из-
воюва “Казанлък” срещу “М. Тал”.

3 кръг. Третият кръг също предло-
жи оспорвана борба, като “Георги Дас-
калов” победи “Казанлък “ с 3-1, “Ивис”-
“Енергия-21” с 2,5-1,5, първа победа 
извоюва “М. Тал” срещу “Пазарджик” 
/които спечелиха първа точка / с 3-1, а 
“Виктори” ремизира със “Спартак Пле-
вен 21“ 2-2. Така след този кръг в кла-
сирането начело беше “Спартак Пле-
вен 21” с половин точка пред “Ивис” и 
1 т. пред отборите на “Г. Даскалов” и 
“Казанлък”.

4 кръг. Четвъртият кръг  донесе 
разочарование на временните водачи, 
които загубиха с 3-1 от “Енергия-21”, 
“Г. Даскалов” не успя да вземе пове-
че от 3 точки срещу “Пазарджик”, а 
“Ивис” и “Виктори” победиха мини-

Държавно отборно първенство за юноши до 
16 години

фм Иван Стойнов

0 ¥g4 9.¤bd2 h6 10.¥h4 ¦e8 11.£c2 
g6? 12.¥g6 ¥e7 13.¥d3 (13.¥f5) ...¤e4 
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de4 18.¥e4 ¥h4 19.£b3 ¢h8 20.£b7 ¥g3 
21.fg3 ¤e7 22.¦f8 £f8 23.£a8 1:0

Йоана Йорданова - Габриела Тодо-
рова
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥b5 d6 
5.d4 ed4 6.¤d4 ¥d7 7.0-0 ¥e7 8.¦e1 

¤e5 9.¥f1 0-0 10.b3 ¤fg4?! 11.h3 ¤f6 
12.¥b2 ¤g6 13.g3 £c8 14.¢h2 h6 15.¥g2 
c6 16.£d3 ¤e5 17.£d2 ¤h7 18.f4 ¤g6 
19.¦е2?! (Грешен план. По добре е 19.¦ad1 и 
след това ¥a3; ¤de2 с натиск върху пеш-
ката „d”)...¦e8 20.¦ae1-a6 21.£d3 £c7 
22.¤d1 ¥f6 23.c3 ¦ad8 24.¤f3 c5 25.¤e3 
c6 26.¤d5 £a5 27.a4 ¤e7 28.¤d2 ...и реми 
след много взаимни пропуски в цайтнота.

Победителите от ШК “Ивис” (София)
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мално съответно “Казанлък” и “М.Тал”. 
След този кръг начело излязоха отбо-
рите на “Ивис” и “Г. Даскалов” с по 10 
т., следвани на 1 точка от “Виктори”, 
“Спартак Плевен 21” и “Енергия-21”.

5 кръг. Петият кръг не донесе яс-
нота в борбата за медалите, освен че 
“Ивис” дръпна напред след победа с 4-
0 над “Пазарджик”. “Виктори” победи 
“Г. Даскалов” минимално, същата по-
беда извоюва и ”Спартак Плевен 21” 
над “М. Тал”, а след драматична борба 
“Казанлък” пропусна победата срещу 
“Енергия 21” и се задоволи с ремито 2-
2. Така след този кръг “Ивис” водеше 
с 2,5 точки пред “Виктори”, “Г. Даска-
лов” и “Спартак Плевен 21”.

6 кръг. Шестият кръг предложи 
двубой между първия и втория в кла-
сирането, като “Ивис” спечели мини-
мално с 2,5-1,5 и запази лидерството, 
Важни победи извоюваха “Г. Даскалов” 
над “М. Тал” с 3-1, “Енергия-21” над “Па-
зарджик” с 3,5 -0,5 т. и “Казанлък” над 
“Спартак Плевен 21” с 2,5-1,5 т. Така 
преди последния кръг “Ивис” водеше 
с 2 точки аванс пред “Г. Даскалов” и 
“Енергия -21”.

7 кръг. Последният кръг предложи 
интересни битки в борбата за меда-
лите. Лидерите от “Ивис” завършиха 
бързо наравно с “М. Тал” и си осигуриха 
титлата. Кои ще са другите медалис-
ти се решаваше в останалите срещи. 
“Г. Даскалов” победи “Спартак Плевен 
21” с 3-1 и завоюва среброто. “Казан-
лък” победи с 4-0 “Пазарджик” и спече-
ли бронза, след като “Енергия-21” загу-
би от “Виктори” с 1,5 -2,5.

Крайно класиране т.

1 ШК “ИВИС” (София) 18,5

2 ШК ”Георги Даскалов”  (Варна) 17,5

3 ШК „Казанлък” (Казанлък) 17 

4 ШК „Енергия” (Добрич) 16 

5 ШК „Виктори”, Благоевград 15,5 

6 ШК „Спартак Плевен 21” (Плевен) 14 

7 ШК „Михаил Тал” (Ч. бряг) 11 

8 ШК „Пазарджик” (Пазарджик) 2,5 

Победител на първа дъска с резул-
тат 7 точки от 7 (!) партии стана 
Стоян Иванов от ШК ”Георги Даска-
лов”.

Първенството премина при добра 
организация и коректна борба. 

Радостта бе най-голяма за шам-
пионите от шахматен клуб “Ивис”, 
София. Така отборът на ШК “ИВИС” 
завоюва за втори път отборна шампи-
онска титла през последните 3 години 
/след 2005-та при девойките до 14 г./

Поздравления за треньорите и със-
тезателите на ШК ”Георги Даскалов” 
– Варна, и ШК ”Казанлък” за извоюва-
ните медали и на всички клубове, тре-
ньори и състезатели за участието в 
първенството.

Велимир Симов - Ивайло Стоя-
нов 
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4 g6 
5.¤c3 ¥g7 6.¥e3 ¤f6 7.f3 0–0 8.¥c4 
d6 9.£d2 ¥d7 10.0–0–0 ¦c8 11.¥b3 
a6 12.¤c6 ¥c6 13.¥h6 b5 14.¢b1 
a5 15.a3 b4 16.ab4 ab4 17.¤a2 ¥h6 
18.£h6 £a5 19.g4 ¥a4 20.¤c1 ¦a8 
21.h4 ¦fc8 22.£e3 ¥b5 23.¥a2 b3 
интересна идея беше 23...¥c4 24.b3 
¥e6 24.£b3 ¥c4 25.£a3 £b6! 26.£a8 
¦a8 27.¥c4 ¦c8 28.¥a2?? по-добре 
беше 28.¥b3 28...£f2 29.¦d3 ¦c2 
30.¦b3 ¦c8 31.h5 gh5 32.gh5 ¤h5 
33.¦h5 £c2 34.¢a1 £c1 35.¥b1 ¦a8 
36.¦a3 ¦a3 37.ba3 £a3 38.¥a2 £c1 
39.¥b1 £c3 40.¢a2 £f3 41.¦g5 ¢f8 
42.e5 £e2 43.¢a1 £a6 44.¥a2 de5 
0–1
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Èзвестни личности - почитатели на шаха 

Шахът - интелектуално удоволствие 
 за обикновения човек

С голямо удоволствие, аз, Георги Чили-
ков, се представям в детското списание „Шах 
в училище”. Но не като футболист на “Левс-
ки”, “ЦСКА” и националния отбор на България, 
а като голям почитател на най-древната игра 
– шаха. Аз съм морско дете, бургаски хлапак, 
който от малък гонех топката по плажа и 
рано се записах за тренировки в юношеския 
отбор на „Черноморец”. Когато човек е прис-
трастен към избран от него спорт, нищо 
друго не съществува. Даже и училището ос-
тава на заден план, а за това може вкъщи да 
те понапляскат. Но жертвите си заслужа-
ват и аз бързо се утвърдих като център на-
падател – голмайстор на отбора. Бях доста 
по-висок от връстниците си и трябваше да 
вкарвам много голове с глава. В началото не 
ми се отдаваше много, но треньорът (“голям 
психолог”) ме извика след една тренировка и 
ми каза нещо, което запомних за цял живот: 

За да вкарваш с глава, трябва да мислиш, а не 
само да удряш топката. Както правят шахма-
тистите – първо обмислят, а после играят. 
Ние сме морски хора и знаем, че морето има 
приливи и отливи. В шаха веднъж играят бели-
те, веднъж - черните. И ти трябва да играеш 
един път в защита, в следващия момент да 
атакуваш вратата за гол. И да знаеш - лесна 
победа няма. Откажеш ли се при първия неус-
пех, по-добре се отказвай от спорта.

 Не само че го послушах, но и започнах да 
играя шах с един чичко от квартала. Той ме 
биеше, аз упорствах и така напреднах в шаха 
дотолкова, че сега на лагерите на националния 
отбор мога да се противопоставя на кори-
фея Йовов от “Левски”. Другите не ми бяха 
интересни и затова играя и с компютъра на 
най-ниското ниво. Така открих за себе си, че 
шахът е едно интелектуално удоволствие за 
обикновения човек.
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Ìеждународни прояви

Приятелска среща за деца във Видин
Евтим Стефанов

Oт 1 до 6 септември 2007г. във Видин 
се проведе Международна среща по шахмат 
за деца до 10, 12 и 14 години. В надпревара-
та взеха участие 3 отбора от по 6 моми-
чета и 6 момчета от България и Унгария. 
Първоначално се предвиждаше срещата да 
бъде тристранна с участието на деца от 
Румъния, но за съжаление те се отказаха в 
последния момент.

Партиите се играха от 9,00 и от 15,00 ч 
в отлично подредената актова зала на СОУ 
“Цар Симеон Велики” в центъра на града, до 
Историческия музей. Малките големи шах-
матисти имаха по 90 минути за игра плюс 
30 секунди за всеки ход от началото на пар-
тията.

Турнирът се проведе под шефството на 
кмета на Видин Иван Ценов и с подкрепата 
на: ШК”Найден Войнов” (Видин), Българска-
та федерация по шахмат, Агенцията за ре-
гионално развитие и Бизнес център – Видин, 
и “Кнауф АД – България”. Откриването на 
турнира се състоя в крепостта “Баба Вида” 
на 3 септември от 20,00 ч с изпълнение на 
Видинската филхармония и фолкрорен ан-
самбъл “Дунав”. Културната програма про-
дължи с посещение на Белоградчишките 
скали и крепостта, отдалечени на 50 км от 
Видин.

На следващия ден гм Владимир Петков 
изнесе сеанс на 19 дъски. След оспорвана и 
дълга борба той успя да направи 14 победи и 
5 ремита, като най-дългите партии бяха с 
унгарските състезатели. Ухази Михали, Ген-
да Кароли, Цонка Балаз, Анатоли Атанасов 
и Доротея Нанчева постигнаха равен резул-
тат в партиите срещу гросмайстора.

След приключването на турнира главни-
ят съдия Здравко Недев сподели: “Състеза-
нието се проведе в духа на феърплей, а ор-
ганизацията по провеждането отговаряше 
на състезания от най-висок ранг.”

След оспорвани 6 кръга първият отбор 
на България се класира на първо място с 33,5 
т., следван от отбора на Унгария с 22,5 и 
втория отбор на България с 16 т. Побе-
дители в съответните възрастови групи 
станаха:

момчета до 14 години
� Радослав Димитров - първи на първа 
дъска 
� Юхас Кристоф - първи на втора 
дъска  
момчета до 12 години
� Александър Монев - първи на първа дъска
� Даниел Нинчев - първи на втора дъска
момчета до 10 години
� Дарио Дерешки - първи на първа дъска
� Валентин Вълев - първи на втора дъска
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Ìеждународни прояви

момичета до 14 години
� Варга Клара - първа на първа дъска
� Сандра Трифонова - първа на втора 
дъска 
момичета до 12г.
� Цвета Галунова – първа на първа дъска 
� Полина Венкова – първа на втора дъска 
момичета до 10 години
� Симонета Иванова - първа на първа дъска 
� Мария Васова - първа на втора дъска   

Всички индивидуални и отборни победи-
тели получиха общо 21 купи и грамоти, а на 
всички участници бяхя раздадени свидетел-

ства за участие и сувенири лично от кмета 
на Видин и от председателя на Федерация-
та д-р Стефан Сергиев.

Кметът на града Иван Ценов прие на 
среща официалните лица от БФШ, предс-
тавители на организационния комитет на 
турнира и водачите на унгарската делега-
ция. На срещата беше отбелязана отлична-
та организация на турнира и бяха коменти-
рани идеи за следващи прояви.

На 5-ти септември след официалното 
закриване на турнира от 15,00 ч бе открита 
детска школа по шахмат във Видин в сгра-
дата на Бизнес инкубатора от председате-
ля на БФШ д-р Стефан Сергиев и кмета на 
Видин д-р Иван Ценов. След откриването 
гм Владимир Петков изигра демонстрати-
вена блиц партия с Александър Монев - един 
от най-добре представилите се участници 
в турнира.

 Директорът на школата мс Георги 
Живков сподели за списание “Шах в учили-
ще”: “Много се надяваме в следващи такива 
прояви някои от участниците и от шампи-
оните да са излезли от нашата шахматна 
школа.”

От 14 до 18 юли 2007 г. в гр. Суботи-
ца, Сърбия, се състояха европейските 
първенства по ускорен шахмат и блиц за 
момичета до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 г. Тур-
нирите отдавна са заели своето подоба-
ващо място в европейския шахматен ка-
лендар. Престижът им ще се увеличава, 
тъй като може би бъдещето на шахмата 
е по-скоро в бързите контроли.

При най-малките на старт се явиха 
само 9 състезателки. По тази причина 
организаторите решиха да приложат 
кръговата система. Големи бяха надежди-
те, че в тази група Доника Шивачева от 
Ямбол ще успее да се представи на ниво и 

да ни зарадва с високо класиране. Основа-
ние ни даваше сериозният състезателен 
опит, който тя има, въпреки че е едва на 
8 г. Сериозното отношение личеше от 
факта, че освен от баща си Р. Шивачев 
Доника се придружаваше и от мс В. Алек-
сандров, който на този турнир бе неин 
треньор.

Състезанието премина под знака на 
борбата мегжду Вероника Газикова (SVK) 
и Доника. Решаваща се оказа личната сре-
ща между двете. В нея нашата предста-
вителка не успя да оползотвори всички 
възможности и загуби. До края Доника 
допусна само едно реми с румънката А. 

Европейски първенства по ускорен шахмат 
и блиц за девойки

доц. д-р, мс Тодор Галунов

Полина Венкова
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Салим, но не успя напълно да навакса за-
губата. В крайна сметка се стигна до де-
леж между В. Газикова и Д. Шивачева, ко-
ито постигнаха по 6,5 т. от 8 възможни. 
Коефициентът обаче се оказа по-небла-
гобриятен за българката и тя трябваше 
да се задоволи със сребърен медал. Пос-
тигнатият успех е сериозен и е пред-
поставка за нови атаки на европейските 
шахматни върхове.

В турнира участва и Рада Тодорова 
от СЦШ - треньор Мария Николиева. Тя 
е само на седем години, но вече има опит 
от сериозни международни прояви. През 
тази година участва на световното пър-
венство за ученици до 7 г. Явно обаче 
разликата от една година в тази възрас-
това група е от сериозно значение. Рада 
успя да победи само представителката 
на Сърбия Ивана Станимирович и с една 
точка зае последното, девето, място. 
Представянето й не бива да я отчайва 
- на 7 г. е и всичко в шахмата тепърва й 
предстои.

Класиране до 8 г. - 9 участнички т.

1 В. Газикова (CVK) 6,5

2 Д. Шивачева (BUL) 6,5 

3 Р. Ангелута (RОM) 5 

9 Р. Тодорова (BUL) 1 

В състезанието до 10 г. имахме три 

представителки. Най-големи бяха надеж-
дите за добро представяне на Василена 
Трайкова (Оряхово) - четвърта на пос-
ледното държавно първенство по кла-
сически шахмат. Тя стартира с 2,5 от 3 
т. Последваха обаче две последователни 
загуби от представителките на Румъния 
и Сърбия. Така с 2,5 от 5 т. шансовете за 
медал силно намаляха. Тук обаче Василена 
Трайкова се мобилизира и с активна игра 
постигна четири поредни победи. Набра-
ните 6,5 т. се оказаха предостатъчни за 
третото място. С особена стойност е 
победата й в осмия кръг над новата ев-
ропейска шампионка Анастасия Уварова 
(Русия). Завоюваният бронзов медал от 
Василена Трайкова е много радващ и пред-
вид факта, че тя е дебютант на евро-
пейско първенство. Безспорен е големият 
принос за високото й класиране на нейния 
личен треньор мс Енчо Димитров.

Другата българска представителка 
- Петя Димитрова (СЦШ), стартира с 
две загуби. Впоследствие успя частично 
да поправи турнирното си положение и 
в крайна сметка с 3,5 т. от 9 възможни 
се нареди на 15-то място. Необходима е 
повече работа, за да може за в бъдеще да 
се представи по-добре.

Третата българска представителка 
- Калояна Михова (СЦШ), също е дебю-
тантка на такъв висок форум. Силите й 
стигнаха за 2,5 т. от 9 то и 14-то мяс-
то. Натрупаният опит ще й помогне за 
по-сериозни резултати. 

Класиране до 10 г. - 15 участнички т.

1 Анастасия Уварова (RUS) 7,5

2 Елисавета Четина (RUS) 7,5

3 Василена Трайкова (BUL) 6,5

12 Петя Димитрова (BUL) 3,5

14 Калояна Михова (BUL) 2,5

В групата до 12 г. участваха 23 състе-
зателки. Тук основните надежди за медал 
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бяха свързани с Цвета Галунова. Тя е евро-
пейска шампионка до 10 г. от 2004 г. и носи-
телка на сребърен и бронзов медал от 2005 
и 2006 г. Освен това бе и с най-висок рей-
тинг от участничките в групата. Стартът 
на Цвета не бе особено добър. Във втория 
кръг тя неочаквано загуби от румънката G. 
Morea. Успехът й стимулира противнич-
ката, която в крайна сметка завоюва сре-
бърния медал. В четвъртия кръг дойде нова 
неприятна загуба за Цвета - с фигура повече 
тя загуби срещу друга румънка - I. Gelip. Въп-
реки двете загуби след седмия кръг Цвета 

продължи да атакува челните места и след 
седмия кръг имаше пет победи. Набраните 5 
т. й даваха всички шансове да атакува тит-
лата. В осмия кръг Цвета не успя да преодо-
лее упоритата съпротива на Д. Сербанеску 
(Румъния) и партията завърши реми. Така 
всичко трябваше да се реши в последния 
кръг. На първа маса Цвета Галунова играеше 
с миналогодишната европейска шампионка 
Вероника Лешпекова от Русия. На излизане 
от дебюта Цвета спечели пешка, без ком-
пенсация за противничката, която обаче се 
защитаваше упорито. Цвета няколко пъти 
се отклони от реми, но в ендшпила допусна 
груба грешка и загуби. Така с 5,5 т. тя оста-
на едва осма. Както се оказа, след завърш-
ването на кръга победата й даваше чисто 
първо място, а ремито - трето. В крайна 
сметка така е в шахмата, трябва и малко 
шанс. Остана утехата от няколкото хуба-
ви победи, които тя постигна. Бих откроил 
партиите срещу бронзовата медалистка К. 
Томин (Сърбия) и Р. Сзалиажи (Унгария).

В тази група имаше още две български 
представителки - Яна Найденова и Нина 
Попова от Столичния център по шахмат. 
Двете бяха дебютантки на европейско пър-

Василена Трайкова
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венство. Това се отрази на старта им. Я. 
Найденова стратира с две загуби. Впоследс-
вие успя да се мобилизира и след осмия кръг 
имаше вече 4 т. Загубата в последния кръг 
от унгарката Р. Сзалиажи я изпрати едва на 
17-то място. При победа тя би заела място 
в средата на таблицата. Все пак 4 т. от 9 са 
добро постижение за дебютант и залог за 
по-добри резултати.

Нина Попова стартира с 1 т. от 5 въз-
можни. В последните четири кръга тя пос-
тигна 3 т. и така с общ актив от 4 т. се 
класира на 20-то място. Натрупаният опит 
несъмнено ще й помогне в бъдещите шах-
матни изяви.

 

Класиране до 12 г. - 23 участнички т.

1 Вероника Лешпекова (RUS) 7 

2 Георгиана Мореа (RUM) 6 

3 Ксения Томин (SRB) 6 

8 Цвета Галунова (BUL) 5,5

17 Яна Найденова (BUL) 4 

20 Нина Попова (BUL) 4

В групата до 14 г. единствената българ-
ска представителка бе Александра Василева 
(СЦШ). Дебютът й на европейско първенс-
тво започна трудно - 1 т. от 4 възможни. 
Впоследствие тя не успя да промени нега-
тивния за нея ход на турнира и с 3 т. от 
9 възможни зае 14-то място. Предстои й 
много работа, ако иска да има успехи в тази 
възрастова група.

Класиране до 14 г. - 16 участнички т.

1 Алена Суслова (RUS) 6,5

2 Вероника Фойшор   (RUM) 6

3 Лена Миладинович   (SRB) 6 

14 Александра Василева (BUL) 3 

В групата до 16 г. нямаше българска пред-
ставителка.

В групата до 18 г. Милена Стефанова 
(Враца) застана на старт със заслуженото 
самочувствие на традиционна участнич-
ка на европейските първенства и на бивша 
шампионка и медалистка от тези форуми. 
Първия кръг обаче тя загуби от бъдещата 
европейска шампионка Мария Ракич (SRB). 
След победата във втория кръг в третия 
последва нова неприятна загуба от отстъп-
ващата и по опит Ива Уэелац. В следващите 
четири кръга Милена се мобилизира и успя да 
постигне четири последователни победи. 
Така след седмия кръг тя имаше 5 т. от 7 
и шансове да атакува медалите. Решаваща 
за представянето й бе партията от осмия 
кръг със силната румънка Сабина Франческа 
- Фойшор, в която нашата представителка 
отстъпи. Ремито в последния кръг осигу-
ри на Милена Стефанова шестото място. 
Предполагам, че тя е очаквала повече. Шес-
тото място обаче също е успех предвид си-
лата на турнира, в който Милена Стефано-
ва стартира като номер 10 по рейтинг.

Втората наша представителка - Елица 
Харизанова (СЦШ), стартира с победа над 
Анна Русзин (Унгария). В следващите кръго-
ве обаче тя допусна редица загуби и с 2,5 т. 
от 9 се нареди на 16-о място в крайното 
класиране.

    

Класиране до 18 г. - 17 участнички т.

1 Мария Ракич (SRB) 7

2 Франческа Фойшор (RUM) 7

3 Саролта Тот (HUN) 6

6 Милена Стефанова (BUL) 5,5 

16 Елица Харизанова  (BUL) 2,5

 
На 17 юни се проведоха и суперфиналите 

при момичетата. По традиция се играят две 
партии по 15 мин при разменени цветове, 
като победителят продължава напред. При 
равенство се предвиждат по две блицпар-
тии. В турнира се допускат 32 състезател-
ки - първите 5 от всяка възрастова група и 
още 2 по решение на организаторите. От 

Ìеждународни прояви
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Ìеждународни прояви
българска страна участваха Милена Стефа-
нова и Василена Трайкова.

В първия кръг Милена Стефанова срещна 
младата надежда на сръбския шахмат Сте-
фана Милутинович, която е само на 11 г. 
Очакванията за лека победа на нашата със-
тезателка не се оправдаха. Тя загуби и две-
те партии, което бе една от изненадите на 
турнира.

Василена Трайкова имаше за съперничка 
шампионката от ускорения шахмат до 16 г. 
Йована Ерик (Сърбия). Двубоят закономер-
но прилючи с победа за доста по-опитната 
сръбска шахматистка.

На 18 юли се проведоха и европейс-
ките първенства по блиц. Също по тра-
диция това става в две възрастови групи - 
до 14 и до 18 г. 

В групата до 14 г. още  в първия кръг 
се състоя българското дерби между В. Трай-
кова и Цв. Галунова. Победата постигна 
Цвета. След победата й във втория кръг тя 
отстъпи само на Алена Суслова - европейс-
ка шампионка до 14 г. по ускорен шахмат. 
В четвъртия кръг се получи и едно досад-
но реми. Противничката й, останала само с 
цар, рекламира пат при паднал флаг. Съдията 
прецени, че патът е предшествал падане-
то на флага и присъди реми. Трите поредни 
победи в 5, 6 и 7 кръг позволиха на Цвета 
след седмия кръг да се включи в основната 
лидерска група. Тя имаше 5,5 т. и разделя-
ше 2-ро-4-то място само на половинка от 
лидерката Андрея Винце (Сърбия). В осмия 
кръг обаче Цвета не можа да оползотвори 
белите фигури срещу силната румънка Ве-
роника Фойшор, с която по принцип играе 
доста успешно, и загуби. В последния кръг в 
желанието си непременно да спечели срещу 
временната лидерка А. Винце Цвета допусна 
второ поредно поражение. Така с 5,5 т. тя 
остана на 9-то място.

Василена Трайкова не се отчая от загу-
бата на старта и с две поредни победи поп-
рави турнирното си положение. Трябва да 
се отбележи, че в третия кръг тя отново 
победи шампионката по ускорен шахмат до 

10 г. Анастасия Уварова (RUS). В следващи-
те четири кръга обаче Василена претърпя 
четири поредни загуби. Те до голяма степен 
предопределиха и класирането й. Двете по-
редни победи в осмия и деветия кръг стиг-
наха само за 23-то място.

Класиране до 14 г. - 32 участнички т.

1 Андрея Винце (SRB) 8

2 Алена Суслова (RUS) 7

3 Вероника Фойшор (RUM) 7

9 Цвета Галунова  (BUL) 5,5

23 Василена Трайкова (BUL) 4

В групата до 18 г. в първия кръг Миле-
на Стефанова се изправи срещу Франческа 
Фойшор. Нашата представителка напълно 
надигра именитата си противничка. В цайт-
нота обаче допусна “пат” и така се лиши от 
ценна победа. Този епизод несъмнено повлия 
негативно на по-нататъшното представя-
не на Милена. Тя загуби две партии поред и 
въпреки че докрая положи усилия да подобри 
турнирната си ситуация набраните 4 т. от 
9 възможни не стигнаха за високо класира-
не.

В заключение може да се каже, че предс-
тавянето на българската група като цяло е 
успешно. Завоюваните от Доника Шивачева 
и Василена Христова медали са поредният 
добър атестат за нивото на шахмата в 
България при най-малките. Проблемите явно 
започват в по-високите възрастови групи. 
Вече нееднократно съм отбелязвал, че раз-
витието на нашите талантливи състеза-
тели след 14 г. е проблемно. Явно не стигат 
пари, няма висококвалифицирани треньори, 
клубовете не могат да създадат условия 
за рязък възход на доказаните вече състе-
затели. Независимо от всичко в България 
явно продължават да се раждат таланти, 
които смятам достойно ще ни предста-
вят на бъдещите европейски и световни 
първенства.
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ТИГРАН ПЕТРОСЯН
Деветият световен шампион по 

шахмат Тигран Петросян е съставил един-
единствен етюд в съавторство с Ю. Авербах, 
получен след анализ на отложена партия.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9tr-zp-+-+p0
9-+-+-zp-mk0
9+-+K+P+-0
9-zP-+R+-zP0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Т. Петросян и Ю. Авербах, 1971 г.
1...¦a4 2.¢c6 /ако 2.¢e6 c5/ ¢h5 3.¢c7 h6!! 
Кулминацията на етюда. Сега след произволен 
ход на белите следва 4...¦b4 и патът е неизбе-
жен. Късометражен филм със стойностно съ-
държание.

АНАТОЛИЙ КАРПОВ
Диаграма №1

А. Карпов, Е. Гик, 1981 г.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-+-+-+-+0
5+-+-+-+-0
4-+-+RzPpzp0
3+-+-zp-+k0
2-+-+L+-sN0
1+-+-mK-+R0
xabcdefghy

Мат в 2 хода
Задачата, изобразена на диаграма № 1, е от 

12-ия световен шампион А. Карпов и Е. 
Гик. Двуходовката, изобразяваща буквата “П”, 
е посветена на Е. Погосянц. Решението е нео-
бичайно: 1.0-0! - цугцванг, 1... g3 2. ¥g4 мат, 1... 
¢gЗ 2.¦еЗ мат. 

Диаграма №2
Е. Погосянц, 1981 г.

XABCDEFGHY
8-+-+-+lmk0
7+-+-+R+p0
6-+-+-mKLzP0
5mK-zp-+P+p0
4Nzp-+-+-+0
3mk-+-+-+-0
2rsn-+-+-+0
1vl-sN-+-+-0
xabcdefghy

Мат в 6 хода
А ето и произведение на Е. Погосянц /диаграма 

№2/, посветено на Анатолий Карпов:
“К”: 1.¤b6 c4! 2.¢b5! cЗ З.¢а5 c2! 4.¢b5 

b3 5.¢а5 и 6. ¤c4 - мат.
“А”: 1... ¥f7 2.¢f7 h4 3.f6! h:g /3...h3 З.¢е7 

и т.н./ 4.¢:g6 ¢g8 5.h7+! ¢h8 6.f7 hЗ 7.f8£ 
мат.

Само в шахматната композиция е възможна 
подобна размяна на любезности между колеги. 

Световните шампиони по шахмат и 
композицията  (пета част)

Иван Паскалев

Øахматна комозиция

Решения на комбинациите от стр. 23
 (1) Adams,E - Torre, C,  New Orleans 1920 
1.£g4! £b5 2.£c4! £d7 3.£c7!! £b5 [3...£a4 4.¦e4! 
g6 (4...£b5 5.£b7!+-) 5.£c8! £e4 6.£e8+-] 4.a4! £a4 
5.¦e4 £b5 [5...b6 6.£c8!+-] 6.£b7! 1–0
(2) Alekhin – Freeman 1924 
1.¤h6!! £h6 2.¦f8! ¢f8 3.£d8 1–0
(3) Alekhin – Colle Paris, 1925 
1.£d7! ¦d7 2.¦e8 ¢h7 3.¦cc8 1–0
(4) Opochensky – Alekhin Paris, 1925 
1...¦e8!! 2.£d1 £f3! 3.£f3 ¦e1 0–1
(5) Horowitz – Kevitz, New York 1931 
1.£g5! g6 2.£h6! gf5 3.¦g4! fg4 4.¥h7 ¢h8 5.¥g6 ¢g8 
6.£h7 ¢f8 7.£f7 1–0
(6) Botvinik – Capablanca,  Amsterdam 1938 
1.¥a3! £a3 [1...£e8 2.£c7 ¢g8 3.¥e7 ¤g4 4.£d7+-] 
2.¤h5! gh5 [2...¢h6 3.¤f6 £c1 4.¢f2 £d2 5.¢g3 £c3 
6.¢h4 £d4 7.¤g4!+-] 3.£g5 ¢f8 4.£f6 ¢g8 5.e7+- 1–0
(7) Horowitz - Stephens, L, 1944 1.¦c8! ¥c8 2.£e8 ¦f8 
3.¦g7!! ¢g7 4.£g6 ¢h8 5.£h7 1–0
(8) Lisitsyn – Smyslov 1944  1...¦c4! 2.£c4 [2.gf4 ¤f4 
3.d5 ed5 4.£b6 d4–+] 2...¤e3!–+ 0–1
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Øахматна лекция

Има няколко шахматни закона и правила, 
които са известни на всеки шахматист. Въп-
реки това, те трябва да се изучават все по-
добре и по-задълбочено, защото се проявяват 
по време на цялата партия и ни помагат да 
намерим най-силните ходове. Да си ги припом-
ним последователно:

Първи закон - Централизация
Втори закон - Активност на фигурите
Трети закон - Безопасност на царя
Четвърти закон - Хармония между 
фигурите и пешките

В шахмата печели този, който по-бързо и 
по-добре подготви своите сили за битката 
– разположи фигурите си на най-активните 
позиции и попречи на противника да направи 
същото.

Един от начините да ограничим или съвсем 
да лишим от подвижност противниковите 
фигури е свръзката. Ето и един класически 
пример за създаване и използване на свръзка-
та:
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Морфи – Консултанти, Париж, 1859 г.
Белите са изпълнили четирите “златни” 

правила в дебюта и са получили позиция - 
мечта за всеки шахматист. Двата активни 
офицера са парализирали черната армия със 
създадените пълна /¥b5-¤d7-¢е8/ и непъл-
на /¥g5-¤f6-£е7/ свръзка. Предстои разв-
ръзката:
1.¦d7! ¦d7 2.¦d1 £e6 3.¥d7 ¤d7 4.£b8! 
¤b8 5.¦d8 мат.

Недостатъкът на свързаната фигура, 
прикриваща царя (наличие на пълна свръзка), 
изключително ярко демонстрира следващата 
старинна задача:
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Гилберт, 1877 г.
Белите дават мат в два хода.

Към целта води 1.£f1!. На пръв поглед бе-
лите нищо не заплашват: всички полета око-
ло черния цар са надеждно защитени. Бедата 
обаче е в това, че черните са длъжни да напра-
вят ход, а всяко преместване на тяхна фигура 
нарушава защитата им.

На ход с коня следва 2.£f6 мат.
На ход с топа следва 2.£f4 мат.
На 1...£е1 следва 2.£е1 мат.
Накрая на 1...¢е6 следва 2.£f5 мат.
Задание:
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Силен или слаб е ходът 1...¥с5?
Отговор: Опитът да се спечели чрез 

свръзка офицерът на d4 губи форсирано:
2.£h7!! ¢h7 3.¦g7 ¢h8 4.¦g8 ¢h7 5.¦1g7 
¢h6 6.¦g6 ¢h7 7.¦8g7 ¢h8 8.¦h6 мат.

И така, свързвайте, но внимателно!

Внимавайте със свръзките!
мс Христинка Илиева
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Ðешете комбинациите

(1) Adams, E - Torre, C
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Белите печелят

(2) Alekhin – Freeman
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Белите печелят

(3) Alekhin – Colle
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Белите печелят

(4) Opochensky – Alekhin
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Черните печелят

(5) Horowitz – Kevitz
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Белите печелят

(6) Botvinik – Capablanca
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Белите печелят

(7) Horowitz - Stephens,L
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Белите печелят

(8) Lisitsyn – Smyslov
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Черните 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

ХХI. Един вълшебен ход 
за цар и топ

- Нека тази игра наречем ШАХ-
МАТ, по името на нашата планета 
- тържествено произнесе феята. 
- Първи ще направят своя ход бели-
те. 

Нали Белият цар обяви война. След 
това ще отговорят черните. После 
са белите, след това пък - черните, 
и така, докато някоя войска първа 
обяви мат на царя на противника.

Рокада отново посочи към големия 
екран - за Техни величества царете 
също имам едно вълшебство. То може 
да им помогне по време на битката, 

да се скрият ненадейно. За това ще им 
помогне един сложен ход с моето име 
РОКАДА. Вижте внимателно това 
разположение на Белия цар и на Белия 
топ /фиг. 55/. Между тях всички по-
лета са свободни. Ако Царят и този 
Топ не са напускали началните си пози-
ции, те могат да направят вълшебния 
ход РОКАДА. Тогава Царят прескача 
едно поле и се приближава към Топа 
/фиг. 56/. 

Веднага след това Топът преска-
ча самия Цар и застава до него /фиг. 
57/. Ето това е вълшебството РО-
КАДА и то се брои за един ход.

Царете трябва да внимават с 
този сложен ход. РОКАДА не може 
да се направи, когато царят е вече 
ШАХ на полето, на което стои, или 

Илюстрация: Иванка Колчакова

Фиг. 55

Фиг. 56

Фиг. 57
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 ШАХМАТНАТА ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
на полето, на което отива.

- Дали само с по-близкия до Царя 
Топ може да се направи РОКАДА? 
- попита припряно Белият топ от 
а1. 

- “Рокада” може да се прави с все-
ки от двата топа -  отговори фея-
та. - Когато е с по-близкия топ, тя 
се нарича КЪСА РОКАДА, а с по-от-
далечения топ - ДЪЛГА РОКАДА.

ХХII. Невероятно 
кратка битка

Най-после дългите обяснения 
приключиха. Феята замахна със же-
зъла си и в небето излетя рояк раз-
ноцветни балони. Това беше сигнал 
за започване на битката.

Бялата пешка от е2 прескочи едно 
поле и стъпи на е4 /фиг. 58/.

Черната пешка от е7 също прес-
кочи едно квадратче и застана пред 
Бялата пешка/фиг. 59/. 

Ядосана, Бялата дама от d1 спря 
движението си чак на h5 /фиг. 60/. 
Черният цар така се паникьоса, че 
напусна мястото си от е8 и стъпи 
на е7 /фиг. 61/.

- Сега ще си получиш заслужено-
то! - извика Бялата дама от h5. Тя се 
спусна към Черната пешка на е5, взе 

Илюстрация: Иванка Колчакова

Фиг. 58

Фиг. 59

Фиг. 60

Фиг. 61
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я тържествено и произнесе - шах, 
Ваше величество /фиг.62/!

Черният цар се огледа и позеле-
ня. Не можеше да избяга! Нямаше 
кой да го прикрие от нападението. 
Нямаше и начин да унищожи Бялата 
дама. Значи ... Значи е МАТ.

- Обявявам Ви МАТ, Ваше вели-
чество! - победоносно изрече Бяла-
та дама.

- Ура! Ура! Ура! Белите спечели-
ха справедливата война! Червената 
роза е свободна! - завикаха всички 
фигури.

ХХIII. Шахи  се връща 
на Земята

Изморен от многото запознан-
ства и напрегнатата война, Шахи 
затъгува за Земята.

- Рокада - каза той, - с теб и 
шахматните фигури прекарах не-
забравими часове, но сега искам да 
се върна у дома.

- Напълно те разбирам, Шахи - 
ти присъства на тежки за шахмат-
ната планета часове. Радвам се, че 
ни напускаш с приятелски чувства.

Тя му подаде ръка за довиждане, 

после замахна с вълшебния си жезъл 
и след миг мечето отново се озова 
сред сънените играчки в детската 
стая.

Шахматният пътешественик 
разтърка очи. Дали беше сънувал? 

Една малка красива значка, подарък 
от господин Мъдра Черна пешка, го 
убеди, че всичко е било наистина.

Шахи разказа на другите играчки 
за своите интересни приключения. 

Някои от тях му повярваха, дру-
ги - не. Обаче всички харесаха игра-
та ШАХМАТ.

И до ден-днешен тя се играе 
даже в най-отдалечените краища 
на Земята.

ÊÐÀÉ>
Илюстрация: Иванка Колчакова

Фиг. 62

Çа най-малките - приказка с продължение
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