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Äържавни първенства

Шахматно лято в Боровец - юноши и 
 девойки, младша и старша възраст

мм Ружка Генова 

В едно от най-прекрасните български 
места – курортния комплекс Боровец, от 
1 до 12 август 2009 г. се проведоха серии 
състезания, увенчаващи труда на младите 
любители на шахмата и техните треньори 
и родители, отдаващи всичките си сили и 
енергия на най-древната игра. 

Проведоха се следните държавните пър-
венства: отборните първенства за юноши 
и девойки младша възраст до 12 години и 
старша възраст до 16 години по класически 
шахмат. Също и държавните индивидуални 
първенства за юноши и девойки до 8, 10, 12, 
14, 16 и 18 години по ускорен шахмат.

Условията, които бяха предоставени на 
състезателите в хотел „Самоков”, благо-
дарение на усилията на Българската феде-
рация по шахмат и най-вече на директора 
на турнирите – мс Живко Жеков, бяха на 
най-високо ниво. Залата за игра определено 
може да се определи като една от най-до-
брите в България. Благодарение на отлична-
та климатизация участниците пропуснаха 
задуха на едни от най-големите жеги през 
лятото, както и капризите на резките 
летни промени. Доброто осветление и го-
лямото пространство направиха възможно 
присъствието на треньорите, капитаните 
и родителите – факт, предизвикващ много 
конфликти и неприятни моменти за всички 
на състезания от подобен ранг. 

Шахматните битки, които се водеха, 
бяха безкомпромисни, но в духа на феър-
плея – коректността, с обединяващата 
идея красотата на шахматната игра.

Програмата беше много натоварена, с 
целодневна заетост. Работата на съдийския 
екип - главния съдия Ружка Генова (републи-
канска категория), заместник главния съдия 
Георги Живков (републиканска категория) и 
Ангел Арахангелов (съдия втора категория) 
беше приятна. За това допринесе корект-

ното отношение и на младите участници, 
и на техните ръководители.

Тези първенства бяха първите, кои-
то се проведоха по новия Правилник за 
шахматната игра, в сила от 1 юли 2009 г. 
Видя се, че условието всички състезатели 
да заемат местата си при започването на 
кръга, е не само изпълнимо, но и приятно 
и за тези, които наблюдават. Същото се 
отнася и за забраната да се правят ремита 
преди завършването на 30-ия ход на черни-
те. Класирането в отборните турнири на 
база мач точки - 2 точки за отборна победа, 
1 точка за равен мач и 0 точки при загуба, 
също донесе един нов, по-оспорван привкус 
на шахматните битки. 

Времето за игра беше 90 минути на със-
тезател до края на партията, с добавяне 
30 секунди преди всеки изигран ход, което 
започва от първия ход. 

Юношите играха в отбори от 4-ма със-
тезатели и една резерва, а девойките – 3 
състезателки и една резерва.

Радост за наблюдаващите бяха отбори-
те с еднакви екипи. Приятно впечатле-
ние направи участникът на ШК „Ри-
цар”, София, Роберт Сисоев – винаги 
облечен в стил световен шампион. 

Роберт Сисоев
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Участието при по-малките беше по-
многобройно, но пък при по-големите ка-
чеството на играта беше на добро ниво.

В Държавното отборно първенство 
за юноши младша възраст – до 12 годи-
ни взеха участие 12 отбора. Проведе се в 
7 кръга по швейцарската система.

Още първия кръг лидерството взеха ШК 
"ЦСКА", София, и ШК "Локомотив", София, 
с убедителните победи с по 4:0 срещу съот-
ветно "Варна" и ШК "Капабланка", Дупница.

Дерби срещата на кръга се оказа дву-
боят между - ШК "Плевен XXI" и "Бургас", 
завършил с победа за бургаските шахмати-
сти – 2,5:1,5. Но тази загуба подейства на 
плевенчани като стимул и те бяха безком-
промисни в следващите кръгове.

Крайното класиране е, както след-
ва:
� Убедителна победа и шампион - ШК 

"ЦСКА", София – с 13 точки.
� На второ място - ШК "Локомотив", Со-

фия - с 11 точки.
� На трето място -  ШК "Плевен XXI" - 

9 точки, но по-добър втори показател.
� Четвърто място - ШК "Бургас", Бур-

гас – 9 т., пети - ШК „Царевец", Велико 
Търново – с 8 точки; шесто място - ШК 
"Виктори, " Благоевград – със 7 т.
 
В Държавното отборно първен-

ство за девойки младша възраст – до 
12 години – взеха участие само 6 отбо-
ра с ясно оформени лидери и ентусиазирани 
„дебютанти”. Първенството се проведе 

по кръгова система в 5 кръга.
Крайното класиране е, както след-

ва:

1. ШК „Георги Даскалов” Варна – 9 т.

2. ШК „Михаил Тал” - 8 т.

3. ШК „Шумен 2005” – 5 т.

4. ШК "Плевен XXI" - 4 т.

5. ШК „Дебют”, Оряхово – 2 т.

6. ШК „Рокада”, Пловдив – 1 т.

Веднага след награждаването на победи-
телите започнаха новите шахматни битки 
- Държавните индивидуални първен-
ства за юноши и девойки – до 8, 10, 
и 12 години по ускорен шах. Те се про-
ведоха в два дни в седем кръга, като един-
ствено момичетата до 8 години играха в 
6 кръга. Времето за игра беше 20 минути 
на състезател до края на партията. Големи-
ят брой участници е добра заявка за новата 
шахматна смяна и дано огромният ентуси-
азъм прерасне в добро шахматно поколение 
и достойни заместници на Веселин Топалов, 
Антоанета Стефанова, Кирил Георгиев и 
другите водещи шахматни имена, просла-
вили българската шахматна школа.

След убедителната игра шампион 
до 12 години при момчета при 36 учас-
тници стана еднолично Валентин 
Вълев от ШК „Бургас” с 6 т., сребърен 
медалист – Румен Николов – 5,5 т. от ШК 
"ЦСКА", София, с по-добър втори показа-
тел, а бронзов – Дарио Дерешки – 5,5 т. от 
ШК "Плевен XXI”.

Крайното класиране при момичетата 
до 12 години (15 участнички) след много 
оспорвана борба е, както следва: шампи-
онка – Ива Пенчева от ШК „Георги 
Даскалов”, Варна, с 5,5 т.; втора със 
сребърен медал – Джулиана Колева от ШК 
„Шумен 2005” с 5 т., трета – с бронзов ме-
дал – Симонета Иванова - ШК „Михаил Тал”, 
Червен бряг, с 4,5 т. 

 До 10 години при момчетата - 38 

Двубоят ШК “Плевен 21” - ШК “Бургас”
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участници. Първото място и шампи-
онската титла беше заето при ра-
венство в точките и по-добър втори 
показател от Явор Тодоров – 6 т. от 
ШК "Локомотив", София, второ място за 
Марсел Коловски - 6 т., ШК "ЦСКА", трето 
място - Мартин Петров – 5,5 т., ШК „Со-
фийски център по шахмат”.

Момичета до 10 години – 18 участ-
нички. Първо място - Нона Мирчева от 
ШК „Шумен 2005” с 5,5 т. при по-добър 
втори показател; второ място – Никол 
Илиева - ШК "Плевен XXI" с 5,5 т.; трето 
място – Николета Господинова - ШК „Геор-
ги Даскалов”, Варна – с 5 т. 

При най-малките момчета до 8 
години - 25 участници. Първо място 
- Давид Цветанов от ШК "Плевен 
XXI" – 6 т. при по-добър втори показател, 
второ място – Стефан Райков – 6 т., ШК 
"ЦСКА"; трето място – Иван Николов – 5 
т. ,"ЦСКА".

Момичета до 8 години – 10 участнич-
ки. Първото място и шампионската 
титла беше заето при равенство в 
точките и разлика чак по трети по-
казател от Маргарита Стратева – 5 
т. от ШК „Софийски център по шахмат”; 
второ място – Виктория Хицовска, ШК 
"Плевен XXI" - 5 т., трето място - Викто-
рия Радева – 4 т., ШК „Рокада”, Пловдив.

От 7-ми до 11 август започна нов етап 
на турнирите - Държавното отборно 
първенство за юноши и девойки стар-

ша възраст – до 16 години по класиче-
ски шахмат.

Някои от състезателите си отидоха, 
но имаше и такива, които останаха да се 
борят и в по-голямата възрастова група. 
Пристигнаха и „утвърдените” юноши и 
девойки. При момчетата участваха 11 
отбора и турнирът се проведе в 6 кръга. 
И тук отново проличаха клубовете, в 
които се работи най-усилено.

Убедително лидерството се пое 
от началото на състезанието от 
юношите на ШК "Плевен XXI" с тре-
ньор Христинка Илиева и до края на 
първенството не се получиха изнена-
ди. Първо място и шампионска тит-
ла с 11 т. Също убедително и с много мла-
ди състезатели - второ място и сребърен 
медал с 10 т. за възпитаниците на Живко 
Жеков от ШК "Бургас". Третото място и 
бронзовите медали останаха за състезате-
лите на Петър Великов и ШК "Локомотив", 
София - с 8 т. 

При девойките до 16 г. се сформи-
раха само 7 отбора. Битката за първите 
три места беше много напрегната и с на-
прежение до края на турнира. Трето място 
и бронзови медали за девойките на Коста 
Ангелов от ШК „Георги Даскалов”, Варна, с 
9 т. Със същите точки, но с по-добър вто-
ри показател отборът на Илия Кръстев 

Äържавни първенства

Двата отбора шампиони до 16 години с 
треньорите си Христинка Илиева 

и Марин Атанасов

Призьорките до 10 години
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от ШК „Михаил Тал”, Червен бряг. И за-
служено първо място, и шампионска 
титла с 10 т. за възпитаничките на 
Марин Атанасов от ШК „Виктори”, 
Благоевград.

След награждаването на медалистите 
започнаха последните шахматни битки 
- Държавните индивидуални първен-
ства по ускорен шахмат – до 14, 16 и 
18 години. Те се проведоха в два дни в се-
дем кръга. Напрежението и умората личаха 
по лицата и на участниците, и на треньо-
рите и родители.

Борбата беше много напрегната заради 
късата дистанция, където всеки пропуск се 
оказва решаващ и затова се играеше с мно-
го напрежение. Изненади не липсваха.

При юношите до 14 години учас-
тниците бяха 34-ма. Пълна доминация 
на състезателите от Плевен, разпределили 
се в два клуба.

Класирането е, както следва:
Шампион с 6 т. е Борис Стефанов 

от ШК "Спартак Плевен XXI", вто-
ри със сребърен медал и с 5,5 т. е Анатоли 
Атанасов от ШК "Плевен XXI", трети с 5 
т., но най-добър показател – Христо Врига-
зов от ШК "Спартак Плевен XXI".

Момичетата в тази възрастова група 
бяха 16. Много от тях се записаха за учас-
тие в по-високите възрастови групи. Шам-
пионка с 6 т. с по-добър втори пока-
зател стана Цвета Галунова от ШК 
„Виктори”, Благоевград, която направи 
много приятно впечатление с добрата си 
игра и в двата турнира и показа израстване 
в шахматно отношение. Втора със сребъ-
рен медал отново с 6 т. стана Александра 
Иванова от ШК "Плевен XXI", трета с 5 т. 
– Полина Венкова, ШК "Плевен XXI”.

Турнирът при юношите до 16 го-
дини с 22-мата си участници се оказа осо-
бено колоритен, особено след решението 
на фм Киприан Бербатов да участва в него. 
Но голямата разлика, опитът и успехите 
не решават винаги кой е крайният победи-
тел. И тук с 6 т. и с разлика едва в 

четвъртия показател победител и 
шампион стана Велизар Софранов от 
ШК "Локомотив", София, а втори със 
сребърен медал - Киприян Бербатов. Трети 
също с 6 т. остана Сашо Андреев от ШК 
„Свиленград”.

Борбата при девойките премина 
при доминацията на Ани Крумова от 
ШК „Георги Даскалов”, Варна, която 
напълно заслужнено с 6 т. стана шам-
пионка. Подгласничките й с 5 т. станаха 
Сандра Трифонова от ШК „Михаил Тал”, 
Червен бряг, и Мария Миланова от ШК ”Шу-
мен 2005”.

И при 18-годишните юноши бит-
ката беше интересна. Тук чаровната 
Дарена Сиркова създаваше по-приятна „ат-
мосфера” на 16-те участници от мъжки 
пол. С по 5 точки четирима разделиха 1- 
4-о място, като шампион по четвърти 
допълнителен показател стана шах-
матната дама от ШК "Локомотив 
2000", Пловдив, която показва постоян-
но добри резултати на турнири от разли-
чен ранг. Втори е Венимир Димов от ШК 
„Енергия 21”, Добрич, трети – Даян Нинов 
от ШК „Враца”, Враца. 

При момичетата до 18 години участ-
ничките бяха 11, но борбата беше много 
оспорвана между 6 от тях. След премина-
ване на вирусното заболяване Симонета 
Иванова от ШК „Михаил Тал”, Червен 
бряг, показа класата си и заслужено с 
6 т. стана шампионка. Втора с 5,5 т. 
се класира Йоана Костурска от ШК „Ивис”, 
София, и със същите точки, но по-лош 
втори показател трета стана Яна Цакова 
от ШК „Михаил Тал”.

С официалното закриване, връчването 
на медалите и купища снимки на щастливи-
те победители турнирите бяха закрити и 
всички си тръгнаха, амбицирани за още по-
големи успехи. 

Ето и малко от шахматните битки по 
време на турнирите:

Велизар Софранов (1983) – Захари 
Крумов (1747)
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1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 
g6 6.¥e3 ¥g7 7.£d2 0-0 8.f3 ¤c6 9.0-0-0 
¥d7 10.¢b1 £b8 11.h4 ¦c8 12.g4 h5 13.g5 
¤h7 14.¤d5 ¦e8 15.¤b5 ¦c8 16.¥f4 e5 
17.¥e3 ¥f8 18.¤f6 ¤f6 19.gf6 ¢h7 20.¤d6 
¥d6 21.¥h6 ¥f8 22.¥f8 ¦f8 23.£d7 £d8 
24.¥c4 ¤d4 25.£b7 £b6 26.£b6 ab6 27.f4 
¦ac8 28.¥a6 ¦a8 29.¥b7 ¦a4 30.¥d5 ¦c8 
31.c3 ¤c6 32.¥c6 ¦c6 33.fe5 ¦e6 34.¦d5 
¦a5 35.¦a5 ba5 36.¦e1 ¦e5 37.¢c2 g5 
38.hg5 ¢g6 39.¢d3 ¢g5 40.¢d4 ¢f6 
41.¦f1 ¢e6 42.¦f7 ¦e4 43.¢e4 ¢f7 44.¢f5 
¢e7 45.¢g5 1-0

Валентин Вълев (1856) – Тито Ти-
тов (1760)
1.c4 ¤f6 2.d4 d6 3.¤c3 e5 4.e3 e4 
5.¤ge2 ¥f5 6.¤g3 ¥g6 7.£c2 £e7 8.¥e2 
c6 9.¥d2 ¤bd7 10.0-0 h5 11.h3 h4 
12.¤h1 ¦h6 13.£b3 ¦b8 14.f3 ¥h5 15.fe4 
¥e2 16.¤e2 ¤e4 17.£c2 g5 18.¤f2 ¤df6 
19.¤e4 ¤e4 20.¤c3 ¤d2 21.£d2 ¦f6 
22.¦f6 £f6 23.¦f1 £e7 24.£d3 ¥g7 25.¦f3 
a6 26.£h7 ¢f8 27.£f5 ¢g8 28.¤e4 f6 
29.¤f6 ¥f6 30.£f6 £f6 31.¦f6 b5 32.c5 
dc5 33.dc5 ¦d8 34.¦d6 ¦d6 35.cd6 ¢f7 
36.e4 a5 37.¢f2 ¢e6 38.e5 c5 39.¢e3 c4 
40.¢d4 a4 41.a3 1-0

Иван Георгиев – Киприян Бербатов 
(2398)
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.¥f4 ¥g7 4.h3 0-0 5.e3 
d6 6.¥c4 a6 7.¤bd2 ¤bd7 8.0-0 c5 9.c3 
b5 10.¥e2 ¥b7 11.£c2 ¦c8 12.£d1 ¦e8 
13.¦c1 e5 14.¥h2 £e7 15.¦e1 e4 16.¤h4 
£e6 17.g3 £h3 18.¤g2 h5 19.¤f4 £f5 
20.¥f1 ¤g4 21.£e2 ¤df6 22.¥h3 ¤h7 
23.¥g4 hg4 24.£f1 ¤g5 25.c4 cd4 26.ed4 
¥d4 27.b3 e3 28.¤b1 ¤f3 29.¢g2 ¤e1 
30.¢g1 ef2 31.£f2 ¥f2 32.¢f2 ¤d3 33.¢g1 
£c5 34.¢f1 £f2# 0-1

Петър Тодоров (1740) – Киприян 
Бербатов (2398)
1.e4 c5 2.¤c3 d6 3.f4 g6 4.¤f3 ¥g7 5.¥b5 
¥d7 6.¥d7 £d7 7.d3 ¤c6 8.0-0 ¤f6 9.e5 
de5 10.fe5 ¤e5 11.¤e5 £d4 12.¢h1 £e5 
13.¥f4 £h5 14.£h5 ¤h5 15.¤b5 ¦d8 
16.¤c7 ¢d7 17.¤d5 ¤f4 18.¦f4 ¥e5 19.¦f7 
¢e6 20.¦e7 ¢d5 21.¦e1 ¥b2 22.¦b7 ¦de8 
23.¦e8 ¦e8 24.g3 0-1

Сандра Трифонова (2001) – Цвета 
Галунова (1911)
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 c6 4.¤c3 dc4 
5.a4 ¥f5 6.e3 e6 7.¥c4 ¥b4 8.0-0 0-0 
9.£e2 ¤bd7 10.¦d1 £a5 11.e4 ¥g6 12.e5 
¤d5 13.¤d5 cd5 14.¥b5 ¤b6 15.¤d2 
¥c2 16.¦f1 ¦ac8 17.¥d3 h6 18.¤f3 ¥d3 
19.£d3 ¤c4 20.g4 £c7 21.h4 ¤a5 22.g5 
h5 23.g6 £c2 24.gf7 ¦f7 25.£c2 ¦c2 
26.¤g5 ¤b3 27.¤f7 ¤a1 28.¤g5 ¤b3 
29.¥e3 ¦b2 30.¤e6 ¥c3 31.¤f4 ¤d4 
32.¢g2 ¤f5 33.¥a7 ¤h4 34.¢h3 ¥e5 
35.¤d5 g5 36.¦g1 ¤f3 37.¦c1 g4 38.¢g2 
h4 39.¤e3 h3 40.¢h1 g3 41.¤g2 b6 
42.¥b6 ¦b6 43.fg3 ¦b2 0-1

Доротея Нанчева – Ани Крумова 
(1904)
1.e4 ¤c6 2.d4 d5 3.ed5 £d5 4.¤f3 ¥g4 
5.¤c3 £h5 6.¥e2 0-0-0 7.0-0 e5 8.d5 
¤f6 9.h3 ¥f3 10.¥f3 £g6 11.¥e3 ¤b4 
12.¦c1 e4 13.¤e4 ¤e4 14.¥h5 £f6 15.£g4 
¢b8 16.£e4 ¥d6 17.c4 ¦he8 18.£g4 £e5 
19.g3 g6 20.c5 ¤d5 21.cd6 ¦d6 22.¦fe1 
¢a8 23.£d4 ¤e3 24.£e5 ¦e5 25.¦e3 ¦e3 
26.fe3 gh5 27.¦c7 a5 28.¦f7 ¦d2 29.¦f2 
¦d3 30.¦e2 ¢b8 31.¢f2 ¢c7 32.¢f3 
¢d6 33.¢f4 ¢e6 34.g4 hg4 35.hg4 ¦d7 
36.e4 ¦f7 37.¢g5 ¦g7 38.¢f4 ¦f7 39.¢g5 
¦g7 40.¢h5 ¢e5 41.g5 ¢f4 42.¢h6 
¦g6 43.¢h7 ¦g5 44.e5 ¦e5 45.¦e5 ¢e5 
46.¢g6 b5 47.¢g5 a4 48.¢g4 ¢e4 49.¢g3 
¢d3 50.¢f3 ¢c2 51.¢e4 ¢b2 52.¢d3 ¢a2 
53.¢c3 a3 0-1

Цвета Галунова (1911) – Анита 
Стоянова 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.ed5 ed5 4.¤f3 ¤f6 5.c4 
dc4 6.¥c4 ¥e6 7.£e2 h6 8.¥e6 fe6 9.£e6 
¥e7 10.¤e5 ¤bd7 11.£f7# 1-0

Веселин Методиев – Ивайло Кън-
чев
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 dc4 4.¤c3 e6 5.e3 
¥b4 6.¥c4 ¥c3 7.bc3 0-0 8.0-0 £e8 9.¥a3 
¥d7 10.¥f8 ¢f8 11.£c2 ¥b5 12.¥b5 £b5 
13.¦ab1 £e8 14.¦b7 £c8 15.¦fb1 ¤c6 
16.£a4 ¤e7 17.¦a7 ¦a7 18.£a7 ¤c6 
19.£b7 £d7 20.£b5 ¤e4 21.£d3 ¤f6 
22.¤g5 h6 23.¤h7 ¢e7 24.¤f6 gf6 25.£b5 
f5 26.c4 £d6 27.£c5 1-0

Äържавни първенства
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Купа на България „Морско конче”
кмс Христина Христова

От 21 до 27 август в курортния комплекс 
„Златни пясъци” се проведе 34-ото издание 
на турнира за купата на България за юноши и 
девойки до 16 години „Морско конче”. И тази 
година организаторите от ВШК ”Георги Даска-
лов”, БФШахмат и туристическа агенция „Елей” 
осигуриха на участниците много добри условия 
за настаняване и игра, а на всички придружава-
щи - прекрасна възможност за отдих в края на 
отпускарския август.

Успоредно с турнира по класически шах в 
два от дните, в които нямаше двоен кръг, се 
проведоха отборният турнир по блиц „Тандем”, 
както и турнир по комбиниран шахмат.

Наградният фонд тази година беше 2030 
лв. Класиралите се до 6-о място получиха гра-
моти, а заелите първите три места във всяка 
възрастова група бяха наградени с медали и купи. 
Награди бяха осигурени и за най-малкия и най-го-
лемия участник и участничка. Организаторите 
уважиха и рождениците и всеки от тях получи 
традиционен сувенир „Морско конче”.

Тази година участие взеха 178 учас-
тници от 25 клуба, като 127 от тях мом-
чета и 51 момичета. Редом с много от меда-
листите на държавни индивидуални първенства 
се състезаваха и двама представители от 
Румъния - Георге Малуреану и Николета Парис, 
водени от един от националните треньори на 
северната ни съседка - Мирча Павлов. От име-
то на Столичния център по шахмат се състе-
заваха и братята Хауг от Норвегия.

Въпреки старанието от страна на съдий-
ския апарат и безкрайните молби и забрани 
някои от родителите и треньорите бяха 
решили, че честото им присъствие в зала-
та за игра не пречи на състезателите, кое-
то за съжаление не е така. Според мен тази 
точка от регламента на първенствата от 
държавния календар би трябвало да се спазва 
по-стриктно, а не и треньори, и състезатели 
да я пренебрегват. Ще разгледаме поотделно 
всеки от турнирите.

Групата на 8-годишните момчета се 
състоеше от 24 участници, а турнирът се про-
веде в 7 кръга по швейцарска система. Много 
приятно впечатление направи играта на 
състезателя на ШК „Плевен XXI” Давид 
Цветанов, при когото се забелязваше концен-
трация, липсваща при другите малчугани в тази 
група. До 4 кръг със стопроцентов актив бяха 
Стефан Райков и Петър-Делян Шентов (ШК 
”ЦСКА”), партията между тях завърши с равен 
резултат и така те се изравниха с Давид Цве-
танов и Матей Петков. В следващия кръг се 
срещнаха Матей и Петър-Делян, тази партия за-
върши реми, а между Давид Цветанов и Стефан 
Райков завърши резултатно с победа за Давид, 
което го изведе на първото място. Победата 
му в следващия кръг затвърди преднината му от 
половин точка пред Петър-Делян Шентов. В по-
следния кръг двамата се срещнаха, но тъй като 
направиха реми, Петър-Делян подели 2-3-о мяс-
то със съотборника си Стефан Райков, който 
пък победи Иван Христов в последния кръг. 

Име Т.

1. Давид Цветанов 6,0

2. Петър-Делян Шентов 5,5

3. Стефан Райков 5,5

4. Матей Петков 5,0

5. Калоян Дичев 4,5

6. Николай Иванов 4,5

Общо 24 участници

При 10-годишните момчета имаше 31 
участници, поради което турнирът се игра в 9 
кръга. Oтсъстваха Николай Христов, Явор То-
доров и Владимир Петров, който игра в турни-
ра до 12 години. Под първи номер бе поставен 
Димитър Христов от ШК „Царевец”, който 
загуби още в първия кръг от Йоханес Хауг. Със-
тезателят на СЦШ единствен успя да победи 

Îткрити турнири
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Îткрити турнири
шампиона в тази група Емил Стефанов. 
В момента, в който се срещнаха, Емил водеше 
с 1,5 т. До края на състезанието той задържа 
преднината си и ремито в 9 кръг срещу Иван 
Георгиев го устройваше напълно, за да спечели 
първото място. За сребърния медал се бориха 
Делян Дочев и Димитър Христов. Тук решава-
ща роля изигра липсата на шанс, което попречи 
на Димитър, и сребърният медал стана прите-
жание на Делян Дочев.

Име Ело Т.

1. Емил Стефанов 1584 7,5

2. Делян Дочев 0 7,0

3. Йоханес Хуаг 0 6,5

4. Борис Иванов 1602 6,0

5. Димитър Христов 1728 6,0

6. Калоян Пеев 0 6,0

Общо 31 участници

В групата до 12 години при 34 участни-
ци определи турнирът да се играе в 9 кръга. Тук 
Дарио Дерешки беше без конкуренция. 
До 5-ия кръг единствен той имаше пълен ак-
тив. Партията между него и Владимир Петров 
(СЦШ) не излъчи победител. За останалите 4 
кръга до края Дарио пусна още само половин 
точка срещу Костадин Вачев. Добро предста-
вяне направи Румен Николов, въпреки че според 
мен имаше отлични шансове за второто мяс-
то. Той бе изпреварен от Владимир Петров, 
който не допусна нито една загуба.

Име Ело Т..

1. Дарио Дерешки 1986 8,0

2. Владимир Петров 1814 7,0

3. Румен Николов 1922 6,5

4. Костадин Вачев 2015 6,5

5. Виктор Найденов 1578 6,0

6. Роберт Сисоев 0 6,0

Общо 34 участници

Участниците в групата до 14 години бяха 
само 16 и турнирът се проведе в 7 кръга. Иван 
Гарнизов имаше 4 от 4 точки, но загуби в 5-и 
кръг от Борис Стефанов и така двамата деляха 
1-2-ро място. В 6 кръг Иван отново не успя да 
спечели партията си срещу Емил Георгиев завър-
ши реми. От предоставилата се възможност се 
възползва Кристиян Янков, който победи Борис 
Стефанов и Захари Крумов, който записа точка 
срещу Никола Ганев. В този момент тримата 
деляха 1-во място. На първа маса играха Крис-
тиян Янков и Иван Гарнизов, а на втора - Захари 
Крумов и Борис Стефанов. След дългата игра 
победи записаха Захари и Иван. Допълнителният 
показател обаче беше в полза на Захари.

Име Ело Т.

1. Захари Крумов 1705 5,5

2. Иван Гарнизов 1939 5,5

3. Емил Георгиев 1831 5,0

4. Васил Лазаров 1644 4,5

5. Кристиян Янков 1871 4,5

6. Борис Стефанов 1770 4,0

Общо 16 участници

При най-големите момчета в групата 
до 16 години се очакваше интересна и оспорвана 
борба. Под номер 1 в стартовия лист бе поста-
вен Васил Кръстев от ШК „Плевен ХХI”, в тази 
група участваха също Теодор Зашев (ВШК “Геор-
ги Даскалов“), Георге Малуреану (Румъния), Даян 
Нинов (ШК “Враца“). Даян и Васил стартираха с 
ремита и след 2 кръг водачи в класирането бяха 
Станимир Станчев (ШК ”Ивайловград”) и Тито 
Титов (ШК ”Енергия 21”). Партията между тях 
от 3 кръг завърши реми, което позволи на Георге 
Малуреану и Даян Нинов, след като победиха, да 
се изравнят по точки с тях. Другият фаворит 
за титлата Васил Кръстев след 3 кръг продъл-
жаваше да е без загуба, но с победа и 2 ремита, 
което го остави на 0,5 точки след водачите. В 
следващия кръг Георге Малуреану и Даян Нинов 
отново спечелиха, за да се срещнат помежду си в 
5 кръг. Партията завърши с победа за Даян, което 
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го приближи до титлата. Срещата между него и 
Васил Кръстев беше решаваща. След дълга игра 
победител от двубоя излезе състезате-
лят на ШК ”Враца” Даян Нинов,  което го 
направи шампион в тази възрастова група. 
В последния кръг в борба за сребърния и бронзовия 
медал на втора и трета маса се играха срещите 
Васил Кръстев – Георге Малуреану и Тито Титов 
– Даниел Карадалиев. Васил и Тито надделяха над 
противниците си и разделиха 2-3-о място, но 
допълнителните показатели дадоха преднина на 
Тито.

Име Ело Т.

1. Даян Нинов (Враца) 2014 6,5

2. Тито Титов (Енергия 21) 1900 5,0

3. Васил Кръстев (Плевен 21) 2081 5,0

4. Георге Малуреану (Костанца) 2021 4,5

5. Калоян Стоименов (ШК Бадев) 1922 4,5

6. Станимир Станчев 
(Иваиловград)

1812 4,0

Общо 22 участници

При момичетата, както се наблюдава в по-
следните години, няма такава масовост, както 
при момчетата, което принуди организатори-
те да слеят групите до 10 и 12 години и до 14 
и 16 години, като класирането впоследствие 
беше отделно.

В групата до 8 години не се очакваха из-
ненади, тъй като шампионката от държавно-
то първенство Нургюл Салимова (ШК ”Бургас”) 
многократно е доказала, че е на по-високо ниво 
от връстничките си. Въпреки това тя загуби 

Шампионът до 16 години Даян Нинов 
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изненадващо от Габриела Антова (СЦШ) още 
във 2 кръг. От своя страна състезателката на 
СЦШ загуби следващия кръг от Виктория Раде-
ва (ШК ”Рокада”). Другата състезателка с пълен 
актив след 2 кръг Виктория Петрова (ВШК 
”Георги Даскалов”) загуби от Гергана Пейчева 
(СЦШ) и в този момент Виктория излезе наче-
ло на класирането. Победите й в следващите 
2 кръга я задържаха на точка пред останалите 
състезателки. В 6 кръг обаче и тя загуби реша-
ваща партия срещу Нургюл и начело на класира-
нето заедно с нея вече бяха и Нургюл, и Габри-
ела. В последния кръг и трите състезателки 
спечелиха партиите си, но по допълнителни 
показатели Нургюл спечели титлата, а 
Габриела Антова и Виктория Радева зае-
ха съответно 2 и 3 място.

Имe Т.

1. Нургюл Салимова 6,0

2. Габриела Антова 6,0

3. Виктория Радева 6,0

4. Виктория Петрова 4,0

5. Маргарита Стратева 4,0

6. Карина Шомова 3,5

Общо 11 участнички

В групата момичета до 10-12 години се 
състезаваха 29 участнички, поради което тур-
нирът се проведе в 9 кръга. И тук бяха призьори 
от държавните първенства: Доника Шивачева 
(ШК “Тунджа“), Николета Господинова, Ана Въ-
лева, Ива Пенчева, и трите от ВШК “Георги 
Даскалов“. В тази група борбата действително 
беше от най-оспорваните. След 4 кръг Доника 
Шивачева поведе с 0,5 точка пред Ива Пенчева 
и Николета Господинова, които завършиха на-
равно партията помежду си от 3-и кръг. В след-
ващия кръг Доника и Ива играха помежду си, но 
партията завърши реми, което остави Ива в 
позицията на догонваща. В пряка среща за 1-во 
място до 10 години в 5 кръг се срещнаха До-
ника Шивачева и Николета Господинова. След 
като победи в тази партия, Доника се срещна 

с още една нейна конкурентка - Нона Мирчева 
(ШК ”Шумен 2005”), и партията завърши реми. 
В този момент Ива победи убедително Ни-
колета Парис. Осмият кръг поднесе изненада 
– на първа маса. Боряна Петрова (ШК ”Шумен 
2005”) направи реми с Ива Пенчева и въпреки 
неубедителната игра, която показа в началото 
на турнира след реми в последния кръг с Доника 
Шивачева, взе бронзов медал до 12 години. Ива 
Пенчева без проблеми спечели последния 
кръг, което я изведе на първо място в об-
щото класиране и в това до 12 години, а 
Доника е шампионка до 10 години.

Имe Т.

1. Ива Пенчева (12 г.) 7,5

2. Доника Шивачева (10 г.) 7,5

3. Николета Парис (12 г.) 6,5

4. Николета Господинова (10 г.) 6,5

5. Боряна Петрова (12 г.) 6,0

6. Никол Илиева (10 г.) 6,0

Общо 29 участнички

Групата девойки до 14 и 16 години се 
състоеше само от 11 участнички и победител-
ката се излъчи след 7 кръгов турнир. Зa никого 
не беше изненада първото място на Ани 
Крумова (ВШК ”Георги Даскалов”) със 
100-процентов резултат.  За нея това е по-
реден успех през тази година. Второто място 
до 16 години зае състезателката на ШК ”Шумен 
2005” Мария Миланова с 5,5 точки, загубила сре-
щу Ани Крумова и реми в последния кръг срещу 

Доника Шивачева
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Джулияна Колева (ШК”Шумен 2005”), а на тре-
то място заслужено се класира Гергана Иванова 
(ШК ”Марица-Изток”).

На първо място до 14 години се кла-
сира Джулияна Колева, която зае 4 мяс-
то в общото класиране с 4 точки. Нейни 
подгласнички станаха Яна Найденова (СЦШ) и 
Алексина Бакалска (ШК ”Михаил Ботвиник”).

Имe Ело Т.

1. Ани Крумова (16 г.) 2035 7,0

2. Мария Миланова (16 г.) 1838 5,5

3. Гергана Иванова (16 г.) 1729 4,0

4. Джулияна Колева (14 г.) 1695 4,0

5. Марина Георгиева (16 г.) 1900 4,0

6. Силвена Митева (16 г.) 1803 3,5

Общо 11 участнички

Както споменах по-горе, в два от дните,  
които нямаше двоен кръг, се проведоха отбор-
ният турнир по блиц „Тандем“ и турнирът по 
комбиниран шах. Kaкто знаем, те винаги са съ-
пътствани с много емоции и забавни моменти.

Регламентът на турнира „Тандем“ позволя-
ваше в един отбор да участват състезател и 
треньор от един клуб. Призовите места заеха 
следните отбори: 

1. Коста Ангелов и Ани Крумова 
2. Николай Йорданов и Силвена Митева 
3. Калин Каракехайов и Гергана Иванова
Безспорно най-емоционалният турнир е по-

комбиниран шах, в него можеха да се включат 
всички състезатели, стига да си намерят под-
ходящ съотборник.

И тук първото място зае Ани Крумова, 
този път в отбор със Силвена Митева. Техни 
подгласници станаха отборът на Росен Тодоров 
и Гергана Иванова, а на трето място се класи-
раха Илиян Любомиров и Николай Хаджийски.

Ето и по една партия на шампионите в най-
горната възрастова група до 16 години:

Георге Малуреану – Даян Нинов (2047) 
[B45]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 
¤c6 6.¤db5 ¥c5 7.¥f4 0–0 8.e5 ¤e8 9.¥d3 f6 
10.¤e4 fe5 11.¤c5 ef4 12.£h5 g6 13.£e2 a6 
14.¤c3 f3 15.£d2 d6 16.¤b3 fg2 17.¦g1 ¤e5 
18.¥e4 d5 19.0–0–0 £f6 20.¤d5 ed5 21.£d5 
¥e6 22.£b7 ¤g7 23.¢b1 ¤c4 24.c3 ¦fb8 
25.£c6 ¦c8 26.£a4 ¦ab8 27.¦g2 

9-trr+-+k+0
9+-+-+-snp0
9p+-+lwqp+0
9+-+-+-+-0
9Q+n+L+-+0
9+NzP-+-+-0
9PzP-+-zPRzP0
9+K+R+-+-0
xiiiiiiiiy

27...¤b2!? 28.¢b2 £c3 29.¢a3 ¥b3 30.ab3 
¦b5 31.¦g3 £e5 32.£d4 £e7 33.¢b2 
¦a5 34.¥d5 ¢h8 35.¥c4 £a3 36.¢c2 
£b4 37.£b2 ¦f5 38.¢b1 £f8 39.¦d2 ¦e8 
40.¦g1 a5 41.¦gd1 ¦b8 42.¢a1 a4 43.b4 
¦f4 44.£e5 ¦c4 45.£b8 £b8 46.¦d8 £d8 
47.¦d8 ¤e8 48.¦e8 ¢g7 49.¦b8 ¦f4 50.b5 
¦f2 51.¦a8 ¦f5 52.¦a5 g5 53.¢b2 g4 
54.¢c3 h5 55.¢c4 ¦f4 56.¢d5 ¦b4 57.¢e5 
h4 0–1

Мария Миланова – Ани Крумова (1904) 
[B12]
1.e4 c6 2.d4 ¤a6 3.c3 ¤c7 4.¥d3 g6 5.¤e2 
d6 6.0–0 ¥g7 7.f4 h5 8.¤d2 ¤h6 9.¤f3 ¥g4 
10.h3 ¥f3 11.¦f3 £d7 12.a4 d5 13.e5 ¤f5 
14.¤g3 e6 15.¤f5 ef5 16.b3 ¤e6 17.¥a3 ¥h6 
18.£f1 £d8 19.¦d1 £h4 20.g3 £d8 21.h4 
£b6 22.¥c2 ¥f8 23.¥f8 ¢f8 24.£f2 ¢g7 
25.c4 ¦hd8 26.¦fd3 ¦d7 27.£d2 dc4 28.bc4  
¤d4! 29.¢g2 c5 30.¦b1 £c6 31.¢h3 ¦ad8 
32.£c3 b6 33.a5 ¤e2 0–1

Шампионката Ани Крумова 
с треньра си Коста Ангелов
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Ìеждународни прояви

Европейски първенства за деца, юноши и
 девойки - Фермо, Италия 
30 август – 10 септември 2009 г.

фм Николай Велчев

Европейските индивидуални първенства 
по шахмат за деца, юноши и девойки до 8, 
10, 12, 14, 16 и 18 години се проведоха на 
адриатическото крайбрежие в град Фермо, 
Италия, от 30 август до 10 септември 2009 
г. 

БФ Шахмат изпрати 14 представители 
във всичките 10 категории при юношите и 
девойките. Точно поравно, по 7, бяха наши-
те момчета и момичета. Общо почти 900 
бяха състезателите във всичките десет 
шампионата по пол и възраст, в това число 
6 гросмайстори и 19 международни майсто-
ри! Да се борят за главните континентални 
награди в италианския курорт дойдоха пред-
ставители на 47 европейски страни!

Ръководител на българската делегация 
бе гросмайстор Петър Великов. Лагер шко-
лата преди първенството, организирана от 
БФ Шахмат за състезатели до 14-годишна 
възраст, подпомогна подготовката и засили 
очакванията ни. БФ Шахмат екипира със-
тезателите с нови анцузи с националните 
символи.

Ще се спрем с по няколко думи за пред-
ставянето на всеки от нашите състезате-
ли.

До 10 години при момичетата 

имахме две представителки и двете 
състезателки на ВШК „Г. Даскалов” 
– Варна, Николета Господинова и Ана 
Вълева. В групата общо играха 66 момиче-
та. Нашите заеха съответно 31-во и 42-ро 
място, Николета с 4,5 т., а Ана с 4 т. Както 
сподели треньорът им мм Коста Ангелов, и 
двете играха добре, но притеснението им 
на дебютантки оказа влияние. Победител-
ката е Анна Васенина от Русия с 8,5 т. от 
9 партии!? Изключителен резултат, но ние 
помним как през 1989 г. в същата възраст 
на Световното първенство в Пуерто Рико 
малката Антоанета Стефанова от Бълга-
рия спечели златото с 11 точки от 11 пар-
тии!

При най-малките момчета ни пред-
ставяше Владимир Петров. Той имаше 
3,5 т. от 5, но загуби три партии последо-
вателно, финишира с победа в последния 
кръг в партия, завършила общо за 25 мину-
ти, и с 4,5 т. завърши на 38-мо място при 
81 конкуренти. Шампион със 7 точки стана 
Бенжамин Гледура от Унгария, изпреварил по 
показатели трима съперници. Владко игра 
по-добре при второто си европейско учас-
тие след това в Херцег Нови миналата го-

През почивния ден в Рим



15ШАХ в училище

дина и показа прогресивно развитие.
При 12-годишните момчета Дими-

тър Даскалов игра много силно и ус-
пешно до 6-ия кръг. Спечели 4 партии при 
две ремита. След 5-ия кръг делеше второ-
то място. На финиша обаче загуби и трите 
партии и с 5 т. остана на 30-о място при 
105-има съперници. Митко обаче загатна 
за голям потенциал. Той игра с трима от 
първите четирима в крайното класиране, 
направи и реми с вицешампиона. С усилена 
работа и постоянен треньор може много да 
израсне. Шампион със 7,5 т. стана Евгений 
Занан от Русия. 

При девойките до 12 години имахме 
силна представителка - Мария Васова. 
Тя стартира великолепно и с 4 от 4 (!) ог-
лави класирането! Остана първа и след 5-ия 
кръг. Продължи да играе силно и в следва-
щите кръгове, бореше се само на първите 
маси, получаваше спечелени позиции, но чес-
тите й цайтноти доведоха до груби грешки 
и три поредни загуби. С победа в последния 
кръг Мария е 19-а с 5,5 т. при 82 участнички 
в тази възраст. Мария има несъмнен потен-
циал и добро бъдеще, но само при постоян-
ното условие - много работа! Шампионка е 
французойката Сесил Хусерно със 7,5 т.

До 14 години имахме най-много 
представители и надежди. При мом-
четата те бяха свързани главно с участи-

ето на европейския ни шампион до 12 г. от 
Херцег Нови ‘2008 мм Киприан Бербатов и 
Александър Монев. При девойките бяхме 
представени от Цвета Галунова и Полина 
Венкова.

Бербатов, с най-високо Ело в групата от 
122-ма състезатели, започна много силно, 
спечели 5 партии поред (!), очевидно бе, че 
превъзхожда съперниците си. Всичко върве-
ше към втора европейска титла. След по-
чивния ден, който бе преди шестия кръг, в 
играта му се появиха неувереност, цайтно-
ти и пропуски. Кулминацията бе в 8-ия кръг. 
Киприан надигра с черните съперника си 
Бортник от Украйна, получи голямо преиму-
щество, но в цайтнота го загуби и трябва-
ше да се съгласи на реми. Бербатов обаче се 
отказа от трикратно повторение, няколко 
пъти се отклони от подялба на точката и 
накрая след груба грешка загуби. С реми в ос-
мия и победа в последния кръг беше сигурен 
медалист и дори шампион.

Александър Монев с 5,5 точки завърши 
на 31-во място. Сашко при несъмнения си 
талант има много малка игрова практи-
ка и това води неминуемо до снижаване 
на спортната му форма. Съчетаването на 
учението в елитната столична НМГ и шах-
мата не е лека работа. Неочакван шампион 

Тихомир Янев

Залата за игра
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при 14-годишните момчета със 7,5 т. стана 
полякът Камил Драгун, едва 14-и в старто-
вия лист, и играл само с двама от първата 
шестица.

Цвета Галунова постигна петдесет про-
центов актив, достатъчен за 35-о място 
при 78 състезателки. Това е очевиден за-
стой в играта й. Тя има призови места в по-
долните групи, но при 14-годишните става 
трудно без целенасочена подготовка и мно-
го работа. С 5 т. Полина Венкова е 28-ма. 
Направи няколко добри партии, финишира 
с две победи, но играта й бе на приливи и 
отливи и недостатъчно стабилна. Все пак 
се отличи с безкомпромисност, като един-
ствена от седемте ни момичета няма нито 
едно реми!

Шампионка при четиринадесетгодишни-
те момичета стана Марсел Ефроимски от 
Израел, която преди две години спечели све-
товната титла и до 12 г.

До 16 години при девойките разчи-
тахме на шампионката в тази възраст 
и финалистка при жените Ани Крумова. 
До шестия кръг Ани се движеше нормално. 
Но в последните три кръга взе само половин 
точка и завърши на минус едно с 4 точки и 
45-о място от 73 противнички. Това е под 
нейните възможности. Но нека не забравяме, 
че Ани още не е навършила 15 години, липсва й 
международен опит, а и тази възраст тради-
ционно е много силна. Шампионка тук стана 
полякинята Катаржина Адамович.

Сашо Андреев спечели квота за евро-
пейското по класически шахмат след блес-
тящото си представяне на Европейския 
шампионат по ускорен шах до 16 г. и на Ев-
ропейското по блиц до 18 години, проведени 
през юли в Суботица. Там той направи из-
ключително представяне и спечели и двете 
титли! Силна игра показа Сашо и във 
Фермо! С 6,5 т. от 9 партии в тази 
трудна категория до 16 години той 
е другият наш представител освен 
Бербатов на това европейско, класи-
рал се в първата десетка – 9-о място 
при 101 съперници. При скромния си 51-

ви стартов номер нашият състезател дели 
всъщност 4-ото място със съперници с Ело 
много над неговото. Сашо финишира мощ-
но с 4 т. от 4 партии след почивния ден!

В тази възраст имахме още един 
представител - Евгени Генчев, завоювал 
това право с второто си място на държавно-
то ни първенство до 16 г. Евгени единствен 
от юношите ни във Фермо бе без междуна-
родно Ело, съответно без достатъчно опит, 
и логично за него състезанието бе трупане 
на практика, а не преследване на високи цели. 
Турнирът за него премина скокообразно - 0,5 
т. от първите три партии, после 3 от 3 в 
четвъртия, петия и шестия кръг, но в послед-
ните три кръга 0 от 3. Общо 3,5 т. и 76-о 
място. Титлата тук убедително спечели Гил 
Попилски от Израел с 8 т.

До 18 години в най-старшата въз-
раст при юношите имахме силен пред-
ставител – Тихомир Янев, държавен 
шампион на България за 2009 г. и при 20- и 
при 18-годишните! Тихомир игра безкомпро-
мисно без нито едно реми, единствен от 
юношите ни! Спечели 6 точки и 15-о мяс-
то в крайното класиране, постигайки ниво 
на постижение значително над рейтинга си. 
Преди последния кръг делеше 4-ото място, 
но след неудачно разигран дебют загуби с бе-
лите в последния кръг, партия, която, ако бе 
спечелил, ставаше трети. Всички пред него, 

Ìеждународни прояви

Евгени Генчев
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както и много зад него в крайното класира-
не имат значително по-високо Ело. Шампион 
при най-големите стана Тамвел Тер-Сахакян 
от Армения.

Йоана Костурска ни представля-
ваше при най-големите девойки – до 
18 години. С 3,5 т. Йоана завърши на 48-о 
място при 55 момичета. Тя е две години по-
малка и бе дебютант на такова първенство. 
Това означаваше голямо вълнение, обидни за-
губи и оттам психологически срив задълго 
и едва накрая нашата състезателка овладя 
играта си. Добра закалка за Йоана и... продъл-
жаваме напред. Шампионка стана Олга Гиря 
от Русия.

Накрая няколко обобщения. Пър-
венствата във Фермо бяха проведени на 
много добро организационно ниво. Итали-
анските домакини се бяха постарали. Добре 
бе организирано и подготвено и нашето 
участие. Българската делегация разполага-
ше със собствен автобус, осигурен от БФ 
Шахмат. С него в почивния ден бе направена 
интересна екскурзия. Пътуването до Ита-
лия се осъществи по оптималния маршрут 
София – Игуменица – ферибот – Анкона – 
Порто Сант Елпидио, където бе хотелът 
на българите – Фермо и обратно. Условията 
за настаняване и храна на нашите участни-
ци също бяха отлични. Всички се радваха на 
добро гостоприемство, за което доприна-
сяше собственикът на хотела Джанфранко, 
подарил сувенири, тениски, футболни топ-
ки, водил цялата група на оригинална ита-
лианска пица. Делегацията ни бе задружна и 
сплотена.

По отношение на най-важното – самото 
състезание, българското участие и предста-
вяне в него, ще си позволя малък коментар. 
През последните години с усилията на всички, 
федерация, клубове, треньори и деятели, леко 
вървим нагоре като игра и като представя-
не. През 2008 г. дори спечелихме европейска 
титла. Не можем обаче да сме удовлетво-
рени. Получава се така, че децата ни уж иг-
раят добре, а не правят точки и трудно се 
включват в борбата за медалите. Причините 

са много. Аз ще изразя една от тях, споделяна 
от водещите ни треньори. Слабата вътреш-
на конкуренция в различните възрасти ни 
пречи. На практика особено при девойките 
на държавните ни индивидуални първенства 
победителките обикновено изиграват по ед-
на-две, до три по-сериозни партии, а другите 
са само протоколни. След това, отвикнали да 
губят, отиват на световно или европейско 
първенство. Там губят една партия, изпадат 
в психологически стрес и продължават да гу-
бят от по-слаби, но по-опитни или с по-го-
лямо самочувствие съперници. Показателно 
е, че петима от състезателите ни влязоха 
в серии от по три поредни загуби?! Може би 
пък точно тази липса на достатъчно само-
чувствие да е и народопсихологическа черта 
на българите. Без да се пробвам в такава ви-
сока материя, ще изразя мнение, че е назрял 
моментът за сериозно национално треньор-
ско съвещание по проблемите на детско-
юношеския ни шахмат. 

В десетте категории шампиони станаха 
представители на 7 страни: трима от Ру-
сия, по двама от Израел и Полша, и по един 
от Унгария, Армения и Франция. 

В неофициалното съперничество между 
нашите юноши и девойки, които, както каза-
хме, бяха точно по седем, силният пол победи 
убедително с общо 37,5 точки срещу 31!

Авторът е използвал мнения и комента-
ри за събитието от преките участници в 
него – гм Петър Великов, мм Коста Ангелов 
и Трифон Тодоров, за което им благодари!

Киприан в приятелска среща 
с любезния домакин Джанфранко
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Îт живота на клубовете

Пиятелски мач „Шумен 2005 – 
 „Хармония”, Шабла

Деян Димитров

Разгромна победа за домакините, полезна среща за гостите

В средата на юли начинаещите шахмати-
сти на „Шумен 2005” и „Хармония”, Шабла, за 
втори път през тази година премериха сили 
в приятелска среща. Двубоят, който вече се 
превръща в традиционен, и този път мина 
под пълното превъзходство на състезатели 
от шуменския клуб. Отборите изиграха 5 
мача на 8 дъски при контрола за игра 20 мину-
ти на шахматист до края на партията.

Домакините от Шумен имаха превъзход-
ство не само защото са по-напред с подго-
товката, но и поради факта, че разполагаха с 
дълга резервна скамейка, докато шабленският 
тим игра без смяна.

Първата среща завърши с разгромна победа 
8:0 за състезателите от местния клуб. След-
ващите двубои обаче станаха по-оспорвани. 
Вторият мач приключи отново с убедителен 
успех за „Шумен 2005”, този път с 6.5:1.5 т., 
като децата от Шабла се представиха далеч 
по-добре, но за съжаление допускаха послед-
ната грешка, която се оказваше и фатална. 
В третия кръг отново победа постигнаха 
шуменци и пак с 6.5:1.5 т. Четвъртият мач 
завърши с най-почетния резултат за шаблен-
ци – 5.5:2.5, а финалният двубой приключи при 
7:1 т. в полза на шуменци.

Най-добре за шуменския отбор се пред-
ставиха Преслава Пенчева (4 от 4 точки), 

Арзу Илязова (5 от 5 точки) и малкият Ге-
орги Ганчев (4 от 5 точки), който дори с 
една шепа фигури по-малко упорито бягаше 
от реми продължения и търсеше победата. 
Страхотно впечатление направи Филипа Ан-
гелаки (4.5 от 5 точки). Тя живее в Гърция с 
родителите си, но бе в Шумен през ваканция-
та. Когато дойде в школата на „Шумен 2005”, 
знаеше само как се местят фигурите. За око-
ло 3 седмици научи много, показа талант и ако 
попадне на подходящия треньор в Гърция, до-
година – две, ще бъде шампионка на страната. 
Гаранция!

Въпреки тежките загуби треньорът на 
„Хармония”, Шабла, и председател на клуба 
Христо Жечев бе доволен от срещите.

„Нашите деца тренират от няколко ме-
сеца и не можем да очакваме резултати от 
тях. Целта ни беше да излязат извън Шабла, 
да видят как се работи, при какви условия се 
играе, изобщо да усетят атмосферата на 
истинския турнир. Също така да свикнат с 
правилата и да намерят нови приятели. Ос-
новната ни цел сега е отново да завъртим 
колелото на шабленския шах. Няма да е лесно 
след толкова време прекъсване, но ситуация-
та ни е позната отпреди, така че ще се спра-
вим”, каза Христо Жечев.

Ръководителите на двата отбора си обе-
щаха следващата среща да бъде в Шабла и не 
къде да е, а на брега на морето.
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Купа „Цитадела” - „А” и „Б” група за деца
Деян Димитров

Женски триумфи в два поредни турнира

Добрата традиция, която „Шумен 2005” 
създаде, заедно с мъжкия открит турнир 
Купа „Цитадела” да се провежда и детски, 
продължава и тази година.

Второто издание на състезанието се 
проведе на 18 юли, като участие взеха и деца 
от „Хармония”, Шабла, които предишния ден 
премериха сили със съперниците си от Шумен 
в 5 приятелски мача. През 2009-а детската 
верига „Цитадела” е в малко по-различен, но 
по-подходящ според нас формат. Шахмати-
стите са разделени в „А” и „Б” група, като в 
по-силната играят напредналите, а в по-сла-
бата - начинаещите. Всеки турнир двама или 
трима участници (в зависимост от броя на 
състезателите) изпадат от „А” група, а пър-
вите двама или трима от „Б” влизат на тях-
ното място. 

В „Б” турнира участваха общо 18 шахма-
тисти от Шумен и Шабла. Регламентът на 
състезанието предвиждаше да се изиграят 5 
кръга по швейцарска система с контрола за 
игра 20 минути, а допълнителното условие бе 
да не се срещат помежду си състезатели от 
двата града. „Шумен 2005” благородно отс-
тъпи малкия Марин Маринов на съперниците, 
за да бъде борбата по-равностойна, тъй като 
на базата на индивидуалните резултати се 

сформира и отборно класиране. 
Четирима завършиха с равен брой точ-

ки по 4 от 5, а допълнителният показател 
отреди първото място на Марин Маринов. 
След него останаха Арзу Илиязова, Филипа 
Ангелаки и Преслава Пенчева. От шабленци 
най-добре се представиха Емил Яков и Ивелин 
Веселинов (съответно 6-и и 7-ми с по 3 точ-
ки). Отборно „Шумен 2005” спечели с общ 
резултат 25:20.

„А” турнирът бе далеч по-интересен и ос-
порван. Този път участваха само 10 шахмати-
сти. Обикновено броят на играчите е 15-20, 
но най-вече заради летните ваканции на море, 
гостуванията при баба и т. н. бяха по-малко. 
Състезанието се проведе в 5 кръга по швей-
царска система с контрола за игра 30 минути 
до завършване на партията.

Още в първия кръг се получиха две малки 
изненади. Радостин Рафаилов загуби от Ста-
нислав Милков, а Йоана Йорданова падна от 
Боряна Петрова. Колоната еднолично след 
третия кръг поведе Александър Димитров. 
В четвъртия кръг обаче той падна от Радо-
стин, а след това загуби и от Димитър Мир-
чев. От грешките му се възползваха неудачно 
стартиралите Йоана и Радостин, които в 
последния кръг трябваше да решат първото 
място. След интересна партия, преминала с 
взаимни цайтнотни пропуски в пешечен енд-
шпил, срещата завърши реми.

Допълнителният показател отреди пър-
вото място на Йоана Йорданова с 3.5 т., 
втори остана Димитър Мирчев със същия ак-
тив, а трети е Радостин Рафаилов.

Третият турнир от веригата се 
състоя в средата на октомври и събра 
общо 21 участници – 10 в „Б” и 11 в „А” 
група. Състезанието се проведе в 6 кръга по 
швейцарска система с гилотинна контрола 
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Първа детска купа „Калоянова крепост”
мс Димитър Илиев 

На 13 август 2009 г. в атракциона „Калояно-
ва крепост” се проведе първият турнир по уско-
рен шах за купа „Калоянова крепост” за деца до 
14 г. Чудният комплекс се намира на пътя между 
Велико Търново и Арбанаси върху прочутото с 
чистия си въздух и необикновено беломорско 
течение Арбанашко плато. От него се открива 
невероятна гледка към старопрестолния град. 
Уникална архитектура, пресъздаваща среднове-
ковен замък с крепостни стени, бойници и кули, 
е запазеният знак на атракциона крепост. Всеки 
гост на „Калоянова крепост”, преди да прекрачи 
прага й, е посрещнат от самия цар Калоян в цял 
ръст и пълно бойно снаряжение - последния па-
метник на великия владетел в най-новата бъл-
гарска история. 

В турнира участваха 41 млади шахматисти 
от цялата страна - София, Варна, Шумен, Пле-
вен, Габрово, Г. Оряховица, Дебелец, Ямбол, Раз-
град и Дряново. Контролата за игра бе 20 мину-
ти на състезател за цялата партия в 7-кръгова 
швейцарска система. Победител и носител 
на Купа „Калоянова крепост” с 6 от 7 т. 
стана Румен Николов от ШК ЦСКА – Со-
фия. Негови подгласници са: Виктор Атанасов 
и Димитър Христов с по 5 точки, и двамата 
представители на шахматен клуб „Царевец”. 
Диплом за участие на всички състезатели и на-
градите на победителите връчиха кметът на 

Арбанаси Тошо Кръстев и управителят на ат-
ракцион „Калоянова крепост” Гергана Кюркчие-
ва. Със специална награда за най-малък участник 
бе отличена 6-годишната Нюргюл Салимова от 
ШК „Бургас”. Румяна Начева – търговски дирек-
тор на атракциона, изяви желание турнирът да 
стане традиционен и да се провежда в 2 дни.

30 минути на играч до края на партията. 
Разбира се, във „втория ешелон” двубоите 

завършваха доста по-бързо, а грешките изо-
билстваха предвид факта, че повечето деца 
са още начинаещи. Победител с 5 от 6 ста-
на Станислав Милков, който вече се оформи 
като един от т. нар. „асансьори” (терминът 
се използва за състезатели или отбори, които 
постоянно влизат в по-горна група, но веднага 
след това изпадат). Втори се нареди малкият 
Георги Ганчев, също с 5 точки, но по-лош показа-
тел. Той „бодро” си отказваше ремита в пози-
ции с топ, две-три леки фигури и няколко пешки 
по-малко, но успяваше да „оплете” съперниците 

си в някоя неспасяема матова мрежа. Трети ос-
тана Зефир Кулев с 4 точки.

В „А” група, както обикновено, беше 
далеч по-интересно. Победителка стана 
Мария Миланова с 4.5 от 6 точки. Толкова 
събра и Йоана Йорданова, но по-лошият й 
допълнителен показател я остави на вто-
ро място. Партията между двете се игра 
в последния кръг и след дълга борба завърши 
реми в пешечен ендшпил. Трети се класира 
Димитър Мирчев с 4 точки. Той успя да по-
беди и двете „каки”, но не можа да развие 
успеха си в останалите срещи и загуби две 
партии.
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Трета детска купа „Независимост”
мс Димитър Илиев 

На 22 септември по случай 101-вата го-
дишнина от обявяването на независимостта 
на България във Велико Търново се проведе 
турнир по ускорен шах за деца до 14 години за 
едноименната купа. В празничния ден в музея 
на Учредителното събрание се бяха събрали 
едни от най-добрите млади български шахма-
тисти от 7 шахматни центрове, общо 21 
участници. Състезанието бе организирано от 
Гражданско сдружение “Клуб Велико Търново”, 
ВМРО - В. Търново, Регионалния исторически 
музей, Младежкия дом, община В. Търново и в. 
“Янтра ДНЕС”. Отличната организация, пре-
красното време, добрият награден фонд, пода-
ръците за всяко дете и не на последно място 
възможността да се разгледа един от най-бъл-
гарските музеи направиха турнира празник за 
младите шахматисти. Участниците водиха 
битка в 7 кръга по швейцарската система 
с контрола от 20 минути на шахматист в 

музей “Възраждане и Учредително събрание”. 
Вицешампионът от държавното първенство 
Румен Николов, който бе номер 1 по Ело, спе-
чели надпреварата с пълен актив от 7 т. Вто-
ри с 5.5 точки е Кристиан Йорданов от ШК 
“Царевец”. Той взе 5 победи, направи 1 реми и 
допусна загуба от победителя. Участникът на 
европейското първенство в Италия Владимир 
Петков е трети с 5 т. Робърт Сисоев (Со-
фия) е четвърти с 4.5 т., следван от трима 
шахматисти на “Царевец” - Ивайло Павлов, 
Емил Стефанов и Димитър Христов, с по 4 
точки. Най-добър резултат от момичетата 
записа Ива Пенчева от ВШК “Г. Даскалов”, на-
брала 4 точки. Победителят в турнира получи 
красива купа, парична премия от 120 лева, гра-
мота, предметна награда. Подгласниците му 
взеха съответно 80 и 60 лева. Всички шахма-
тисти бяха отличени с диплом за участие и за-
служиха шоколадови лакомства. Участниците 
бяха наградени от д-р Иван Църов, доц. Милен 
Михов, Тихомир Стефанов и Цани Василев.

Решения на комбинациите от стр. 25
(1) Canal - N.N. Budapest, 1834 
1.ab4 £a1 2.¢d2 £h1 [2...¤e5 3.¥e5 £h1 
4.£f7 ¦d7 5.£e8 ¦d8 6.£e6 ¦d7 7.£e8 ¦d8 
8.¥g4#] 3.£c6 bc6 4.¥a6# 1–0
(2) Pillsbury – Maroczy Paris, 1900  
1.£h6 £e5 2.£h7 ¢h7 3.¢g2# 1–0
(3) Spielmann – Hoenlinger Wien, 1929  
1.¤e7 £e7 2.£h7 ¢h7 3.¦h5 ¢g8 4.¦h8# 1–0
(4) Bronstein – Keres Budapest, 1950  

1.£h6 £b1 2.¢h2 ¦g8 3.£h7 ¢h7 4.¦h4# 1–0
(5) Kotow – Szabo Zuerich, 1953  
1.¦b8 ¤b8 2.£e8 ¢h7 3.£f7 1–0
(6) Martens – Piket Eindhoven, 1993  
1...¥e3 2.£e3 £h3 3.¦h2 £f1 0–1
(7) Kasparov – Browne 1979 
1.¥h7! ¢h7 2.£e6+- 1–0
(8) Paoli – Dallaglio Reggio Emilia, 1981  
1.¦e6 fe6 2.¥g6# 1–0

Румен Николов
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Спортен сеанс по шахмат на площад 
 “Бдинци” във Видин

Виктория Стефанова

Спортен сеанс по шахмат... На първо че-
тене уточнението „спортен” звучи безсмис-
лено, всеки знае, че събитие, свързано с игра 
на шах, е спортно. Но в сеанса, проведен на 
17 септември от 17 часа по случай началото 
на новата учебна и шахматна година, се ак-
центираше на два важни спортни елемента. 
А именно - че сеансьорите фм Христо Велчев 
и кмс Евтим Стефанов освен че трябваше 
да се напрягат в намирането на най-точни-
те ходове срещу 29 от най-силните ученици 
от почти всички училища във Видин, както 
и близките румънски градове Крайова и Бъй-
лещ, но това те трябваше да правят, тичай-
ки между отделните маси, разположени на 3 
групи от по 7 шахматни дъски, на разстояние 
от около 50 метра една от друга. И допъл-
нителен бонус, който организаторите бяха 
направили за децата, бе, че всяка незавършила 
партия след първите 2 часа се присъждаше в 
полза на младите шахматисти. Дотук прави 
впечатление, че за един ход двамата „тичащи” 
шахматисти трябваше да направят по около 
150 метра и да завършат само за 2 часа... Сами 
може да си направите извода какво тичане 
падна на площада във Видин, защото някои 
партии завършиха в дълбок ендшпил. Двата 
часа се отмерваха на голяма мултимедийна 
стена. Сеансът завърши като в екшън филм, 
последната партия приключи точно 3 мину-
ти, преди да изтече и последната секунда. 
Тази иновативна идея на президента на шах-
матен клуб „Найден Войнов” за тичане и шах 
събра на площада огромен брой почитатели 

на шахмата във Видин. Тя бе подкрепена и от 
кмета на община Видин Румен Видов. Първи-
ят ход на сеанса бе направен от зам.-кмета 
Борислав Ванков. Събитието бе спонсорира-
но от SOCIETE GENERALE Експресбанк и Ап-
теки „РЕНИ”. Много хора и организации под-
крепиха нетрадиционния сеанс и искрящите 
погледи на участниците свидетелстваха, че 
усилията им не са били напразни.

Състезаващите се в сеанса показаха добра 
и идейна игра и двама от тях успяха да напра-
вят ремита със сеансьорите. Това са Мари-
ям Първанова от СОУ "Любен Каравелов" и 
Апостол Цоков от ПГ "Проф. д-р Асен Зла-
таров" от Видин. Двамата получиха ориги-
нални дървени шахове и табла и едногодишно 
безплатно обучение в езикова школа "Адвен-
чър" и в Шахматната школа. На доста прилич-
но ниво бе показаната игра и от гостите от 
Румъния, а също и на Евгени Кирилов от ПТГ 
"Васил Левски", които също получиха специал-
ни награди. Наградени бяха и всички участници 
в сеанса, и много зрители от публиката. Ор-
ганизаторите се бяха постарали да набавят 
голям брой разнообразни подаръци за всички. 
Наградите за публиката се раздаваха чрез раз-
лични викторини, организирани с помощта на 
специално нает диджей, грижещ се за добро-
то настроение на всички.

Тази проява беше стъпка към постигане-
то на заветната цел на шахматен клуб "Най-
ден Войнов", а именно популяризирането на 
шахмата сред младите хора и привличането 
им в шахматната зала.
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Øахматна лекция
“Тайнствените“ ходове на топа

мс Христинка Илиева

Според теорията на Арон Нимцович “тайн-
ствен” е такъв ход на топа, при който се заема 
не открита, а закрита линия. Такова необичайно 
решение взимаме тогава, когато сме настрое-
ни на “профилактична вълна” и вярно сме оце-
нили намеренията на противника. Обяснението 
се крие в необходимостта да се осуети важно 
за съперника пешечно освобождаване. С други 
думи, доброволното заемане на закрита линия 
в даден момент ще усложни провеждането на 
освобождаваща маневра от страна на против-
ника.

В следващите примери ще видим как “тайн-
ствените” ходове на топа се явяват необходима 
съставна част от разумната стратегия.

Вукич – Давчевски, 1979 г.
XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zpp+nwq-zpp0
9-+p+psn-+0
9+-+p+p+l0
9-+PzP-+-+0
9+P+N+NzP-0
9P+-+PzPLzP0
9tR-wQ-+RmK-0
xiiiiiiiiy

На дъската е известна позиция от хо-
ландска защита “Каменна стена”, в която 
белите вече са разменили силния чернопол 
офицер на черните за своя и контролират 
важното поле е5 с двата коня. От своя 
страна черните са успели да активизират 
белополия си офицер по маршрута c8-d7-e8-
h5 и са създали реалната заплаха 1… ¥f3 с 
последващо е5. Как да реагират белите? Те 
не могат да скочат на е5 с някои от ко-
нете, защото “виси” пешката на е2. Инте-
ресен е ходът 1.£b2, насочен срещу идеята 
1… ¥f3 2.ef3 e5. Вукич обаче намира необи-
чайния ход 1.¦е1!, който, от една страна, 
веднага отразява намерението на черните, 
а, от друга, набелязва след 1… ¤e4 2.¤fe5 
бързо да играе f3 и е4 – мечтата на белите 
в позицията.

Мочалов – Долматов, 1981 г.
XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9+p+-zppvlp0
9p+-+-snp+0
9sn-+psNl+-0
9Q+-zP-vL-+0
9+-sN-zP-+-0
9PzP-+LzPPzP0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

В позицията на диаграмата черните играли 
1… ¦е8!! Да разгадаем техния замисъл! Те плани-
рат след b7–b5 да получат за коня си пункта с4. 
Но веднага 1... b5?! не им се понравило, защото 
след 2. £b4 ще последва 3.а4! с неизгодната за тях 
размяна на а4. А при топ на е8 бялата дама вече 
няма да се осмели да отстъпи на b4, тъй като 
попада под удара на черния офицер (e6 и ¥f8). В 
партията последвало 2.0-0 b5 3.£d1 ¦с8. Сега 
винаги на а2 – а4 има отговор b5 – b4 4.¦c1 h6 
5.h3 g5 6.¥h2 e6 7.f3 ¤d7 8.¤d7 £d7 9.¥d3 
¤c4. Черните напълно завладели инициативата и 
без проблеми спечелили партията.

“Тайнствен”  ход на топа се среща даже в енд-
шпила:

Готшал – Нимцович, 1926 г.
XIIIIIIIIY
9r+-+-+-+0
9+p+-+kzp-0
9-+l+pzp-+0
9+-zP-+-+p0
9p+-tR-zP-+0
9zP-+-vL-zPP0
9-zP-+-mK-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните имат намерение да реализират пе-
шечното си превъзходство на царския фланг 
след ¢f7-g6-f5 с последващо е6–е5. В отговор 
на ¢g6 обаче ще последва g3–g4. Затова и Ним-
цович тук е избрал “тайнствения” ход на топа 
1...¦h8! и по-нататък успешно осъществил на-
белязания план.
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1) Canal - N. N.,
XIIIIIIIIY
9-+ktr-+ntr0
9zpp+n+pzpp0
9-+p+p+-+0
9wq-+-+-+-0
9-vl-zP-vL-+0
9zP-sN-+Q+P0
9-zPP+LzPP+0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят 

(2) Pillsbury – Maroczy,
XIIIIIIIIY
9-+r+-+-mk0
9+p+l+-+p0
9p+-+p+-+0
9+-+pzPp+-0
9-+P+-wQ-+0
9+-+-+-tRK0
9-wq-+-+-+0
9+-+-+-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(3) Spielmann – Hoenlinger,
XIIIIIIIIY
9-+r+ntrk+0
9zp-+-+p+p0
9-zp-+p+pwQ0
9snPwqltRN+-0
9-+-+-+-+0
9zP-+L+-+-0
9-vLP+-zPPzP0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(4) Bronstein – Keres, 
XIIIIIIIIY
9r+-+-tr-mk0
9+-+-+p+p0
9p+-zp-zPp+0
9+-zp-+-wQ-0
9-+P+PtR-+0
9+-+-+-+P0
9-zPq+-+P+0
9+R+-+-+K0
xiiiiiiiiy

Белите печелят 

(5) Kotow – Szabo, 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+n+-+-0
9-+-zpN+-+0
9zp-zpPzp-+-0
9Q+P+Pzp-+0
9zPRvl-+P+-0
9-zP-+q+-tr0
9+K+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Martens – Piket, 
XIIIIIIIIY
9K+-+-+-+0
9+-tR-+-+-0
9-+P+QzP-+0
9zp-+P+-+P0
9p+-zp-+Pzp0
9vl-+q+Nzp-0
9k+-+-+-+0
9+r+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят 

(7) Kasparov – Browne,
XIIIIIIIIY
9-tr-wq-+k+0
9tR-+-+p+-0
9-+-zPl+-zp0
9+-+-wQ-zp-0
9-zp-+L+-+0
9+-zp-+-zPP0
9-zP-+-zP-+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

 (8) Paoli – Dallaglio, 
XIIIIIIIIY
9r+l+k+-tr0
9zppwqn+pzp-0
9-+p+p+-zp0
9+-+-+-vL-0
9-+PzPR+-+0
9+-+L+Q+P0
9PzP-+-zPP+0
9tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

Ðешете комбинациите
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Çа най-малките

Характерно за малките 5- 6-годишни 
и напълно начинаещи деца, които току-
що са разбрали разликата между шах, 
мат и пат, но понятията все още са им 
размити, е да възприемат дъската като 
твърде голяма и необятна. Затова е по-
подходящо като за начало да им се да-
ват примери и задачи на значително по-
малки пространства, т. е. само в едната 
половина или четвъртина на полето и с 
по-малко фигури. 

XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+-+-+p+-0
9-+-+-vLp+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+K+0
9+-+-+-+R0
xiiiiiiiiy

Мат в един ход. 1. ¦h8 мат

За повечето малки деца, разбира се, 
ако не са гении, все още е трудно да 
открият взаимодействието между 
топа и офицера, които дават мат. Бъ-
дете сигурни, че ако поставите офи-
цера не на f6, а на а1 примерно, то то-
гава рискувате детето въобще да не 
забележи съществуването му. На пър-
во време избирайте задачи, в които 
фигурите са близко до противниковия 
цар и дават форсиран мат. Офицер, 
разположен на другия край на дъската, 
все още е твърде далеко за детското 
възприятие. А съвсем трудно става, 
ако наредим малко пешки и на другия 
фланг, тъй като рискуваме да откло-
ним вниманието от важната част на 
таблото. 

Значително по-сложно става за начина-
ещите деца да открият мат в един ход в 
пример като този: 

XIIIIIIIIY
9q+-+-trl+0
9+-+Q+-+r0
9-+-+-+k+0
9+-+-+-+-0
9Pzpp+-+-+0
9+n+-vL-zP-0
9-zP-+-+-zP0
9+-+-tRRmK-0
xiiiiiiiiy

Мат в един ход 1. £g4 мат

Многото фигури объркват детето и по-
неже то иска предимно да си играе, все още 
не може да възприеме, че най-важната цел 
на играта е мат. В такъв случай е съвсем 
логично да посегне с топа от f1 и да вземе 
тора на f8, просто защото на дъската има 
нещо за взимане.

XIIIIIIIIY
9r+l+k+-tr0
9+-+-vlpzpp0
9p+p+-wq-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzPPwQ-zP-zP0
9+-mKRtR-+-0
xiiiiiiiiy

Мат в един ход 1. £d8 мат

Не е лошо още в първите си уроци да 
„тествате” дали детето ще види толкова 
сложен за начинаещите мат. И по-важното 
е още преди да сте учили за свръзка, да раз-
берете дали схваща защо дамата не може 
да бъде взета от офицера на е7.

Уроци за начинаещи
Деян Димитров
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