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Îткрити турнири
37-ми турнир „Морско конче”
мс Ани Крумова
И тази година в края на август по традиция се проведе 37-мият детски шахматен турнир „Морско конче”. Той е част от
веригата турнири „Купа на България” и бе
организиран със съдействието на Българската федерация по шахмат, община Варна, и
туристическа агенция „Елей” в лицето на
Даниела Симеонова.
Състезанието, през което са преминали
всички най-добри български шахматисти от
последните няколко десетилетия, отново
събра младите майстори на най-древната
игра от цяла България. Участваха 111 деца
(82 момчета и 29 момичета) от 25 клуба.
„Кончето” си остава един от най-обичаните детски турнири в страната.
За втора поредна година състезанието
се проведе в залите на хотел "Заря" в зона
"Ален мак". Призьорите получиха грамоти,
медали и парични награди, а за първи път в
този турнир бяха предвидени и купи за победителите във всички възрастови групи.
Носителите им бяха дори с един повече от
очакваното, тъй като при момчетата до
12 години първото място бе поделено между Лъчезар Йорданов и Денис Иванов, които
имаха по 8,5 точки и абсолютно равни пет
допълнителни показатели! Така се стигна
до решение първото място да бъде поделено, а шампионска купа да получат и двамата
състезатели. Борбата във всички останали
възрастови групи, както винаги, бе оспорвана и много от победителите станаха ясни
едва в последния кръг, а нито един състезател не успя да завърши със 100-процентов
актив.
По традиция бяха отличени най-малките и най-"възрастните" участници в турнира. Най-малкото момиченце, родено през
2004 г., е Любомира Францова (ЦСКА), а
при момчетата само на 6 години е Радостин Славов от ШК „Шах 21”. Най-голям
бе неговият съотборник Недко Бошки-
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лов, а като най-голяма участничка бе наградената Радостина Петкова („Дебют”,
Оряхово). Проведоха се съпътстващи
турнири по унгарски шах и блиц по двойки,
в който се включиха дори някои от съдиите и треньорите. Комбинираният шах
бе спечелен от двойката от „Гебедже”
- Александър Василев - Йоан Михалев. В
турнира по блиц шампиони без загуба станаха Иван Чобанов и Валери Стоянов от
ШК „Михаил Тал”.
Ето информация за турнирите по класически шах по групи:

Момичета до 8 и 10 години
В групата до 8 години се записаха 4 момичета, а в тази до 10 г. - 6, което доведе до сливане на двете групи. Турнирът се
проведе по кръгова система в 9 кръга, с
отделни класирания и купи за двете победителки. Номер едно в стартовия списък
бе единствената състезателка с ело Наталия Грабчева от СЦШ. Тя успя да изпревари
конкурентките си и да се окичи със златния
медал, завършвайки турнира със 7,5 т. Шампионка до 8 г. стана Елизабет Ангелова от
ЦСКА с 3 т.
8 години:
1. Елизабет Ангелова (ЦСКА) – 3 т.
2. Десислава Илиева („М. Тал”) - 2,5 т.
3. Любомира Францова (ЦСКА) - 1,5 т.
10 години:
1. Наталия Грабчева (СЦШ) - 7,5 т.
2. Йоана Атанасова („Варна”) – 7 т.
3. Габриела Великова („Локомотив”, София) - 6,5 т.

Момичета до 12 години
Турнирът бе по кръгова система в 9
кръга, участничките бяха 10, половината
от тях градирани. Водачка бе Надежда Петкова ("Абритус"). Тя допусна загуба още
в първия кръг от Маргарита Стратева
ША Х

в училище

ткова (и двете от „Дебют”). В последния кръг обаче Джулиана Колева надигра
Цвета Добрева и с равен брой точки, но
победа в личната среща я изпревари в класирането.

Шампионите до 8 г. Елизабет Ангелова
и до 10 г. Милко Бакалов
("Шах 21"). Във втори кръг състезателката от София направи реми с втори номер
Ана Вълева ("Георги Даскалов”), което позволи на Магдалена Тодорова („Бургас 64”)
да поведе еднолично в класирането с 2 от
2. Бургазлийката не успя да задържи преднината си и се класира втора. Изпревари
я Златина Любомирова от ШК „М. Ботвиник”, която заслужено спечели първото
място с 8 т. от 9.
1. Златина Любомирова („М. Ботвиник”) - 8 т.
2. Магдалена Тодорова („Бургас 64”) 7 т.
3. Ана Вълева („Георги Даскалов”) - 6,5 т.

Момичета до 14 и 16 години
Броят на записалите се в групите до
14 г. (5 участнички) и 16 г. (4 участнички) означаваше само едно - сливане на групите и кръгов турнир в 9 кръга. Пет от
момичетата бяха градирани, поставена
първа бе Джулиана Колева („Шумен 2005”),
следвана от Николета Господинова („Георги Даскалов”) и Василена Трайкова („Дебют”). Всички момичета са многократни
участнички и медалистки в ДИП, което
предвещаваше интересен турнир и дълги
шахматни битки. Така и стана. След победи в първите два кръга еднолично начело
бе Цвета Добрева („Казанлък 21”), следвана от Василена Трайкова и Радостина ПеША Х

в училище

14 години:
1.Николета Господинова („Георги
Даскалов”) - 6,5 т.
2. Василена Трайкова („Дебют”) - 5,5 т.
3. Зорница Гугова („Орловец 97”) - 4,5
т.
16 години:
1. Джулиана Колева („Шумен-2005”)
-6,5 т.
2. Цвета Добрева („Казанлък-21”) - 6,5 т.
3. Радостина Петкова („Дебют”) - 2,5 т.

Момчета до 8 години:
Участваха 16 деца. Турнирът се проведе в 7 кръга. Номер едно в стартовия списък (и единствен с ело) бе Ивайло Генов
от ШК "Каиса". В първите партии той показа убедителна игра и голямо търпение
- качество, което липсва при повечето
от неговите връстници. Той обаче допусна 1 реми и 1 загуба от Стивън Василев
от („Враца”). Стивън си осигури първото
място с реми в последния кръг. Трети се
класира Момчил Петков.
1. Стивън Василев („Враца”) – 6 т.
2. Ивайло Генов („Каиса”) - 5,5 т.
3. Момчил Петков („Енергия 21”) - 6,5 т.

Момчета до 10 години:
Участваха 22-ма състезатели, 5-ма
бяха с ело. Турнирът беше по швейцарска
система в 9 кръга. Партиите бяха интересни и оспорвани, но постоянно преминаваха през обрати. В тази група коефициентите не са толкова показателни. По мои
наблюдения по-често успяваха децата, които сядаха спокойни пред дъските и играеха без напрежение. Номер едно бе Георги
Игнатов от ШК "Враца". Това може би му
повлия и той искаше да спечели партиите
си на всяка цена, допусна грешки и логич-
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но остана пети. Със стабилна игра през
целия турнир първи се класира Милко Бакалов (ЦСКА), следван от надеждите на
Варна - Калоян Милев и Димитър Я. Михайлов.
1. Милко Бакалов (ЦСКА) - 7,5 т.
2. Калоян Милев („Георги Даскалов”) - 6,5
т.
3. Димитър Я. Михайлов („Варна”) - 6 т.

Йорданов ("Локомотив", София). Това бе
най-интересната от всички групи, защото
реално всеки един от участниците имаше
шанс за медал, а дори и за титлата. Първите двама в общото класиране бяха участници от групата до 14 години. Този път
по-малките показаха по-добра игра от батковците.
14 години:
1. Христо Василев („Абритус”) 5,5 т.
2. Георги Йорданов („Локомотив”, София) - 5,5 т.
3. Йоан Илиев („Георги Даскалов”) - 4,5
т.
16 години:
1. Драгомир Дичев („Варна”) - 4,5
т.
2. Валери Стоянов („М. Тал”) - 4,0 т.
3. Християн Христов („М. Тал”) - 4,0 т.

Момчета до 12 години:
Това беше най-многобройната група с
30 участници. Турнирът се игра в 9 кръга.
Водач в стартовия списък бе Лъчезар Йорданов, следван от съотборника си Калоян
Дичев (ШК "Варна") и още 14 градирани състезатели. Лъчезар не изпусна водачеството
през целия турнир. Той допусна само едно
равенство срещу Денис Иванов в четвъртия кръг. Състезателят на „Левски” обаче
също показа много силна и убедителна игра
до края и така двамата завършиха с по 8,5
т. от 9 партии, абсолютно равни показатели и две шампионски титли.
1-2. Лъчезар Йорданов („Варна”) и
Денис Иванов („Левски”) - 8,5 т.
3. Калоян Дичев („Варна”) - 6,5 т.

Момчета до 14 и 16 години:
Турнирът е общ, но, разбира се, в края на
турнира бяха обявени двама победители - в
групата до 14 и групата до 16 години. В седем кръга по швейцарска система за купите
и в двете групи се бориха по 7 състезатели.
От 14 души 11 бяха с ело. Номер едно бе
Валери Стоянов от "Михаил Тал", следван
от Александър Василев ("Гебедже"), Георги
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В заключение мога да кажа, че въпреки не
чак толкова големия (в сравнение с предишни години) брой на участниците, играта на
децата беше на ниво. За съжаление продължава да се наблюдава тенденцията, както
във всеки друг детски турнири, групите на
малките да са по-многобройни, а големите
да губят интерес към шахматната игра.
Отново възникна и проблемът от предишни години първият кръг да започва с час покъсно от обявеното заради закъснението
на 1-2 групи треньори с деца - всяка година
едни и същи. За доброто на всички треньорите на тези отбори може би трябва да
помислят за организацията си догодина. Все
пак нервите на децата и тяхното спокойствие по време на целия турнир са най-важни. Надявам се, че догодина условията ще
бъдат още по-добри, децата повече, а играта - по-качествена! Очакваме ви отново
през 2013-а по същото време!
Избрани партии:
Габриела Великова – Елизабет
Ангелова [C01]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.ed5 ed5 4.¥b5 c6
ША Х
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5.¥d3 ¤f6 6.£e2 ¥e7 7.¥g5 0–0 8.¥f6
¥f6 9.£h5 ¦e8 10.¤e2 g6 11.£f3 ¥d4
12.c3 ¥g7 13.0–0 ¥e6 14.¤d2 c5 15.¤f4
c4 16.¥c2 ¥h6 17.¤e6 ¦e6 18.¦fd1
¤c6 19.¤f1 ¦f6 20.£d5 £d5 21.¦d5
¦e8 22.¦ad1 ¦fe6 23.h3 ¦e1 24.¦e1
¦e1 25.¥a4 ¥c1 26.b3 cb3 27.ab3 ¥b2
28.¥c6 bc6 29.c4 cd5 30.cd5 ¦d1 0–1
Деница Петкова - Наталия Грабчева [A00]
1.b4 e5 2.¥b2 d6 3.e4 ¤f6 4.d3 a6 5.a3
¤c6 6.c3 ¥e6 7.¥e2 ¥e7 8.¤d2 0–0
9.¤gf3 h6 10.0–0 ¦e8 11.h3 £c8 12.¢h2
¤h5 13.d4 ed4 14.cd4 d5 15.ed5 ¥d5
16.¤g1 ¥d6 17.¢h1 ¤f4 18.¥f3 ¥f3
19.£f3 ¤g6 20.¦fe1 £d7 21.d5 ¤ce5
22.¥e5 ¥e5 23.¦ab1 ¦ad8 24.¤e2 £d5
25.£d5 ¦d5 26.¤c4 ¥f6 27.¦ed1 ¦d1
28.¦d1 ¦e2 29.¤a5 b6 30.¤c6 ¦f2 31.a4
¦a2 32.a5 ba5 33.ba5 ¦c2 34.¤b4 ¦c5
35.¦d7 ¥e5 36.¦d8 ¢h7 0–1
Надежда Петкова – Златина Любомирова [D02]
1.¤f3 d5 2.g3 c5 3.¥g2 ¤c6 4.d4 ¤f6
5.0–0 h5 6.¥g5 ¤e4 7.h4 f6 8.¥e3 e5
9.de5 ¤e5 10.¤e5 fe5 11.¥e4 de4
12.£d8 ¢d8 13.¤c3 ¥h3 14.¦fd1 ¢c8
15.¤e4 b6 16.¤g5 ¥f5 17.¤f7 ¦g8
18.¦d8 ¢b7 19.¦a8 ¢a8 20.¤e5 ¥d6
21.¤c4 ¥e7 22.c3 g5 23.hg5 ¥g5
24.¥g5 ¦g5 25.f4 ¦g3 26.¢f2 h4 27.¦h1
¦g4 28.e3 ¥e4 29.¦h2 h3 30.¦h3 ¦g2
31.¢f1 ¦c2 32.¦h8 ¢b7 33.¤d6 ¢c6

Победителите до 16 и до 14 г.
Драгомир Дичев срещу Христо Василев
ША Х
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34.¤e4 ¦c1 35.¢e2 ¦c2 36.¢d3 ¦b2
37.f5 ¢d5 38.f6 c4# 0–1
Джулиана Колева – Николета Господинова [C46]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¥e7 4.¥b5
d6 5.¥c6 bc6 6.d4 ¥g4 7.de5 ¥f3 8.£f3
de5 9.0–0 ¥f6 10.¦d1 £e7 11.¥e3
£b4 12.£f5 £e7 13.¤a4 g6 14.£g4
¥g7 15.¥g5 ¤f6 16.¥f6 ¥f6 17.¦d3
0–0 18.£d7 £d7 19.¦d7 ¦ac8 20.¦ad1
¦fe8 21.¢f1 ¥e7 22.¢e2 ¥d6 23.¢d3
¢f8 24.¢c4 ¦b8 25.b3 ¦b4 26.¢c3
¦e4 27.¦d3 ¦b8 28.¢b2 ¢e8 29.¤c3
¦d4 30.¦d4 ed4 31.¦d6 cd6 32.¤e4
¢e7 33.¤g5 h6 34.¤f3 c5 35.¢c1 ¢f6
36.¢d2 ¦e8 37.h3 ¦c8 0–1
Цвета Добрева - Джулиана Колева [B01]
1.e4 d5 2.ed5 £d5 3.¤c3 £a5 4.d4 ¤f6
5.¤f3 ¥g4 6.¥e2 e6 7.0–0 ¤c6 8.¥f4
0–0–0 9.a3 ¥f3 10.¥f3 ¤d4 11.b4 £f5
12.£c1 ¤f3 13.gf3 ¤d5 14.¤d5 £d5
15.£e3 £d4 16.¦fd1 £e3 17.fe3 ¥d6
18.¥g5 f6 19.¥h4 g5 20.¥f2 ¥e5 21.¦ab1
b6 22.a4 ¥c3 23.b5 ¦d1 24.¦d1 ¦d8
25.¦d8 ¢d8 26.¥g3 ¢d7 27.¢f1 ¥e5
28.¥e5 fe5 29.¢e2 ¢d6 30.¢d3 ¢d5
31.e4 ¢c5 32.c3 h6 33.h3 h5 34.¢d2
¢c4 35.¢c2 h4 36.¢d2 ¢b3 37.¢d3
¢a4 38.¢c4 ¢a5 39.¢b3 ¢b5 40.c4
¢c5 41.¢c3 a5 0–1
Стивън Василев – Ивайло Генов
(1556) [A36]
1.e4 c5 2.c4 d6 3.g3 ¤f6 4.¥g2 g6 5.¤c3
¥g7 6.¤ge2 ¤c6 7.0–0 0–0 8.d3 ¥d7
9.h3 ¦c8 10.¢h2 h6 11.¥e3 e5 12.£d2
¢h7 13.f4 ef4 14.¥f4 ¤e8 15.¤d5 ¤e7
16.¤ec3 a6 17.g4 b5 18.¤e7 £e7 19.¤d5
£d8 20.¦f2 bc4 21.dc4 ¦b8 22.¦b1 ¢h8
23.¥h6 ¥e5 24.¥f4 ¥g7 25.b3 1–0
Калоян Милев – Христо Ганчев
[B90]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6
5.¤c3 ¤bd7 6.¥c4 a6 7.f3 b5 8.¤d5 ¥b7
9.¤f6 ¤f6 10.¥b3 e6 11.0–0 g6 12.¥g5
¥g7 13.¥e6 fe6 14.¤e6 £e7 15.¤g7
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£g7 16.£d6 ¦f8 17.¦ad1 ¦c8 18.e5
¤d5 19.¦d5 ¥d5 20.£d5 £d7 21.£e4
£f5 22.£e3 £c2 23.e6 £c5 24.¦e1 £e3
25.¦e3 ¦c1 26.¢f2 ¦c2 27.¢g3 ¦f5 28.f4
¦b2 29.¦c3 ¦g5 30.fg5 ¢e7 31.¦a3
¢e6 32.¦a6 ¢f5 33.h4 ¢e4 34.¦e6
¢f5 35.¦f6 ¢e5 36.¦b6 ¢d4 37.a4 ¦b3
38.¢h2 ¢c5 39.¦b5 ¦b5 40.ab5 ¢b5
41.g4 ¢c6 42.¢g3 ¢d5 43.¢f3 ¢e6
44.h5 ¢e5 45.¢e3 ½
Георги Игнатов – Милко Бакалов
[B22]
1.e4 c5 2.c3 d6 3.d4 cd4 4.cd4 ¤f6 5.¤c3
g6 6.¤f3 ¥g7 7.h3 ¤bd7 8.¥e3 b6 9.¥d3
¥b7 10.0–0 0–0 11.¦c1 ¦c8 12.£d2 e6
13.¥h6 £e7 14.¥g7 ¢g7 15.¦fe1 ¦fd8
16.¥c2 ¦c7 17.¥b3 e5 18.£d3 a6 19.a4
¦e8 20.¤g5 ed4 21.£d4 ¤c5 22.¤f7
¤b3 23.£b6 ¤c1 24.¤d6 ¦d8 25.¤b7
¦b7 0–1
Лъчезар Йорданов – Денис Иванов (1669) [A58]
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cb5 a6 5.ba6
¥a6 6.¤c3 d6 7.h3 g6 8.g4 ¥g7 9.¥g2 0–0
10.¤f3 ¤bd7 11.0–0 ¦b8 12.¦e1 £a5 13.¤h2
¤e5 14.f4 ¤c4 15.£c2 ¤d7 16.e4 ¤b2
17.¥b2 ¦b2 18.£b2 ¥c3 19.£c1 ¦b8 ½
Христо Василев – Константин Йорданов [B26]
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7
5.¤ge2 d6 6.d3 e6 7.¥e3 ¤ge7 8.d4 cd4

9.¤d4 a6 10.0–0 0–0 11.£d2 £c7 12.¤de2 b5
13.a3 ¥b7 14.¥h6 ¦ad8 15.¥g7 ¢g7 16.¦ad1
¤a5 17.b3 £b6 18.h4 h5 19.£g5 ¦fe8 20.¤f4
¢h7 21.£f6 ¢g8 22.¥f3 e5 23.¤h5 gh5
24.¥h5 ¤g6 25.¥g6 fg6 26.£g6 ¢h8 27.h5
¦g8 28.£h6# 1–0
Георги Йорданов – Драгомир Дичев
[D06]
1.d4 d5 2.¤f3 ¥f5 3.c4 e6 4.¤c3 ¤c6 5.¥f4
a6 6.e3 ¤f6 7.cd5 ed5 8.¥d3 ¥g6 9.¥g6 hg6
10.¥g5 ¥b4 11.¦c1 £d6 12.¥f6 gf6 13.a3 ¥a5
14.b4 ¥b6 15.£b3 ¤e7 16.¤a4 ¦b8 17.g3
0–0 18.0–0 ¢g7 19.£c3 ¦h8 20.¤d2 £e6
21.f4 ¤f5 22.¦f3 ¤d6 23.¤c5 ¥c5 24.bc5
¤e4 25.¤e4 £e4 26.¦f2 ¦he8 27.¦e1 ¦e6
28.¦fe2 ¦c6 29.£a5 f5 30.£b4 £e7 ½

Най-малката участничка Любомира Францова

Детска шахматна верига
„Ян Бибиян“ 2012/2013
Тази есен стартира нова верига от детски
турнири „Ян Бибиян”, инициатива на шахматен
клуб „Левски“, София, подкрепена от рекламна агенция „Пепеляшка A7“. Защо точно „Ян
Бибиян“? Който не е чел детския роман за Ян
Бибиян от Елин Пелин - няма да разбере!? Идеята на клуба е да докаже на всяко дете, че ако
се старае и вярва във възможностите си, може
да отиде и до Луната дори. Разбира се, в случая
амбициите ни са по-скромни – децата, които
са избрали шахмата като любимо занимание, да
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мс Димитър Илиев
подобряват играта си и да получат ело по ускорен шахмат.
Веригата от десет турнира, които
ще се проведат от септември 2012 до
февруари 2013 г., е с цел популяризирането на шахматната игра сред децата.
Право на участие имат всички шахматисти, родени след 1 януари 1998 г. Всеки
турнир от веригата се разделя на турнир „А“ - до 14 г., и турнир „Б” - до 10 г.,
и се провежда в 6 кръга по швейцарска
ША Х

в училище

Îт живота на клубовете
система. За всяко класиране се получават точки от всеки състезател, реципрочни на броя на участниците за дадения турнир. Пример: при 30 участници за
веригата първият получава 30 т., вторият – 29 т., третият – 28 т., последният – 1 т. Така се формира и генералното класирането за веригата като сбор
от 6-те най-високи класирания на всеки
състезател от турнирите, в които е
участвал.
Първият турнир на 29 и 30 септември
2012-та започна от родното място на Димитър Иванов, известен повече с псевдонима си
Елин Пелин - с. Байлово. Турнирът се проведе в
читалището. На откриването присъства кметът на с. Байлово г-н Бойко Неделчев. Участваха 59 участници от 14 клуба на цялата страна.
Контролата за игра 20 минути + 10 секунди на
всеки състезател за цялата партия. Единствено в пилотния турнир дистанцията бе 7 кръга.
В турнир „А“ до 14 години участваха 19 момчета от 8 клуба. Първите 10
места се заеха от първите 10 по ело, но
разбъркано от стартовия номер. Турнирът се водеше под диктовката на братя
Петрови от ШК “Шах XXI“. Много добре
се представи и дръзналият да участва
при големите батковци – 10-годишният
Мартин Василев от ШК “Локомотив“,
София. Всички участници получиха фланелки с лого на веригата.
Крайно класиране:
Име
1. Мартин Петров
2. Георги Йорданов

Ело Клуб
2035 Шах XXI, София
1806 Л о к о м о т и в,
София
3. Владимир Петров 2117 Шах XXI, София
4. Костадин Вачев 1852 Михаил
Тал,
Червен бряг
5. Мартин Василев 1611 Л о к о м о т и в,
София
6. Кристиан Василев 1790 Асеновец 2006
Общо 19 участници.
ША Х

в училище

Т.
6
5,5
5,5
4,5
4,5
4

В турнир „Б“ участваха 12 момичета от 9 клуба също до 14 години. И тук
първите 10 места се заеха от първите
10 по ело, Лидер в турнира бе световната вицешампионка до 10 г. – Виктория
Радева от ШК “Пловдив“. Много добре
се представи и дръзналата да участва
при големите каки – 9-годишна Гергана
Пейчева от ШК “Шах XXI“, София. Всички участнички получиха фланелки с лого
на веригата.

Крайно класиране:
Име
1. Виктория Радева

Ело Клуб
1873 Пловдив Пловдив
2. Доника Шивачева 1830 Ту н д ж а - 2 0 0 9
Ямбол
3. Василена Трайкова 1733 Дебют Оряхово
4. Маргарита Бали- 1675 Асеновец 2006
мезова
Асеновград
5. Гергана Пейчева 1657 Шах XXI София
6. Никол Илиева
1669 Плевен XXI
Общо 12 участнички.

Т.
6
5
4,5
4
4
4

Турнир „C“ обедини момчетата и момичетата до 10 години, участваха 24 момчета
и 5 момичета от 13 клуба. Турнирът се водеше под диктовката на Милко Бакалов от
ШК “ЦСКА“ и Георги Игнатов от ШК “Враца“. Макар и да загуби прекия двубой между
двамата, Бакалов бе с по-добри допълнителни показатели. Игнатов направи 2 ремита,
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Крайно класиране:
Ело Клуб
1802 Етър,
Велико
Търново
2. Георги Йорданов 1806 Локомотив, София
3. Денис Иванов
1710 Левски, София
4. Милен Попов
1783 Левски, София
5. Василена Трайкова 1733 Дебют, Оряхово
6. Гергана Пейчева 1657 Шах XXI, София
Общо 12 участници.
1.

но остана 2-ри. Всички участници получиха
раници за училище.
Крайно класиране:
1.
2.
3.
4.
5.

Име
Ело
Милко Бакаков
Георги Игнатов
Ивайло Генов
1482
Наталия Грабчева 1478
Валентин Митев

6. Стивън Василев
Общо 29 участници.

Клуб
ЦСКА, София
Враца
Каиса, Варна
Левски, София
Плевен XXI, Плевен
Враца

Т.
6
6
5,5
5
5
4,5

Вторият турнир от веригата се проведе в конферентната зала
на центаралата на фирма „Офис 1” на
"Цариградско шосе" в София на 13 октомври. Отлично се справи с организацията Георги Павлов, президент на
Рекламна агенция "Пепеляшка А7”. Тук
контролата за игра бе 15 минути + 2
секунди на всеки състезател за цялата
партия. Участваха 39 участници от 11
клуба на цялата страна. Дистанцията
бе в 6 кръга. В турнир „А“ участваха 7
юноши и 5 девойки от 8 клуба. Турнирът спечели 13-годишният Волен Дюлгеров от ШК “Етър“, Велико Търново.
Оценката му е отличен „6“, 6 точки
от 6 възможни.
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Име
Волен Дюлгеров

Т.
6
5
4
3
3
3

В турнир „Б“ участваха 19 момчета и
8 момичета от 11 клуба. Турнира спечели
9-годишният Калоян Попвасилев от ШК
“Левски“. Същите точки направи и Милко
Бакалов от ШК “ЦСКА“, но имаше по-слаб
допълнителен показател.
Крайно класиране:
Име
Ело
1. Калоян Попвасилев
2. Милко Бакалов
3. Александър Георгиев
4. Иван Кочиев
1560
5. Елиф Мехмед
6. Валентин Митев
Общо 27 участници.

Клуб
Левски София
ЦСКА
Богомил Андонов
Кюстендил
Пловдив
ЦСКА
Плевен XXI

Т.
5
5
4,5
4,5
4
4

И така след 2 турнира от веригата
Милко Бакалов е едноличен лидер с 54 точки, следват го Георги Йорданов и Василена
Трайкова с по 53 точки. Четвъртата позиция във временното класиране заема Гергана
Пейчева с 50 т.
Следващите турнири от веригата са на
27 октомври 2012 г.; 10 ноември 2012 г.; 24
ноември 2012 г.; 8 декември 2012 г.; 12 януари 2013 г.; 26 януари 2013 г.; 9 февруари 2013
г. и 23 февруари 2013 г.
Сайтът на веригата е: http://yan-bibiyan.
net/, а който не е чел романа, може да гледа филма за Ян Бибиян на адрес http://www.
youtube.com/watch?v=prAKkBAaDIo/
ША Х

в училище

Първи турнир от веригата
"Млад гросмайстор" в Плевен

Победителите в четирите възрастови групи
с главния съдия Христинка Илиева
На 20 и 21 октомври в една от залите на
хотел "Балкан" в Плевен стартира новата верига турнири за деца от 8 до 16 години "Млад
гросмайстор". С него в града ни стартират
5 ежемесечни прояви, част от проекта "Надеждите на България", чийто основен изпълнител е Шахматен клуб "Веселин Топалов
2006" от Варна. Финансирането по програмата е предоставено от фондация "Америка
за България", като целта е да се популяризира
шахматната игра сред децата. В проекта освен СКШ "Плевен 21" са включени спортните клубове от Пловдив, Благоевград, Шумен
и Варна. През следващите 3 години ще се инвестират общо 600 хиляди лева за развитието на този спорт в центрове и близките до
тях населени места. Достъпът за обучение и
участие в турнирите за децата, включени в
проекта, е абсолютно безплатен, а след изиграването на петте турнира общо 16 деца
ще продължат на финала в Трявна. За него ще
се вземат предвид най-добрите 4 представяния на състезателите, като на класиралите
се на първо място се дават 15 точки, заелите второ място печелят по 14, и така до
15-о място, което дава 1 точка. В края на
веригата първите четирима от всяка възрасША Х

в училище

мс Христинка Илиева
това група - 8, 10, 12 и 16 години, ще получат
златен, сребърен и два бронзови медала. Така
16 състезатели ще продължат участието си
във финалния турнир в град Трявна, като там
ще премерят сили с победителите от веригите, изиграни в Пловдив, Благоевград, Шумен
и Варна. Общо 80 момичета и момчета ще се
конкурират в 5-дневен турнир, за да определят най-достойните представители на България за Десетия международен фестивал "
Надеждите на света", който предстои през
юни 2013 г. в Грандхотел „Варна”. В турнира
в Трявна ще се допуснат до участие и деца,
които не са успели да се класират в първите
четири, но се изисква от тях да са участвали
на поне три турнира от веригата и да поемат изцяло разноските по участието си.
Предстоят пет месеца вълнения, стремеж към добро представяне, напрегнати двубои и много тренировки за шахматистите
от Плевен, Пловдив, Шумен, Благоевград и
Варна и от близките до тях населени места. Основната задача на треньорите през
това време е да обучат нови групи начинаещи, които постепенно да се присъединят в
надпреварите и от турнири с 50 участници
в началото те да се увеличат до 100 в края
на периода.
Първата надпревара в Плевен събра
48 участници от Северна България, от
градовете Плевен, Враца, Велико Търново,
Оряхово, Червен бряг и Трявна, сред които и
петима национали, на които скоро предстои
участие на Световно първенство в Словения. Зад шахматните дъски седнаха и абсолютни дебютанти - малчугани на 6-годишна
възраст. Домакините от СКШ "Плевен 21"
се бяха постарали максимално и организираха
чудесен празник за включилите се в турнира.
За всички бяха предвидени грамоти, а победителите в отделните възрастови групи бяха
наградени с шахматни книги.

11

Îт живота на клубовете

Турнирът беша открит от Борис Христов, председател на ШК "Веселин Топалов",
който не скри амбициозните си намерения
тези инициативи да докажат полезността
от изучаването на най-древната игра за подрастващите, а шахматът най-после да бъде
включен като свободно избираем предмет в
учебната програма на учениците от 1-ви до
4-ти клас в българските училища.
Участниците бяха разделени в два турнира - до 10 и до 16 години, с отделно класиране
на 8- и 12-годишните състезатели. След напрегнати и оспорвани партии бяха излъчени
първите победители.
При най-малките, до 8 години, найголям успех постигна Ева Русева от
"Плевен 21", натрупвайки 4 точки от 7
изиграни партии. Втората награда взе нейният съотборникът Иван Червенков с актив
от 3 победи. Трети се класира Трифон Трифонов от "Михаил Тал", Червен бряг, също с 3
точки. Със същото постижение четвъртата награда спечели състезателят на "Етър",
Велико Търново, Никола Николов.
При 10-годишните водачът в класирането Георги Игнатов от Враца, загуби партията си на самия финал и така първото
място спечели отново състезател
от "Плевен 21" - Кристиан Григоров, с
натрупани 6,5 точки. След него се наредиха
Захари Иванов от клуба домакин и Георги Игнатов с по 5,5 точки, а четвъртото място
зае Стефан Янев от "Етър", Велико Търново,
с 4,5 спечелени точки.
При 12-годишните силен турнир направи Владимир Върбанов от "Плевен
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21", който постигна реми с победителя при
най-големите в партия от последния кръг.
Владимир събра 5 точки и изпревари държавния шампион в тази възрастова група Давид
Цветанов от плевенския клуб, който остана втори с 4,5 точки. Техният съотборник
Стилиян Нановски се нареди на трета позиция със същия актив, а представителят
на "Етър", Велико Търново, Дамян Калбанов
спечели четвъртата обявена награда с 3,5
точки.
При най-големите състезатели се
стигна до дележ на първото място.
С равни точки по 6 на върха застанаха Емил Стефанов от "Етър", Велико
Търново, държавен шампион до 14 години, и държавният вицешампион до 16
години Дарио Дерешки от клуба домакин. Допълнителните показатели Медиана
бухолц определиха първенството да бъде за
госта от великотърновския клуб. Трета се
класира Симонета Иванова, състезателка на
"Михаил Тал", с актив от 5 точки, а за четвъртата награда успешно се пребори Волен
Дюлгеров от "Етър", събрал 4,5 точки.
Наградите връчи Венко Николов, представител на община Плевен, специалист
„Спортни и младежки дейности”, който
поздрави състезателите на "Плевен 21",
спечелили 8 от общо 16-те раздадени шахматни книги и обяви датата на втория
турнир "Млад гросмайстор" в Плевен 1-ви
и 2-ри декември.
В края на октомври в други два града,
партньори по проекта, Пловдив и Благоевград, също стартира веригата турнири.

Успорвана партия между победителите до 16 г.
и до 12 г. Емил Стефанов и Владимир Върбанов
ША Х

в училище

Втори турнир от веригата
Купа „Евроинс” 2012
Анатоли Атанасов и Захари Иванов оглавиха класирането в група “А” и група “Б” на
провелия се на 6-и и 7-ми октомври втори
турнир „Евроинс 2012”. Традиционната за
града ни надпревара събра в клуба двадесет и
седем шахматисти, сред които и гости от
Варна. От 2009 година ЗД "Евроинс" АД оказва финансова подкрепа за реализиране на тази
единствена по рода си верига за любителите
на древната игра в града, като това бе тринадесетият поред турнир.
В група „А”, след изиграването на седемте
кръга по швейцарска система, с контрола 60
минути на състезател се стигна до дележ на
първото място. С по 5,5 точки финишираха
Анатоли Атанасов и Михаил Гигов, като допълнителният показател беше в полза на 17годишния Анатоли. Талантливият юноша на
СКШ "Плевен 21" е носител на Купа „Евроинс”
през 2010 и 2011 година и с тази си победа
отново повежда в генералното класиране за
приза преди последния турнир през декември.
Третата награда спечели Дарио Дерешки с актив от 5 точки. Специалната женска награда
получи Александра Иванова, натрупвайки 4,5
точки. Най-добро представяне от 12-годишните деца направи държавният шампион за
тази възрастова група Давид Цветанов с 3,5
точки. Най-малките участници в група “А”
осемгодишните Валентин Митев и Кристиян Григоров се срещнаха в последния кръг.

мс Христинка Илиева
Партията спечели Валентин, за което беше
награден с грамота.
В група „Б” най-малките шахматисти играха по кръгова система, всеки срещу всеки.
И тук се получи равенство на върха. Захари
Иванов и Михаил Кирков натрупаха по 6,5
точки, с реми помежду си. Черният цвят
даде предимство на Захари, който спечели
купа с формата на шахматната фигура кон,
грамота, предметна награда и правото през
декември да се състезава в група „А”. Третото място извоюва Мартин Габърски с 4 точки, а грамотата за най-малък участник получи
6 годишният Пламен Василев.
Третото издание на веригата ще се проведе в края на декември.

Призовата тройка в група “Б”

Решения на комбинациите от стр. 25
(1) Inkov – Bajovic, 1982
1...£h2 2.¢h2 ¤g4 3.¢h1 ¦h3 4.¥h3
¦h2# 0–1
(2) Schwicker – Bourde, 1981 1.£h6
¢h6 2.¦g6 ¢h7 3.¦a3 1–0
(3) Basman – Balshan, 1981 1.¦g6 fg6
2.£h8 ¢h8 3.¦f8# 1–0
(4) Abrossimow – Ambainis, 1975
1.¦1d4 ed4 2.£h7 ¢h7 3.¦h5# 1–0
ША Х
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(5) Alehin – Fletcher, 1928 1.£e4! fe4
2.¥e4 ¢h8 3.¤g6 ¢h7 4.¤f8 ¢h8 5.¤g6
¢h7 6.¤e5 ¢h8 7.¤f7# 1–0
(6) Alehin – Freeman, 1924 1.¦e8 ¤f8
2.¤h6! £h6 3.¦f8 ¢f8 4.£d8# 1–0
(7) Alehin – Lasker, 1934 1.¤f5 ¢h8
2.£g6 1–0
(8) Alehin – Supico, 1941 1.£g6 fg6
2.¤g6 hg6 3.¦h3 1–0
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Цветан Стоянов – европейски
шампион до 8 години

мс Живко Жеков

Български триумф в Прага!

Европейските първенства за момичета
и момчета от 8 до 18-годишна възраст, които тази година се проведоха в столицата на Република Чехия - Прага, ни донесоха
много радостни емоции. Нашите деца успяха да спечелят една европейска титла, едно
3-о, 5-о и 8-мо място. Имахме и осемнадесето място, и три класирания в третата
десетица. Това е добрата равносметка от
продължилите девет дни сражения над шахматните полета. Престижа на българската
шахматна школа защитаваха както вече
опитни състезатели, така и нови и амбицирани за победи млади попълнения. Ето и
всички герои:
До 8 години – Белослава Кръстева, Цветан Стоянов, Йордан Портокалски.
До 10 години – Нургюл Салимова, Гергана
Пейчева, Габриела Антова, Мартин Василев,
Радостин Нейков.
До 12 години – Виктория Радева, Мартин
Петров, Даниел-Адриан Йорданов, Веселин
Георгиев.
До 14 години – Мария Васова, Владимир
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Петров.
До 16 години – Деница Драгиева, Симонета Иванова, Дарио Дерешки.
До 18 години – Цвета Галунова, Велизар
Софранов, Сашо Андреев.
Всички участници и гости, общо над
2500 човека, бяха настанени в най-големия хотел на града – ”Топ Хотел Прага”.
Беше малко тясно по коридорите, но пък
се чувстваше шахматната атмосфера навсякъде. Хотелът се беше превърнал в царство на шахматната игра. С малко повече
фантазия човек можеше да си представи, че
това е шахматно кралство, из което забързано се движат най-различни фигурки, всяка
преследвайки своите си задачи и стремежи.
Докато участниците в състезанията се
трудеха да надхитрят и победят противниците си, техните треньори, родители
и водачи следяха трескаво развоя на партиите, които се предаваха по интернет на
живо. Тези пък, които не можеха да правят
това, търсеха да уловят всяка информация
за своите възпитаници, излизаща от залите
за игра. Условията бяха много строги и никое дете не можеше да напуска залата си,
преди да е завършила неговата партия. Залите, в които се играеше, бяха много красиви,
с приятна температура и добре осветени.
В тях мозъчетата на стотици деца работеха упорито над черно-белите квадрати.
От време на време се отваряше вратата
на някоя от залите и пропускаше кога усмихнато, кога плачещо дете. Естествено
по-малките изхвърчаха като тапи, а поголемите се движеха бавно и достолепно
като опитни бойци, носещи многобройните си белези от десетки сражения.
Няма да описвам подробно кръг по кръг
какво се случваше с нашата група деца. Като
цяло всички имаха амбицията да се предстаША Х
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вят по най-добрия възможен начин. За някои
това беше първото място, за други – класиране в десетицата, а за трети - да направят определен брой точки. Мисля, че всеки
от нашите представители имаше своя миг
на голяма радост. Било то с победа срещу
силен противник или с крайно класиране, но
абсолютно всеки имаше време, в което се
чувстваше щастлив от резултата на своя
труд. Оставям на състезателите и треньорите да анализират играта и резултатите си. Ще акцентирам само на по-предно
класиралите се.
В групите до 8 години имахме двама
дебютанти – Белослава Кръстева при момиченцата и Йордан Портокалски при момчетата. И двамата спечелиха по 5 точки и
заеха 25-о място в своите групи. Играта им
беше на приливи и отливи. Редуваха добри с
не толкова добри игри, но похвалното е, че
играеха свежо и не униваха след загуби. Аз
съм приятно изненадан и от двамата. Ако
продължат да се трудят усърдно, със сигурност ще изживеят и по-щастливи мигове
от любимата игра.
Цветан Стоянов!
Какво да кажа за него? Той просто е
ШАМПИОН и показа как се става такъв.
Изпреварваш всички останали и си шампион. Какво по-просто от това?
Той е най-щастливият от всички наши
участници на това първенство. Завоюва европейската титла. Българският национален
химн звуча в негова чест. Всеки българин в
залата имаше сълзи в очите си благодарение
на това малко момченце.
В България беше посрещнат като герой.
Написа се много за него и във вестниците, и
в интернет. Беше поканен лично от министър-председателя на Република България за
приятелска партия шах. Участва в най-популярното телевизионно предаване „Всяка
неделя”.
ША Х
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Щастливите треньор и състезател
Пожелавам на всички вас, млади шахматисти, да изпитате тези емоции, които
той преживя и още по-големи!
Може би в някой от следващите броеве
на това хубаво списание ще разкажем и за
сълзите на умора и разочарование, които
бяха пролени от Цецко преди тази на огромна радост.
Ето две от най-важните му победи, постигнати в 7-ия и решаващия девети кръг.
Tsvetan Stoyanov (1634) - Dmitry Tsoi
(1895) [B80]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3
a6 6.¥e3 e6 7.f3 b5 8.a3 ¤bd7 9.£d2 ¥b7
10.0–0–0 ¦c8 11.g4 h6 12.h4 ¤b6 13.¥e2
¤fd7 14.g5 ¤e5 15.¤b3 ¤bc4 16.¥c4 ¤c4
17.£d3 £c7 18.¥d2 £b6 19.£d4 h5 20.£b6
¤b6 21.¤a5 ¥a8 22.¥e3 ¤c4 23.¤c4 ¦c4
24.¦d4 ¦d4 25.¥d4 ¦g8 26.¦g1 ¥e7 27.f4
g6 28.¢d2 ¢d7 29.¢d3 ¦c8 30.¤e2 d5
31.e5 ¥c6 32.b4 ¥b7 33.c3 ¦c4 34.¤c1
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¥c8 35.¤b3 ¥d8 36.¦a1 ¢c6 37.¤d2
¥b6 38.¥b6 ¢b6 39.¤c4 dc4 40.¢e3 ¥b7
41.¦d1 ¥d5 42.f5 gf5 43.¦d5 ed5 44.e6 fe6
45.g6 e5 46.g7 f4 47.¢e2 d4 48.g8£ ¢c7
49.£g7 ¢d6 50.cd4 ed4 51.£d4 ¢e6 52.£f4
¢d5 53.£g5 ¢d4 54.£h5 c3 55.£f5 ¢c4
56.£c2 ¢d4 57.h5 ¢e5 58.h6 ¢f6 59.£c3
¢g6 60.£g7 ¢f5 61.h7 ¢e4 62.h8£ ¢d5
63.£e5 ¢c4 64.£g8# 1–0
Tsvetan Stoyanov (1634) - Ekin Baris
Ozenir (1542) [B06]
1.e4 d6 2.d4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.¥e3 ¤c6 5.£d2
e5 6.d5 ¤d4 7.¤ge2 ¤e2 8.¥e2 ¤e7 9.0–0–0
¥d7 10.g4 a6 11.¦dg1 ¤g8 12.h4 h6 13.g5
h5 14.¦f1 b5 15.a3 £b8 16.¤d1 a5 17.b3
¤e7 18.¤b2 ¤c8 19.f4 ef4 20.¦f4 b4 21.a4
¤b6 22.¥d4 0–0 23.¥g7 ¢g7 24.£d4 ¢g8
25.¦hf1 £e8 26.¢b1 £e5 27.£e5 de5 28.¦f6
¤c8 29.¤c4 ¥h3 30.¦1f2 ¢g7 31.¦h2 ¥g4
32.¥g4 hg4 33.¦g2 ¦e8 34.¦g4 ¦a7 35.¦g2
¦a8 36.¦gf2 ¦e7 37.¢c1 ¢g8 38.¢d2 ¦b8
39.¤a5 ¤d6 40.¦d6 cd6 41.¤c6 1–0
В групата на момичетата до 16 години много добре играха и двете ни представителки – Деница Драгиева и Симонета
Иванова. Деница започна колебливо и след
4-ти кръг беше с 2 точки. После се мобилизира и направи много силна серия от три победи. Накрая обаче допусна две загуби, като
тази в последния кръг беше срещу по-слаба
състезателка и това й попречи да заеме
по предно от 29-о място в крайното класиране, което тя определено заслужаваше
с амбицията и жарта, която вложи в този
турнир.
Симонета също започна с 2 точки от
четири кръга. В следващите до края партии
тя не загуби нито една, а спечели две и три
завърши наравно. Нейният турнир определено беше по-силен от този на Деница. Противничките й имаха доста по-висок среден
рейтинг. С 5,5 точки тя зае 18-о място.
Определено може да съжалява за някои пропуски, които й отнеха много по-доброто
представяне. И двете момичета трябва да
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продължат сериозно да се трудят, ако искат в бъдеще да са по-напред.
При момичетата до 12 години ни
представи Виктория Радева. Тя е вице световна шампионка от последния шампионат
на планетата в Бразилия и очакванията ни
бяха да се бори за първото място. Започна
уверено и спечели първите две партии, но
допусна в третия кръг да бъде победена от
много по-слаба противничка. Това я прати
по-надолу в таблицата. Опита се да догони
първите, но в три от останалите 6 партии
направи ремита и с актив от 6,5 точки остана осма в крайното класиране. Като класиране не е лошо, но като се вземе под внимание, че нейният турнир беше много слаб
/от 9 партии има само една противничка
с по-висок от нейния рейтинг/, набраните
точки са малко. Пожелавам й на световното първенство да е шампионка.
В стартовия списък на момичетата до
10 години можеше да се наблюдава интересна ситуация. От първите 11 участнички,
подредени по рейтинг, имаше 7 рускини, 3 българчета и една унгарка. В тази група имахме
и най-големи очаквания. Двете ни европейски
шампионки – Нургюл Салимова и Габриела Антова, както и опитната Гергана Пейчева ни
даваха тези надежди. Гери не направи най-силния си турнир в Прага. Другите две момичета
обаче тръгнаха в шампионски стил и заявиха
своите амбиции за титлата. Преди петия
кръг и двете имаха по 4 победи. Хубаво беше,
че не се падна да играят помежду си. За съжаление обаче в този злощастен пети кръг
и двете загубиха. След това турнирът им
се разви по различен начин. Нургюл в стремежа си да победи всички до края и да спечели
първото място, пренасили позицията в 6-и
кръг и претърпя втора загуба. Независимо
от този нов удар тя показа, че е невероятен
боец – спечели последните 3 партии, като в
последния кръг победи и бъдещата шампионка
и така я настигна по точки, като събра и тя
7 точки. Габи след загубата направи две ремита, като че ли за да събере сили и да се стабилизира и после записа две хубави победи. Така
ША Х
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и тя събра 7 точки. И така накрая се оказа, че
5 състезателки имат по 7 т. и допълнителните показатели трябваше да определят класирането. Искаше ни се тук да имаме по-добър
късмет, но съдбата определи трето място
и бронз за Нургюл и пето място и утешителна малка купа за Габриелка. Независимо от
това спокойно мога да кажа, че и двете ни
момиченца са в правото си да се гордеят с
постигнатото. Гордеем се и ние с тях. Лично
на мен играта на Нургюл ми направи най-силно
впечатление от всички наши представители.
Тук няма да навлизам в детайли, но да му мислят противничките и на световното в Марибор, Словения, през ноември. Струва ми се,
няма да им е никак лесно.
Другите ни представители в някаква
степен се представиха под възможностите си.
При момчетата до 10 години Мартин
Василев постигна 4,5 т. и 57-мо място, а
Радостин Нейков с 4 т. е на 87-мо място
при 134 участници.
В най-многобройната група до 12 години
от 151 участници Мартин Петров спечели
5,5 т. - 39-о място, Даниел-Адриан Йорданов – 4 т., - 92-ро място, а Веселин Георгиев
постигна само 2,5 т.
До 14 години при момичетата Мария Васова постигна 5 т., - 37-мо място, а при момчетата Владимир Петров - 4,5 т. -72-ро място
До 16 години при момчетата се състезава Дарио Дерешки, който също набра актив
от 4,5 т. - 55-о място.
До 18 години при момичетата Цвета Галунова завърши с 4 т., - 37-мо място, а при
момчетата Велизар Софранов - с 4,5 т., 47-мо място, Сашо Андреев - с 4 т. - 50-о
място
Избрани победи на нашите представители:
Anastasia Zotova - Nurgyul Salimova
(1753) [A16]
1.c4 ¤f6 2.¤c3 b6 3.e4 d6 4.d4 c5 5.d5 e6
6.¥g5 ¥e7 7.¤f3 0–0 8.¥e2 e5 9.0–0 ¤e8
10.¥e7 £e7 11.a3 f5 12.¦e1 f4 13.b4 g5
14.h3 ¢h8 15.¤d2 ¤f6 16.bc5 bc5 17.¤f1
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£f7 18.f3 h5 19.¤b5 £e7 20.¤h2 a6 21.¤c3
£h7 22.¦b1 ¦g8 23.¤a4 ¤bd7 24.¤b6 ¤b6
25.¦b6 £e7 26.¦b1 g4 27.hg4 hg4 28.¤g4
¥g4 29.fg4 ¤e4 30.£d3 ¤g3 31.¥f3 ¦ae8
32.£c3 ¦g7 33.£d2 £g5 34.£c2 ¦ge7
35.£c3 ¢g8 36.¥e4 £g4 37.£d3 ¦g7 38.¥f3
£g5 39.¦b2 £h4 40.¦bb1 e4 41.¥e4 £h1
42.¢f2 ¤e4 43.£e4 £h4 44.¢f1 ¦e4 0–1
Gabriela Antova (1673) - Eszter Morvay,
(1572) [E76]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.f4
e6 6.¤f3 a6 7.a4 a5 8.¥e2 ¤bd7 9.0–0 0–0
10.¢h1 b6 11.e5 de5 12.fe5 ¤e8 13.¥f4 ¥b7
14.£d2 f6 15.ef6 ¤df6 16.¤g5 £d7 17.£e3
¥c8 18.¥f3 ¦b8 19.¦ae1 ¤d6 20.£d3 ¦e8
21.¤b5 h6 22.¤e4 ¤fe4 23.¥e4 ¤b5 24.ab5
g5 25.¥c6 £d4 26.£d4 ¥d4 27.¥c7 ¥b7
28.¥b8 ¦b8 29.b3 e5 30.¦f6 ¥c6 31.bc6 e4
32.c7 ¦c8 33.¦d6 ¦c7 34.¦d4 e3 35.¦e3 b5
36.¢g1 bc4 37.¦c4 ¦b7 38.¢f2 ¢f7 39.¦c6
¢g7 40.¦a6 1–0
Berenice De Talance - Gergana Peycheva
(1700) [B21]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.c3 dc3 5.¤c3
¤c6 6.¥c4 a6 7.0–0 ¤ge7 8.¥g5 f6 9.¥e3
b5 10.¥b3 ¤g6 11.£e2 ¥e7 12.¦fd1 £c7
13.¦ac1 ¤ge5 14.¥f4 £b7 15.¤e5 fe5 16.¥g3
0–0 17.£g4 ¥f6 18.¤e2 £b6 19.¦d6 ¦e8
20.h3 ¦a7 21.¥h4 ¥h4 22.£h4 £b8 23.¦dd1
¤a5 24.¥c2 d6 25.b4 ¤c4 26.¥b3 ¤b6 27.a3
¦d7 28.£g4 ¦dd8 29.f4 ef4 30.¤f4 d5 31.£f3
¦f8 32.g3 e5 33.ed5 ef4 34.gf4 ¢h8 35.¦f1
¥b7 36.¦cd1 £a8 37.£e3 ¤d5 38.¥d5 ¥d5
39.¦fe1 ¥c4 40.¦d8 £d8 41.£e7 £e7 42.¦e7
h6 43.¦a7 ¦f4 44.¦a6 ¦f6 45.¦a8 ¢h7 46.¦c8
¦f3 47.¢g2 ¦a3 48.h4 ¦b3 49.h5 ¦b4 50.¢f2
¥f7 51.¦c5 ¦b2 52.¢g3 b4 53.¢g4 b3 54.¦b5
¦c2 55.¦b8 b2 56.¢f5 ¥a2 57.¢e5 b1£
58.¦b1 ¥b1 59.¢f5 ¦g2 60.¢f4 ¦g5 61.¢f3
¦h5 62.¢g3 ¦g5 63.¢h4 ¢g6 64.¢h3 ¢f5
65.¢h4 g6 66.¢h3 ¢f4 67.¢h2 ¢f3 68.¢h1
¢f2 69.¢h2 ¦h5# 0–1
Anastasia Nazarova (1693) - Viktoria
Radeva (1767) [C47]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.d4 ed4 5.¤d4
¥b4 6.¤c6 bc6 7.¥d3 d5 8.ed5 cd5 9.0–0 0–0
10.¥g5 c6 11.£f3 ¥e7 12.¦fe1 h6 13.¥f4 ¥e6

17

Ìеждународни прояви

Бронзовата медалистка Нургюл Салимова
14.h3 ¥d6 15.¦ad1 ¦b8 16.¤a4 ¥f4 17.£f4
£a5 18.b3 ¦fe8 19.£h4 c5 20.c4 d4 21.¦e5
¦bc8 22.£d4 £a4 23.¦c5 £a6 24.¦e5 ¦cd8
25.£c3 £c6 26.b4 ¤d5 27.£e1 ¤f4 28.¥f1
¦d1 29.£d1 ¦b8 30.b5 £d7 31.£f3 ¤g6
32.¦e1 ¦c8 33.¦d1 £c7 34.¦d4 ¤e5 35.£e4
¥c4 36.¥c4 ¤c4 37.a4 ¤b6 38.£d3 £e5
39.¦d8 ¦d8 40.£d8 ¢h7 41.£d3 g6 42.£a3
£e1 43.¢h2 £f2 44.a5 ¤c4 45.£c3 ¤e3
46.£c6 ¤f1 47.¢h1 ¤g3 48.¢h2 ¤e2 0–1
Simoneta Ivanova (1952) - Ekaterina
Beshukova (1879) [D94]
1.¤f3 ¤f6 2.c4 c6 3.e3 d5 4.¤c3 g6 5.d4
¥g7 6.¥e2 0–0 7.0–0 ¥g4 8.cd5 cd5 9.£b3 b6
10.h3 ¥c8 11.¥d2 ¥a6 12.¤b5 ¥b5 13.¥b5
a6 14.¥e2 ¤e4 15.¦fc1 e6 16.¥b4 ¦e8 17.a4
¤d7 18.¦c2 ¥f8 19.¥f8 ¦f8 20.¦ac1 ¤d6
21.£b4 £e7 22.¦c7 ¦fe8 23.¤e5 1–0
Denitza Dragieva (2005) - Arina Kiseleva
(1937) [A48]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.¥g5 ¥g7 4.¤bd2 c5 5.c3
¤c6 6.¥f6 ¥f6 7.¤e4 cd4 8.¤f6 ef6 9.¤d4 £b6
10.£b3 ¤d4 11.£b6 ab6 12.cd4 d6 13.e3 ¥e6
14.a3 ¢e7 15.¥e2 ¦hc8 16.¢d2 ¦c7 17.¦ac1
¦ac8 18.¥f3 d5 19.¦c7 ¦c7 20.¥e2 ¥d7 21.¦c1
¥c6 22.¦c3 ¢d6 23.¦b3 ¦e7 24.¦b6 f5 25.g3
f6 26.a4 g5 27.a5 ¢c7 28.b4 ¦e6 29.¥d3 ¥d7
30.¥f5 ¦b6 31.ab6 ¢c6 32.b5 ¢d6 33.¥d7 ¢d7
34.g4 ¢e6 35.f3 f5 36.¢d3 ¢f6 37.¢c3 ¢e6
38.¢b4 fg4 39.fg4 ¢d6 40.¢c3 ¢e6 41.¢d3
¢d6 42.e4 de4 43.¢e4 ¢e6 44.d5 ¢d6 45.¢d4
¢d7 46.¢e5 ¢e7 47.d6 ¢d7 48.¢d5 h6 49.¢e5
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¢d8 50.¢e6 ¢e8 51.d7 ¢d8 52.¢d6 h5 53.gh5
g4 54.h6 g3 55.h7 1–0
Sasho Andreev (2197) - Jozef Straka
(2360) [B14]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 c5 4.e3 d5 5.¤c3 ¤c6
6.a3 cd4 7.ed4 ¥e7 8.c5 ¤e4 9.¥d3 f5 10.¤e2
0–0 11.b4 a6 12.¥b2 ¥d7 13.0–0 ¥f6 14.¤e5
¥e5 15.de5 ¥e8 16.f3 ¤g5 17.¤f4 £e7
18.£c2 ¦d8 19.¦fe1 g6 20.¥f1 ¤f7 21.¤d3 g5
22.a4 f4 23.£d2 ¤h6 24.b5 ¤a7 25.c6 ab5
26.¥a3 £c7 27.¥f8 ¢f8 28.£b4 ¢g8 1–0
Adam Kozak (2112) - Martin Vasilev
(1693) [C41]
1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 ed4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3
¥e7 6.¥e2 0–0 7.0–0 ¦e8 8.¥f3 ¤a6 9.¤b3
¤b4 10.¦e1 ¤c6 11.¤d4 ¥d7 12.¤c6 ¥c6
13.¤d5 ¤d5 14.ed5 ¥b5 15.a4 ¥d7 16.¥e4
¥f6 17.c3 ¦e7 18.£f3 £e8 19.a5 a6 20.¥d2
£f8 21.h3 ¦ae8 22.¦ac1 ¥c8 23.b4 ¦e5
24.¥f4 ¦5e7 25.¦e3 ¥d7 26.c4 ¥d4 27.¦ee1
f5 28.¥g5 ¦e4 29.¦ed1 ¥a4 30.¦d3 £f7 31.c5
¦e1 32.¦e1 ¦e1 33.¢h2 dc5 34.bc5 ¥c5
35.¦c3 ¥d6 36.¥f4 £f6 37.¥d6 £d6 38.g3 g6
39.¦c4 ¥b5 0–1
Velizar Sofranov (2218) - Stanislav
Romanov (2115) [B00]
1.¤f3 b6 2.e4 ¥b7 3.¤c3 e6 4.d4 d6 5.¥d3
¥e7 6.0–0 g5 7.d5 e5 8.¤e2 ¤d7 9.¤g3 h5
10.¤f5 ¥f6 11.c3 ¤e7 12.¤e7 £e7 13.¤e1
0–0–0 14.a4 ¤c5 15.¥c2 ¥a6 16.b4 ¥f1 17.¢f1
¤b7 18.a5 ba5 19.¥a4 c5 20.dc6 ab4 21.cb4
d5 22.cb7 £b7 23.£c2 ¢b8 24.¥c6 £b6
25.ed5 e4 26.¦a5 ¦c8 27.£e4 a6 28.£e3 £c7
29.¦a6 1–0
Vladimir S. Petrov (1991) - Semen Khanin
(2220) [B85]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤c6 5.¤c3
£c7 6.a3 a6 7.¥e2 ¤f6 8.0–0 ¥e7 9.¥e3 0–0
10.f4 d6 11.¢h1 ¥d7 12.£e1 b5 13.£g3 ¤d4
14.¥d4 ¥c6 15.¦ae1 £b7 16.¥d3 b4 17.ab4
£b4 18.¤e2 £b7 19.e5 ¤h5 20.£h3 g6 21.¤g3
de5 22.¥e5 ¤g3 23.hg3 ¥b5 24.g4 ¥d3 25.cd3
¦ad8 26.g5 £d5 27.¦f3 f6 28.¥c3 ¦f7 29.¦e6
¦d6 30.¦fe3 ¥f8 31.¥f6 £c6 32.f5 gf5 33.£f5
£c1 34.¦e1 £d2 35.¦6e3 £b2 36.£h3 £b7
37.g6 ¦fd7 38.¦g3 h6 39.¥e5 ¦b6 40.¥f4 ¦g7
41.¥h6 ¦e7 42.¦e7 ¥e7 43.¥e3 ¦b1 44.¢h2
¥f6 45.£e6 ¢g7 46.¥h6 ¢h6 47.£f6 1–0
ША Х
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Първенство на страните
от Европейския съюз
За десета поредна година се проведе първенство на страните от Европейския съюз за
деца от 8 до 14 години, където домакин беше
град Мурек, Австрия. От 1 до 9 август 2012 г.
в малкото и привлекателно австрийско градче
мереха сили общо около 150 деца. Условията
за игра и отдих бяха отлични - състезателите бяха настанени в къщички от семеен тип,
а в свободното си време разглеждаха забележителностите на града със специално наети
за случая велосипеди.
България бе представена от 6 деца, по 3 от
всеки пол. Играеше се по швейцарска система
в 9 кръга. За разлика от класическите европейски първенства, момичетата и момчетата
тук играха смесено с отделни класирания.
Българските състезатели се предстаниха
отлично, завоювайки 2 медала и едно 4-то
място!
При 12-годишните единствената ни
участничка бе вице световната шампионка
от миналата година Виктория Радева. Поставена под номер 9 в предварителната схема,
но с най-високо ело сред момичетата, тя бе
и най-голямата ни надежда за медал. Въпреки
че стартира колебливо с 1,5 от 3, Виктория
се мобилизира и след 5-ия кръг бе отново в
борбата за медалите. Предпоследният кръг
се оказа решаващ. Конкурентките на Радева
загубиха, докато тя ремизира с Мариян Санду
от Румъния и се откъсна на половин точка от
следващите я. За щастие те играха помеду си
и не излъчиха победител. Това бе достатъчно
за Виктория да направи реми, с което си осигури и златния медал с 5,5 точки от 9.
В групата до 10 г. имахме 2 представителки - Гергана Пейчева и Наталия
Грабчева. Гергана игра много уверено през целия турнир, като завърши само с една загуба.
За съжаление ремитата превъзхождаха победите - цели пет, от които 3 в последните
кръгове. Въпреки това Пейчева заслужи сребърен медал с 5,5 т. Три момичета разделиха
ША Х
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мм Светла Йорданова
1-вото място, но с най-добри показатели се
оказа Яна Шнайдер от Германия, с която нашата състезателка ремизира на финала. Наталия
Грабчева направи 4,5 точки и зае 7-мо място
сред момичетата. До средата на турнира бе
в челото, но след това изостана.
Отлично се представи и Емил Стефанов
при 14-годишните юноши. Той раздели 3-4-о
място със 6,5 точки, но по-лошите показатели го оставиха без медал. Емил бе със 16 стартов номер и стартира неуверено с 1 т. от 3
партии. Вторият кръг изпусна чиста победа
срещу бъдещия медалист Петр Ян от Чехия.
След 4-ия кръг обаче направи много силна финална серия от победи. Той допусна само едно
реми срещу шампиона Себастиян Пецели от
Унгария предпоследния ден. Накрая победи
2-ри номер Жадранко Рленка от Хърватска и
настигна лидерите в турнира.
В същата група Калоян Христов започна с
3,5 от 6, но за съжаление загуби решаващите
последни 3 кръга. Въпреки това също покачи
личния си рейтинг.
До 8 години игра Теодор Методиев, който
очевидно не бе подготвен за такова състезание и завърши на 27-мо място с 1,5 точки.
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Ñветовни шампиони
Боби Фишер
фм Христо Велчев
Робърт Джеймс Фишер е роден на 9
март 1943 г. в Чикаго. Научава правилата
на шаха в семейството си. Има объркано
детство. Живее с майка си Регина и по-голямата си сестра Джоан, почти без баща.
Намира спасение в шахмата, който постепенно ще се превърне в единственото му
убежище. Напълно пленен от черно-бялата
магия, малкият Боби решава да се посвети
изцяло на играта. Започва да работи и играе ненаситно и денонощно. Историята
не познава по-фанатична преданост, понеистово себераздаване, по-голяма любов
към шахмата. Усилията му са възнаградени
и той много бързо напредва. На 12 години е
майстор, на 14 - шампион на САЩ за мъже
(!), на 15 - гросмайстор! След като покорява
родината си, Фишер, подобно на великия си
сънародник Пол Морфи, тръгва да завладее
целия свят. Мечтае да спечели световната
титла и да държи шахматната корона поне
20 години.
Първият му международен турнир е
междузоналният в Порторож, Югославия,
през 1958 г. Там се предствя добре и успява
да се класира за турнира на претендендентите в Блед-Загреб-Белград, 1959 г., където
дели 5-6-о място. Това е времето на Тал.
През 1960 година дебютира на олимпиадата в Лайпциг и с негова помощ отборът на
САЩ е на второ място след суперсъстава
на СССР. През следващите години, където
и когато Фишер се появи на международната сцена, го прави с впечатляващи резултати (Блед 1961 – 2-ро място след Тал, но
с победа в личната среща; Стокхолм 1962
– печели междузоналния турнир с 2,5 точки
преднина; през 1964-а печели шампионата на
САЩ с „невъзможните” 11 точки от 11; Хавана 1966 – на олимпиадата прави резултат
15 т. от 17 на първа дъска). След 1970 година започва стремителният път на Фишер
директно към целта на живота му - поко-
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ряването на световния шахматен връх. В
т. нар. „Мач на века” между СССР и сборен
световен отбор в Белград през 1970 г. Фишер играе за сборния отбор на 2-ра дъска и
побеждава Петросян с 3 на 1! Малко по-късно в черногорския курорт Херцег Нови се
играе блиц турнир с всички най-силни шахматисти по това време. Фишер побеждава
с 19,5 от 22, което е с 4,5 точки повече
от втория Тал. През 1971 г. разгромява в
претендентски мачове Марк Тайманов и
Бент Ларсен последователно с немислимия
резултат 6:0 т., както и Петросян с 6,5:2,5
т. За феноменалните си резултати Фишер
достига космически за времето си рейтинг
ело, който според специалисти, ако се осъвремени, би трябвало да бъде над 2900 (!).
След тези невиждани и блестящи триумфи, сринал всички прегради по пътя си,
Фишер достига до мач за световната титла с Борис Спаски (СССР) през 1972 година в
Рейкявик, Исландия. Подготовката за мача
е съпътствана от проблеми и скандали, на
моменти всичко виси на косъм, напрежението е пределно, но все пак първата партия се
ША Х

в училище

играе на 1 юли пред повече от 3000 зрители.
Целият свят със затаен дъх следи случващото се в островната държава. Резултатите от партиите са водещи световни
новини. Всичко се превръща в нещо много
повече от спортна битка, в противостояние между двете световни свръхсили СССР
и САЩ. В драматичен сблъсък най-популярният по това време американец побеждава достойния си съперник. На 29 години
Фишер достига мечтата си - коронясан е като 11-ия световен шампион в
шахматната история! В този момент
неговата слава достига апогея си, шахматът е тема номер едно във всички водещи
медии, играта се превръща в световен феномен, покорявайки и Новия свят. Милиони
деца се запалват по магическите фигурки,
герои от черно-белите полета.
След като печели титлата, ексцентричният гений, гордостта на американската младеж, се оттегля от светския
живот и шахматната арена и три години
не участва в никакви сериозни състезания.
Новият претендентски цикъл излъчва Анатолий Карпов като претендент на Фишер
за шахматната корона. Но за съжаление на
целия шахматен свят до мач не се стига.
Фишер поставя нови и нови неприемливи
условия, главното от които е, че при резултат 9 на 9 при безлимитен мач (с неограничен брой партии) да запазва титлата
си, не е удовлетворено от ФИДЕ. Така световната федерация обявява Карпов за новия световен шампион. Като последствие
от този факт, Боби се оттегля напълно,
повече не играе в състезания, дори потъва
в неизвестност, а шахматните фенове по
света страдат, че повече никога няма да видят неподражаемата му игра.
Сензационно обаче, като в роман на
Александър Дюма, той отново застава зад
шахматната дъска - точно 20 години след
мача в Рейкявик... и отново срещу същия
съперник – Борис Спаски. Двубоят се играе
на остров Свети Стефан в Адриатическо
море и в Белград и е с невиждан и досега
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награден фонд от 5 милиона долара. Фишер
отново побеждава в така наречения „Мач
реванш” с 10 на 5 точки и този път се оттегля завинаги от шахматната сцена.
Жизненият път на изключителната личност, на шахматния крал Роберт Джеймс
Фишер приключва на 17 януари 2008-ма в
Рейкявик, Исландия, точно на 64 години.
Шахматният свят дължи на този гениален
и странен човек изключително много. След
Фишер уважението към нашия спорт се
промени драстично в положителна посока.
Светът „откри” шахмата благодарение на
великия американец.
Принос и характерни особености:
Универсализмът, характерен за съвременния шахмат, достигна най-високия си връх в
творчестото на Роберт Фишер. Фишер владее огромен и разностранен арсенал от средства за борба, дълбоко познава огромно число
типови позиции в мителшпила, безупречна е
техниката му на реализация на микроскопични преимущества. Отличителна особеност
в играта на Фишер е и забележителното
конкретно мислене. Ако съществува идеален,
съвършен и универсален стил в шахмата, то
най-близко до него е Боби Фишер. В годините
на възхода му неговите феноменални резултати и партии шедьоври изглеждаха нереални,
невъзможни и над пределите на човешките
възможности.
Едновременно джентълмен и спортсмен,
но в същото време безкомпромисен и свръх
взискателен към себе си, към организатори,
спонсори и всички имащи отношение към
шахмата, Фишер промени завинаги отношението ни към древната игра. Главно негова заслуга е шахматът да заеме полагащото му се място – обществено, медийно,
финансово. Един толкова напрегнат интелектуален труд се нуждае от най-високо
уважение, справедливо заплащане и идеални
условия за провеждане на състезанията.
Фишер се превърна в идол и привлече към
шахмата стотици милиони нови любители,
шахматът се превърна в явление и стана
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Ñветовни шампиони
истински световен спорт!
В живота си Фишер позна и славата, и
трагедията. От национален герой в родината си стигна до официален враг на Америка. Велик в шахмата и щастлив единствено
чрез него, Фишер бе безпомощен и объркан
в другия си живот.
Но никой от шахматните шампиони
преди и след Фишер не е имал такова смазващо превъзходство над съвременниците
си. Може би само сънародникът му Морфи?!
Уви в някаква степен Фишер повтори и
блясъка, и нерадостната съдба на великия си
предшественик.
Фишер бе жива легенда и бе определен
след световно допитване за Шахматиста
на ХХ век. Той бе последният чист класик.
След него се появиха двубоите не между
двама души, а между цели аналитични щабове, между постоянно усъвършенстваните компютърни програми и качеството на
техните анализи. Той се бореше страстно и
принципно срещу отлагането на партиите
и доиграването им на другия ден, защото
така се нарушава основният спортен принцип, че всичко трябва да се решава в честна
борба само между двамата съперници.
Смятан за най-великия в шахмата, той
завеща на бъдещите поколения своите безсмъртни шахматни шедьоври и името на
11-ия световен шампион винаги ще грее на
шахматния небосклон редом до най-великите шахматни гении.
На вашето внимание прелагаме шестата партия от мача Спаски – Фишер. Резултатът до този момент е 2,5-2,5.
Робърт Фишер – Борис Спаски
1.c4 Изненада още на първия ход. В голямата си част от партиите Фишер залага
предимно на царската пешка. 1...e6 2.¤f3
d5 3.d4 ¤f6 4.¤c3 ¥e7 5.¥g5 0–0 6.e3
h6 7.¥h4 b6 Системата, избрана от Спаски, се нарича Тартаковер-Макагонов-Бондаревски.
8.cd5 ¤d5 9.¥e7 £e7 10.¤d5 ed5
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11.¦c1 ¥e6 Черните имат малко по-пасивна, но доста здрава позиция.
12.£a4 c5 Чрез контраигра в центъра черните се стремят да се избавят от
всякакви затруднения.
13.£a3 ¦c8 14.¥b5 a6 15.dc5 bc5
16.0–0 ¦a7 17.¥e2 ¤d7 18.¤d4! Благодарение на неприкосновеността на белия
кон на транзитното поле d4, белите заплашват да нарушат застрашително баланса в позицията на черните.
18...£f8 19.¤e6! fe6 20.e4! Фишер
разкрива позицията и преди всичко осигурява голяма свобода за действие на белия
офицер по белите полета.
20...d4 21.f4 £e7 22.e5! Белите не
само завладяват пространство и фиксират слабостта на е6, но и ограничават
черния кон. 22...¦b8 23.¥c4 ¢h8 24.£h3
Дамата се прехвърля на царския фланг с
недвусмислена идея за атака срещу противниковия цар.
24...¤f8 25.b3 a5 26.f5 Атаката започва! 26...ef5 27.¦f5 ¤h7 28.¦cf1 £d8
29.£g3 ¦e7 30.h4 ¦bb7 31.e6 Под прикритието на собствената си пешка белите лесно могат да се прегрупират за заключителния етап на плана си.
31...¦bc7 32.£e5 £e8 33.a4 £d8
34.¦1f2 £e8 35.¦2f3 £d8 36.¥d3 £e8
37.£e4 Фишер заплашва мат в 3 хода.
37...¤f6 [37...¦e6 38.¦f8 ¤f8 39.¦f8 £f8
40.£h7#]

XIIIIIIIIY
9-+-+q+-mk0
9+-tr-tr-zp-0
9-+-+Psn-zp0
9zp-zp-+R+-0
9P+-zpQ+-zP0
9+P+L+R+-0
9-+-+-+P+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

38.¦f6 gf6 39.¦f6 Черният цар е разкрит. Краят е неизбежен! 39...¢g8 40.¥c4
¢h8 41.£f4 1–0
ША Х

в училище

Çнаменити партии

Адолф Андерсен най-големият шахматен романтик
гм Маргарита Войска
Идеите на романтизма, които през първата половина на ХIX век са вдъхновявали
творците от различни жанрове - поети,
писатели, драматурзи, постепенно завладели и поклонниците на шахматната богиня
Каиса. В шахматните партии романтичният дух се изразил в стремеж да се играе
красиво, комбинативно, инициативно и без
да се прави сметка за материални жертви.
Човекът, който пръв успял да пресъздаде
на шахматната дъска пo най-красив начин
романтичните настроения на своето време, бил немският шахматист и учител по
математика Адолф Андерсен (1818-1879).
Роден в Бреслау (Германия) - днешен Вроцлав (Полша), Андерсен се запознал с шахматната игра още като дете, но световна
известност придобил едва през 1851 година, след изненадващата си победа в първия
международен турнир, проведен в Лондон.
Името на Андерсен събужда у всеки шахматист чувство за възхищение и възторг.
Той е най-блестящият представител на
шахматния романтизъм. Андерсен атакувал смело и находчиво. В партиите му изобилствали остри ходове, оригинални идеи,
хитри уловки и чудно красиви жертви. Огромно впечатление на съвременниците направила партията на Андерсен срещу Жан
Дюфрен, играна през 1852 година в Берлин.
По-късно тя получила названието “вечно
зелена“ партия.
Адолф Андерсен - Жан Дюфрен,
Берлин, 1852 г.
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.b4 ¥b4
5.c3 ¥a5 6.d4 ed4 7.0–0 d3 8.£b3 £f6 9.e5
£g6 10.¦e1 ¤ge7 11. ¥a3 b5 12.£b5 ¦b8
13.£a4 ¥b6 14.¤bd2 ¥b7 15.¤e4 £f5
16.¥d3 £h5 Белите вече имат рещаващо
преимущество и преминават към решителни действия. В съгласие със собствения си
романтичен стил и желаейки да оправдае
очакванията на публиката, Андерсен изиграл 17.¤f6?! Това слага началото на една
ША Х

в училище

от най-красивите комбинации в историята
на шахмата. Но обективността изисква да
се признае, че белите имаха и друг, доста
по-прозаичен, начин за печалба. 17.¤g3 £h6
18.¥c1 £e6 19.¥c4 ¤d5 (19... £g6 20. ¤h4
£g4 21.¥f7) 20.¤g5 £g4 21.¦e4 щеше да
приключи играта без всякакви усложнения,
но пък шахматният свят щеше да загуби
един от своите шедьоври! 17...gf6 18.ef6
¦g8! На пръв поглед откритата линия “g”
дава отлична контраигра за черните, но Андерсен е изчислил всичко! 19.¦ad1! £f3?
Черните биха могли да поставят пред противника си известни проблеми само след
19... ¦g4, но трудно някой би могъл да обвини Дюфрен, че не е предвидил гениалната комбинация на Андерсен! 20.¦e7! ¤e7!?
Този ход още веднъж доказва, че шахматният шедьовър не може да се получи без
сътрудничество на загубилия опонент! В
наши дни компютърът без колебание ще
открие, че по-упоритата съпротива можеше да се окаже след 20...¢d8, което щеше
да попречи на последвалия разгром, но и
тогава черните губят след: 21.¦d7! ¢c8
(21...¢d7 22.¥f5 ¢e8 23.¥d7 ¢d8 24.¥c6
с последващ мат.) 22.¦d8! ¢d8 (22...¦d8
23.gf3 или; 22...¤d8 23.£d7!! реализирайки
същия мотив) 23. ¥e2 23..¤d4 24.¥f3 ¥f3
25.g3 ¥d1 26.£d1 със скучен, но спечелен
ендшпил.

XIIIIIIIIY
9-tr-+k+r+0
9zplzppsnp+p0
9-vl-+-zP-+0
9+-+-+-+-0
9Q+-+-+-+0
9vL-zPL+q+-0
9P+-+-zPPzP0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

21.£d7!! ¢d7 22.¥f5 ¢e8 23.¥d7 ¢f8
24.¥e7# . 1–0
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Øахматна лекция
Пешечно преимущество в центъра
или на фланга
мс Христинка Илиева
Пред играчите често още в дебюта
възниква въпросът - кое е за предпочитане: пешечен превес в центъра или на фланга?
Става дума за позиции с пешечна структура, изобразена на диаграмата:

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+pzpp0
9p+-+p+-+0
9+p+-+-+-0
9-+pzP-+-+0
9+-+-zP-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Най-често тази типова позиция се получава в различните варианти на Дамски гамбит. Анализирайки партиите на майсторите,
можем да направим извода: ако белите успеят
да прокарат е3-е4, то те ще получат по-добри шансове. Ако черните “окупират” пункта
d5 и предотвратят е3-е4, то придвижвайки
пешките на дамския фланг, те ще хванат инициативата. Ще разгледаме два примера в тази
типова позиция с разменени победи:
Тейхман - Шпилман
Петербург, 1909 г.

XIIIIIIIIY
9r+-wqkvl-tr0
9+l+-+pzpp0
9p+n+psn-+0
9+p+-+-+-0
9P+pzP-+-+0
9+-sNLzPN+-0
9-zP-+-zPPzP0
9tR-vLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy

1.¥e2? Грешен избор! След 1.¥c2 за белите
остава реална възможността за прокарването на е3-e4. 1...b4 2.¤b1 ¤a5 3.¤bd2 ¦c8
4.¤e5 ¥d5 5.b3 c3 6.¤dc4 ¥d6 7.f3 Едва
сега белите искат да играят е3-е4, но тех-
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ният замисъл ще претърпи неуспех.7...¥e5
8.de5 ¥c4 9.¥c4 £d1 10.¦fd1 ¤c4 11.ef6
¤a5 12.fg7 ¦g8 13.¦d3 ¤b3 14.¦b1 ¤c1
15.¦c1 ¦g7 и черните скоро спечелили.
В следващата партия дебютът е протекъл по подобен начин и отново се е стигнало до следната позиция:
Тараш - Шпилман
Нюрнберг, 1910 г.

XIIIIIIIIY
9r+-wqkvl-tr0
9+l+-+pzpp0
9p+n+psn-+0
9+p+-+-+-0
9P+pzP-+-+0
9+-sNLzPN+-0
9-zP-+-zPPzP0
9tR-vLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy

1.¥c2! b4 2. ¤e4 ¤a5 3. ¤f6 £f6 4. e4!
Най-накрая желаният ход е направен. На белите им предстои да докажат, че техните
централните пешки са по-силни от фланговите на противника. 4...b3 5.¥b1 ¥b4 6.¥g5
£g6 7.¥d2 Сега черните фигури са под атака
и те са принудени или да разменят, или да отстъпват, след което “активните” им пешки
се оказват беззащитни и стават плячка за
противника.7...¥d2 8.£d2 ¤c6 9.d5 Всичко е
логично. Придвижвайки се напред, централната пешка изтласква фигурите на противника.
9...¤d8 Черните не могат да вземат пешката на d5 поради загубата на фигура. 10.¤e5
£h5 11.¤c4 O-O 12.¤b6 ¦a7 13. ¦a3 Белите печелят втора пешка, владеят центъра и
техните фигури са по-активни от черните.
Скоро те постигнали победа. Да отбележим,
че в ендшпилите въпросът за това кое пешечно превъзходство е по-важно - в центъра или на фланга, се решава по-различно. Там
всичко зависи от това какви са останалите
фигури на дъската, т.е. какъв вид ендшпил се
разиграва: пешечен, офицерски, конски, топовен или дамски.
ША Х

в училище

Ðешете комбинациите
(1) Inkov - Bajovic

XIIIIIIIIY
9KtR-+R+-+0
9zPL+-+-+r0
9-+-+-+-tr0
9wq-zP-wQpzP-0
9-+p+P+-+0
9+-snNzp-+-0
9pzp-+-+l+0
9+k+-+-+-0
xiiiiiiiiy
Черните печелят

(2) Schwicker - Bourde

XIIIIIIIIY
9-+-+r+-+0
9+-wqn+-mk-0
9pzp-+-zpptr0
9+-+p+P+-0
9P+-+L+R+0
9+-+-+-+-0
9-zPPwQ-+PzP0
9tR-+-+-+K0
xiiiiiiiiy
Белите печелят

(3) Basman - Balshan

XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9zppzpq+p+p0
9-+-sn-tR-zP0
9+-zP-+-zP-0
9-+-wQr+-+0
9zP-+P+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy
Белите печелят

(4) Abrossimow – Ambainis

XIIIIIIIIY
9-tr-tr-+-mk0
9+-+-sN-zpp0
9-zp-zPqzp-+0
9+-+Rzp-+-0
9-+-sn-+-+0
9+-+-+-+-0
9P+-+-zPPzP0
9+Q+R+-mK-0
xiiiiiiiiy
Белите печелят

ША Х
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(5) Alehin – Fletcher

XIIIIIIIIY
9-tr-+-trn+0
9zp-+-+-vlk0
9l+-zpP+-zp0
9wq-+P+p+-0
9-zp-+nzP-sN0
9+-+QvL-+P0
9PzP-+-+L+0
9+-+NtRRmK-0
xiiiiiiiiy
Белите печелят

(6) Alehin – Freeman

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9zpr+-+pzpp0
9-zp-+-wqn+0
9+-+-+NwQ-0
9-+p+-+-+0
9+-+-+-+-0
9P+-+-zPPzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy
Белите печелят

(7) Alehin – Lasker

XIIIIIIIIY
9-+-tr-trn+0
9zpp+n+-mkp0
9-wqpsN-zpp+0
9+-+-+-wQ-0
9-+-+P+-+0
9+L+R+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy
Белите печелят

(8) Alehin – Supico

XIIIIIIIIY
9rsn-wq-tr-mk0
9zp-+psNpzpp0
9lzp-wQ-+-+0
9+-zp-zPN+-0
9-+L+-+-+0
9zP-tR-+-+-0
9-+-+-zPPzP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy
Белите печелят
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Çначими събития
Еврошампиона Цветан Стоянов
при премиера!

Българският шахмат получи ново поредно признание. На 14 септември 2012 година
министър-председателят Бойко Борисов
показа отново доброто отношение на държавната власт към българските шахматисти, като покани в Министерския съвет

европейския шампион за момчета до 8 години Цветан Стоянов. Двамата разговаряха и
изиграха приятелска партия в присъствието на министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, много журналисти и гости. Шампионът игра с белите
и постигна победа срещу изобретателния
си съперник. Но не резултатът бе важен.
За нашия млад талант оказаната чест бе
незабравимо преживяване и стимул за бъдещото му развитие. Когато много се трудиш и следваш мечтите си, признанието
рано или късно идва.
На срещата при премиера присъстваха
личният треньор на Цецко Живко Жеков и
ръководството на нашата федерация. Бе
разговаряно по проекта „Шах в училище”.
Просветният министър, който също като
премиера много уважава древната игра, изрази подкрепата си за по-решителното навлизане на шахмата в училищата.

Силвио Данаилов откри официално първата
учебна година по шахмат в Сливница
Президентът на Европейския шахматен съюз
Силвио Данаилов и кметът Васко Стоилков откриха официално първата учебна година по шахмат в община „Сливница“. Така тя става първата
в рамките на Европейския съюз, която въвежда
шаха като учебен предмет по програмата на
ЕШС – „Шах в училище“.
Осемдесет деца от общо 240-те възпитаници на сливнишкото СОУ „Св.св. Кирил и Методий“ избраха да изучават шахмата като учебен
предмет през учебната 2012-2013 г. Това означава,
че те ще бъдат и първите ученици от страна на
Европейския съюз, които ще получат оценки по
шахмат.
Освен Силвио Данаилов и Васко Стоилков,
на официалната церемония присъстваха още зам.
областния управител на София-област, Росица
Тодорова, вицепрезидентът на Българската феде-
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рация по шахмат, проф. Николай Недков, Христо
Андреев, началник на Регионалния инспекторат по
образование София-област, Радислав Атанасов –
председател на комисията “Шах в училище” към
БФШ и други.

Президентът на ЕШС даде първия професионален урок по шахмат на учениците, като изнесе
сеанс на едновременна игра.
ША Х
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BALKAN GRAND PRIX
2012
Финален турнир
11-19 декември 2012, Банкя, България

