
АШАХ
брой 5
2014

Веселин Топалов - златен медалист Веселин Топалов - златен медалист 
от олимпиадата в Норвегияот олимпиадата в Норвегия

Година IX   училище





3ШАХ в училище

Издава: “ЧЕС ГЕЙМ” ЕООД

Главен редактор: гм Мария Велчева

Сътрудници: гм Маргарита Войска, мм Ружка Генова, мс Димитър Илиев, мс Христинка Илиева, 

кмс Стефан Стойнов, кмс Ани Крумова, Венета Петкова

Дизайн и предпечатна подготовка: Веселин Йонев Коректор: Зоя Стефанова

Телефон/факс: 02 9300 733   e-mail: shah_v_uchilishte@mail.bg   

www.chessgame-bg.com, 

Цена: 2.00 лв.

брой 5/2014

Държавни първенства

Държавни отборни първенства 
-  момичета и момчета до 12 и 
до 16 години . . . . . . . . . . . . . . . 4

Открити турнири

39-ти детски шахматен 
турнир „Морско конче”  . . . . 7

Международни прояви

Световно за момчета и 
момичета в Дърбан, ЮАР . . 14

От живота на клубовете

15 години СКШ 

“Плевен XXI”  . . . . . . . . . . . . 17

С
Ъ

Д
Ъ

Р
Ж

А
Н

И
Е

Втори турнир 

„Купа София” . . . . . . . . . . . . . 19

Трети детски турнир „Ян 
Бибиян“  . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Уроци за начинаещи
Мителшпил – средата на 
играта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Решете комбинациите . . . . 26

ISSN 1313-1079

Година IX



4 ШАХ в училище

Държавни отборни първенства - 
 момичета и момчета до 12 и до 16 години

мм Ружка Генова

Äържавни първенства

В Европейския шахматен дом в к.к. 
“Златни пясъци” от 1 до 5 септември 2014 
г. се играха за втора поредна година Държав-
ните отборни  шампионати за момичета и 
момчета до 12 години и юноши и девойки 
до 16 години.

Шампионите за 2014 г. са отборите 
на „Бургас 64”, Бургас – момчета до 12 
години, „Локомотив“, София – юноши 
до 16 г., „Пловдив“, Пловдив – момиче-
та до 12 години, и „Михаил Тал“, Червен 
бряг - девойки до 16 години.

Контролата за игра традиционно беше 
90 минути за състезател за цялата партия 
и добавени 30 секунди преди всеки изигран 
ход. Отборите за момчета бяха в състав 
от по 4 състезателя и 1 резерва, а при мо-
мичетата – по 3 шахматистки и 1 резерва.

• При момчетата до 12 години 
отборите през тази година бяха по-малко 
в сравнение с 2013 г. - 8 отбора за 2014 г., 
а през 2013 г. - 11 отбора. Шахматистите 
играха в 7 кръга по „Бергер” системата – 
всеки срещу всеки. 

В шампионата доминираха два отбора – 
на „Бургас 64” и „Локомотив“, София. От-
паднали през миналата година в последния 

кръг от разпределението на медалите, и 
двата отбора бяха привлекли състезатели, 
преотстъпени от други шахматни клубо-
ве.

Шахматната битка за шампионската 
титла между двата отбора продължи през 
всичките 7 кръга на турнира. В предпослед-
ния кръг те завършиха наравно помежду си. 
На първите две дъски без победител, на 
трета дъска – победа за софийския шахма-
тист, а на четвърта – победа за бургаския 
представител. Срещу всичките си остана-
ли съперници двата отбора бяха безкомпро-
мисни и завършиха с по 6 отборни победи 
и 1 равен мач – по 13 мач-точки. Шахмати-
стите на „Бургас 64”, постигнаха „чисти” 
стопроцентови победи срещу съперниците 
си. Единствено реми в последния кръг срещу 
тях постигнаха представителите на „Ве-
селин Топалов”, Варна. 

Така с общ сбор от 25.5 точки на отдел-
ните дъски възпитаниците на Живко Жеков 
вдигнаха шампионската купа. 

За отбора на шампионите играха 
Цветан Стоянов с 5,5 т. от 6, Нургюл 
Салимова – с 6,5 от 7 , Гергана Пейчева 
– с 6 от 7, Марко Добриков – с 6,5 от 7, 
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и Деница Петкова – с 1 от 1.
Сребърните медали „Локомотив“, Со-

фия, заслужи с 13 мач точки и общ сбор на 
отделните дъски 22,5 т. За отбора на гм 
Петър Великов и гм Маргарита Войска иг-
раха Матей Петков – 5,5 т. от 7, Мартин 
Василев – 6 от 7, Илиян Иванов - 6,5 от 7, и 
Радостин Нейков – 4,5 от 7.

Бронзовите медали отнесоха шампиони-
те от миналата година – шахматистите 
на ШК „Пловдив“, Пловдив, с 8 мач точки с 
победа в последния кръг.

Със същия отборен резултат четвър-
ти е оставилият много добро впечатление 
отбор на „Енергия 21“, Добрич.

• При юношите до 16 години от-
борите бяха както и през 2013 г. - 9. През 
настоящата година те играха в 5 кръга по 
Швейцарска система.

Отборът на „Локомотив“, София, от-
ново беше без конкуренция - с 5 отборни 
победи от пет кръга. През миналата година 
шахматистите на гм Петър Великов и гм 
Маргарита Войска постигнаха 6 отборни 
победи от 6 възможни. 

Шампионите са Явор Тодоров с 4,5 
т. от 5, Делян Дочев – с 3,5 от 5 (шам-
пиони и от 2013 г.), Георги Йорданов 
– с 4,5 от 5, и Петър - Делян Шентов 
-с 3,5 от 5.  

Сребърните медали със 7 отборни точ-
ки спечели „Виктори“, Благоевград, и 14 
точки от отделните дъски. 

Със същия точков актив, но с общ брой 
13 точки по дъски са и бронзовите медалис-
ти от  „Михаил Тал“, Червен бряг.

• При момичетата до 12 години 
през настоящата година играха 7 отбора, 
докато през 2013 г. бяха само 3 отбора.

Шахматистките  на ШК „Пловдив“, 
Пловдив, отново нямаха конкуренция. Те 
завоюваха поредната си шампионска титла 
кръг преди края. 

През 2014 г. момичетата от ШК „Плов-
див” финишираха с 6 отборни победи – 12 
точки и резултат от отделните дъски – 
16,5. 
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Възпитаничките на Илияна Поленда-
кова и Соня Пинова отнесоха златни-
те медали със следните лични резулта-
ти - Галя Читакова – с 4,5 т. от 6, Рада 
Минева и Ирен Василева – с 6 точки от 
6 възможни, подкрепяни от резервата 
Биляна Георгиева. И четирите състе-
зателки са възпитанички на клуба.

На второ място се класираха моми-
четата от „Локомотив“, София, с 10 
мач точки, и общ сбор – 12,5 точки.

Въпросителните за третото мяс-
то останаха до последния момент. На 
края третият турнирен показател оп-
редели бронзовите медалисти.

Трети са състезателките на „Вик-
тори“, Благоевград, с 6 мач, 9,5 точки 
по дъски и победа в личната срещу сре-
щу четвъртите във втория кръг. 

Четвърти са „Орловец 1997“, Габро-
во, също с 6 мач, 9,5 точки по дъски.

Пети с 6 мач точки, но общ сбор по 
дъски 8,5 са „Михаил Тал“, Червен бряг.

• При девойките до 16 години 
отборите през тази година бяха също 
повече от предходната – 5, и шахма-
тистките играха в 5 кръга всеки сре-
щу всеки, като всеки отбор имаше по 
един почивен ден.

За поредна година шампион са шах-
матистките на „Михаил Тал“, Червен 
бряг. И тази година те спечелиха всич-
ките си отборни двубои. Състезател-

ките на Илия Кръстев завоюваха злат-
ните медали за 2014 г. с 4 победи от 4 
кръга – 8 отборни точки и общ сбор по 
дъски 10,5.

Шампионките с резултат на 
отделните дъски, от първа до 
трета, съответно са: Гергана Ди-
митрова – 3 т. от 4, Габриела Или-
ева – с 3,5 от 4, Никол Илиева – с 4 
от 4 възможни.

Вицешампионки с 6 мач точки и 7,5 
точки по дъски са шахматистките на 
ШК „ЦСКА“, София. 

Трети с 4 мач точки (5,5 по дъски) са 
девойките на „Енергия ХХI“, Добрич.

През настоящата година за първи 
път беше разрешено в отборите да 
участват деца, членове на други шах-
матни клубове. Това продължава да води 
до много дискусии сред работещите с 
деца шахматни специалисти. Ползата е 
за децата, които са членове на клубове, 
които нямат възможности да участват 
в шампионатите. Вредата е, че по този 
начин практически, в ситуацията на фи-
нансов недостиг в шахматните клубове, 
се намалява броят на отборите участни-
ци и се губи енергията за намиране на до-
пълнителни финансови ресурси.  Мнени-
ето на повечето треньори от водещи 
клубове обаче е, че преостъпването на 
млади шахматисти не е в интерес на ма-
совото развитие на детско-юношеския 
шахмат. 

Äържавни първенства

Решения на комбинациите от стр. 26
(1) Madsen – Napolitano Fernpartie, 1953 
1...¦e1 2.¦e1 £d4 3.£d4 de1£# 0–1
(2) Makov - Vashenin 1976 1.£d8 ¢h7 
[1...¦d8 2.¦d8 ¢h7 3.¦h8#] 2.¦h5 gh5 
3.¦h6 ¢h6 4.£f6 ¢h7 5.£g7# 1–0
(3) Gligoric – Rosenstein Chicago, 1963 
1.£e7 £e7 2.¥d6 £d6 3.¦e8# 1–0
(4) Paeeren – Janorwski Fernpartie, 1976 
1.¦d6 £d6 2.£e8 ¢e8 3.¦h8# 1–0

(5) Horvath – Udovcic Zagreb, 1948 
1.¤g6 ¢e8 2.£e6 fe6 3.¦e6 ¥e6 4.¦e7# 
1–0
(6) Kislov – Biribesov, 1971 1.¦g7 ¢g7 
5.¤e6 de6 6.¦d7 1–0
(7) Uhlmann – Dely Budapest, 1962 
1...£g2 2.¦g2 ¦e1 0–1
(8) Ponomarev – Demidov, 1976 1.£d7 
¦d7 2.¦b8 ¥d8 3.¥f6 1–0
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39-ото издание на детския шахматен 
турнир „Морско конче” се проведе от 21 
до 27 август 2014 г. в зона „Ален мак” на 
к.к. „Златни пясъци”. Турнирът се органи-
зира от ВШК „Г. Даскалов”, туристическа 
агенция „Елей” в лицето на г-жа Даниела Си-
меонова и община Варна, отдел „Спорт” с 
началник г-жа Кристияна Генчева. За поред-
на година надпреварата се проведе в хотел 
„Заря”, но този път при много по-добри 
условия. Малчуганите и техните родители 
се настаниха в напълно реновирани стаи с 
всички удобства, климатици, телевизори и 
хладилници. След кръговете децата отпо-
чиваха на футболното игрище, а родители-
те край басейна.

В състезанието се включиха 118 
участници - 39 момичета и 79 момче-
та от 31 клуба. Турнирите бяха разделе-
ни за момчета и момичета. При отделни 
класирания, но в обща група се състезаваха 
8- и 10-годишните момичета, 14- и 16-го-
дишните момичета и 14- и 16-годишните 
момчета. По традиция в края на турнира 
бяха връчени плакети на най-малките и най-
големите участници. Това са 5-годишният 
Мартин Димитров от ШК „В. Топалов” - 
Варна, който участва в турнира за втори 
път, 6-годишната Ивелина Христова от 
ШК „Енергия 21” - Добрич. Запоследно в 
„Морско конче” се включиха Валери Стоя-
нов (ШК „М. Тал”, Червен бряг) и Василена 
Трайкова (ШК „Дебют”, Оряхово).

Ето как протекоха турнирите по гру-
пи: 

Момичета до 8 и 10 години
Участваха 14 момичета до 8 години и 

от 8 до 10 години. Очакваше се борбата за 
призовите места в общия турнир да бъде 
между трите градирани: Магдалина Генова 
(ШК „Ан Пасан”, София), Елизабет Ангелова 

(ШК „Локомотив”, София) и Надя Тончева 
(ШК „М. Ботвиник”, София), варненката 
Велина Сурожон от ШК „Каиса”, Варна (и 
четирите в групата до 10 г.) и по-малка-
та варненска надежда Иванина Андонова, 
съсезателка на ШК „Тунджа 2009”, Ямбол. 
Приятно впечатление ми направи играта на 
Диляна Иванова от „Пристис”, Русе, която 
през цялото време води в групата до 8 г., но 
загуба от лидерката Надя Тончева в послед-
ния кръг я лиши от първото място. Първа, 
без загуба, завърши Надя Тончева, коя-
то се представи много добре и ако се отъ-
рве от навика си да прибързва, я очакват 
още по-високи върхове. Втора е Магдалина 
Генова, която бе по-плаха в решителните 
партии. Трета е Елизабет Ангелова, която 
още в първия кръг загуби от Диляна Ивано-
ва и това й попречи да се бори за първото 
място. 

При 8-годишните първа се класира 
Иванина Андонова, която бе стабилна 
срещу по-големите, втора е Диляна Ива-
нова, а трета завърши Елена Иванова от 
„Дунав 1931” - Русе. Въпреки че резултати-
те при най-малките обикновено са непред-

39-ти детски шахматен турнир 
 „Морско конче” 

кмс Ани Крумова

Îткрити турнири
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Îткрити турнири
сказуеми поради допусканите груби грешки 
от двете страни, момичетата показаха 
на дъската търпение, спокойствие и бавна, 
разумна игра. За разлика от турнира при най-
малките момчета, неправилни ходове поч-
ти нямаше.  

Момичета до 8 години

1. Иванина Андонова (ШК „Тунджа 2009”, Ямбол) 
– 4 т.

2. Диляна Иванова (ШК „Пристис”, Русе) - 3,5 т.

3. Елена Иванова (ШК „Дунав 1931”, Русе) - 3,5 
т.

4. Ангелика Николова (ШК „Рицар”, София) - 3,5 
т.

5. Димана Василева (ШК „Лидер”, София) – 2 т.

6. Ивелина Христова (ШК „Енергия 21”, Добрич) 
– 0 т.

Момичета до 10 години

1. Надя Тончева (ШК „М. Ботвиник”, София) – 6 
т.

2. Магдалина Генова („Ан Пасан”, София) – 5 т.

3. Елизабет Ангелова (ШК „Локомотив”, София) 
– 5 т.

4. Велина Сурожон (ШК „Каиса”, Варна) - 4,5 т.

5. Стефания Димитрова („Енергия 21”, Добрич) 
– 4 т.

6. Радост Радкова (ШК „Етър”, В. Търново) – 4 
т.

7. Емона Илиева (ШК „Варна”) - 2,5 т.

8. Ивета Добрева (ШК „Пловдив”) - 1,5 т.

Момичета до 12 г.
В 7-кръгов турнир по Швейцарска сис-

тема се състезаваха 12 момичета. Под но-
мер едно бе поставена състезателката на 
ШК „Пловдив” Галя Читакова, следвана от 
Габриела Великова от „Шах 21”, София, и 
Рада Минева, също от ШК „Пловдив”. Без-

апелационно първа, без загуба и само с 
едно реми завърши Йоана Атанасова 
от ШК „Варна”. В предпоследния кръг 
Габриела Великова не се яви на шахматната 
дъска, след загуба в 5-ти кръг от лидерката, 
и бе извадена от турнира, което я изпрати 
на 7-мо място в класирането. С по 5 точки 
завършиха две състезателки. Допълнител-
ните показатели отредиха сребърният ме-
дал да бъде за Галя Читакова, а бронзовият 
- за Стефани Костева от „Виктори”, Бла-
гоевград.

1. Йоана Атанасова (ШК „Варна”) - 6,5 т.

2. Галя Читакова (ШК „Пловдив”) – 5 т.

3. Стефани Костева (ШК „Виктори”, Благоев-
град) – 5 т.

4. Рада Минева (ШК „Пловдив”) - 4,5 т.

5. Ирен Велева (ШК „Пловдив”) - 3,5 т.

6. Христина Иванова (ШК „Локомотив”, София) 
- 3,5 т.

Девойки до 14 и 16 г.
В тази група участничките бяха 13 - 7 до 

14 години и 6 до 16 години. Повечето от 
момичетата са медалистки в различните 
възрастови групи през годините и се очак-
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ваше оспорвана борба. Първа бе поставена 
Джулиана Колева (ШК „Шумен-2005”). Тя бе 
една от най-опитните, но не успя да пока-
же истинските си възможности и трябва-
ше да се задоволи с 3-ото място до 16 г. 
Изпревариха я Николета Господинова (ВШК 
„Г. Даскалов”, Варна) и Василена Трайкова 
(ШК „Дебют”, Оряхово). Василена игра сил-
но и мотивирано. Загуби единствената си 
партия в личната среща с Николета, която 
пък допусна загуби от трите медалистки в 
групата до 14 г. Те се представиха по-добре 
от по-големите, играха по-уверено и по-
стабилно. Това си личи и в крайното общо 
класиране. Габриела Илиева (ШК „М. 
Тал”, Червен бряг) е първа, с 5 т. е също 
и Златина Любомирова (ШК „М. Ботвиник”), 
а с 4,5 остана Маргарита Балимезова (ШК 
„Асеновец-2006”, Асеновград). Маги бе во-
дачка преди последния кръг, но здравослов-
ното състояние не й позволи да изиграе по-
следната партия и бе изпреварена. Златина 
игра агресивно и без да се страхува, което 
при момичетата е сериозен фактор за по-
стигане на победа. Габриела демонстрира 
сериозен ръст в играта си в сравнение с ми-
налата година.

Момичета до 14 г.

1. Габриела Илиева (ШК „М. Тал”, Ч. бряг) – 5 т.

2. Златина Любомирова (ШК „М. Ботвиник”) – 5 
т.

3. Маргарита Балимезова (ШК „Асеновец-2006”) 
- 4,5 т.

4. Надежда Петкова (ШК „Марица-Изток”, Радне-
во) – 4 т.

5. Дарина Димитрова (ШК „Тунджа”, Ямбол”) - 
3,5 т.

6. Магдалена Тодорова (ШК „Бургас-64”) - 3,5 т.

7. Деница Ангелова (ШК „М. Тал” Ч. бряг) – 3 т.

Момичета до 16 г.
1. Василена Трайкова (ШК „Дебют”, Оряхово) – 5 

т.

2. Николета Господинова (ВШК „Г. Даскалов”, Ва-
рна) – 4 т.

3. Джулиана Колева (ШК „Шумен-2005”) - 3,5 т.
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4. Кристина Йорданова (ШК „Казанлък-21”, Ка-
занлък) – 3 т.

5. Ивелина Сашова (ШК „М. Тал” Ч. бряг) – 3 т.

6. Янислава Миткова (ШК „М. Тал” Ч. бряг) – 
2 т.

Момчета до 8 г.

В турнира се включиха 21 деца. Най-мно-
го бяха участниците от ШК „Варна” и ШК 
„Пловдив”. Първи се класира Валентин 
Генов от ШК „Ан Пасан”, София. Той 
игра отлично - спокойно, уравновесено и 
внимателно. Допусна само две ремита - с 
втория и третия в класирането. Това са 
Виктор Илиев и Веселин Маркович от ШК 
„Варна”. До последния кръг водач беше Весе-
лин, но той допусна загуба от съотборника 
си Виктор и така го пропусна пред себе си. 
Силно се представиха и Николай Желев (ШК 
„Бургас 64”) и Константин Стоилов (ШК „Ду-
нав 1931”, Русе). Специално внимание искам да 
обърна на малкия варненец Мартин Димитров 
от ШК „Веселин Топалов”, който е само на 
5 години и въпреки че беше болен през цяло-
то време, се бори с по-големите упорито и 
безстрашно. Той завърши на 10-то място с 4 
точки, колкото има и 6-ият Симеон Тодев 
(ШК „Пловдив”). Имах възможността да 
наблюдавам играта на децата в тази гру-

па. Направи ми впечатление, че момчета-
та от призовата шестица са тези, които 
играят най-бавно и не прибързват. Между иг-
рата на децата и това дали пишат определе-
но има сериозна връзка. Записването им дава 
време да се успокоят след хода на противника 
и да го осмислят, докато при останалите ходо-
вете са по-скоро реакция на ход на противника 
без определена цел. 

1. Валентин Генов (ШК „Ан Пасан”, София) – 6 т.

2. Виктор Илиев (ШК „Варна”) - 5,5 т.

3. Веселин Маркович (ШК „Варна”) - 5,5 т.

4. Николай Желев (ШК „Бургас 64”) – 5 т.

5. Константин Стоилов (ШК „Дунав 1931”, Русе) 
– 5 т.

6. Симеон Тодев (ШК „Пловдив”) – 4 т.

Момчета до 10 г.

Това традиционно е групата с най-мно-
го участници - тази година 27 деца, повече 
от половината градирани. Включиха се едни 
от най-добрите във възрастта: Ивайло Ге-
нов (ШК „Каиса”, Варна), Иван Караджов и 
Мартин Малинов (ШК „Пловдив”), Момчил 
Петков и Димитър Г. Димитров („Енергия 
21”, Добрич), Стивън Василев (ШК „Враца”), 
Владимир Павлов и Лъчезар Колев (ШК „Ан 
Пасан”, София). Битките бяха интересни 
и напрегнати. Момчетата показаха, че по-
степенно израстват и се трудят упорито, 
вложиха много въображение, сили и хъс. 

Îткрити турнири
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Родителите и треньорите им анализираха 
партиите пред залата и често се удивяваха 
на красивата игра - атаки, защита, жерт-
ви. Първи в класирането стана Иван 
Караджов, който допусна само две реми-
та по пътя към титлата. С половин точка 
по-малко на второ място завърши Лъчезар 
Колев. Той беше болен през втората поло-
вина на турнира, но се справи геройски. С по 
5 т. завършиха Момчил Петков, Владимир 
Павлов и Димитър Димитров. Момчил и 
Димитър от „Енергия 21” в последния кръг 
се сблъскаха помежду си, а Владимир Павлов 
се изправи в директен сблъсък за първото 
място с Иван Караджов и само малшансът 
го лиши от медал. След тях в класирането 
с по 4,5 т. са Ивайло Генов, Стивън Василев 
и Алекс Костев („Виктори”, Благоевград). И 
тримата играят много добре и само про-
блемите с разпределянето на времето по 
време на партията им изигра лоша шега.  

1. Иван Караджов (ШК „Пловдив”) – 6 т.

2. Лъчезар Колев (ШК „Ан Пасан”, София) - 5,5 т.

3. Момчил Петков („Енергия 21”, Добрич) – 5 т.

4. Владимир Петров (ШК „Ан Пасан”, София) – 5 т.

5. Димитър Димитров („Енергия 21”, Добрич) - 
5 т.

6. Ивайло Генов (ШК „Каиса”, Варна) - 4,5 т.

Общо 27 участници

Момчета до 12 години
Включиха се 17 момчета. Турнирът се 

игра в 7 кръга по Швейцарска система. Из-
обилстваха ремитата и само последният 
кръг завърши с 8 резултатни партии. При 
липсата на най-изявените в тази група, под 
номер едно беше поставен Владимир Върба-
нов (ШК „Спартак Плевен 21”). Преди по-
следния кръг той делеше първото място, 
но загуби от номер 2 в стартовия списък и 
в класирането Илиян Иванов (ШК „Локомо-
тив”, София). Големият печеливш от тази 
партия беше Даниел Стоянов (ШК „Веселин 
Топалов”, Варна), който след победата си в 

последния кръг се изкачи еднолично на пър-
вото място. С 5 точки освен Илиян Иванов 
завърши и Николай Петров (ШК „Варна”), 
който регистрира 4 ремита и 3 победи. На 
5-то място с 4,5 т. е друг варненски пред-
ставител - Кристиян Димитров (ШК „Весе-
лин Топалов”, Варна), а след тях се наредиха 
четирима с по 4 т. 

1. Даниел Стоянов (ШК „Веселин Топалов”, Варна) 
- 5,5 т.

2.  Илиян Иванов (ШК „Локомотив”, София) – 5 
т.

3. Николай Петров (ШК „Варна”) -5 т.

4. Владимир Върбанов (ШК „Спартак Плевен 21”) 
- 4,5 т.

5. Кристиян Димитров (ШК „Веселин Топалов”, 
Варна) - 4,5 т.

6. Ивайло Кирилов (ШК „Пловдив”) – 4 т.

Общо 17 участници

Юноши до 14 и 16 години
В тази обща група участваха 8 момчета 

до 14 години и 6-ма юноши до 16 години. 
За разлика от момичешката група, доми-
нация имаха по-големите. На първо място 
с 5,5 т. и без загуба завърши Ростислав 
Петков от ШК „Свиленград 2004”. В по-
следния кръг той се изправи срещу своя 
близнак Преслав Петков (ШК „Свиленград 
2004”). През целия турнир Ростислав бе 
по-убедителен от своя брат, кръг преди 
края беше с 0,5 т. повече и заслужено по-
стигна победата в партията помежду им. 
Други двама също се бориха за титлата в 
партия помежду си: съотборниците Вале-
ри Стоянов и Владислав Василев (ШК „Ми-
хаил Тал”, Червен бряг). След дълга битка 
с множество възможности за победа и за 
двамата, партията завърши реми. Този 
резултат се оказа най-удобен за 13-го-
дишния Лъчезар Йорданов (ШК „Варна”), 
който надигра противника си и се изравни 
по точки с Валери и Владислав. Допълни-
телните показатели отредиха на Лъчезар 
сребърния медал, а бронзовия на Валери. 
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1. Ростислав Петков (ШК „Свиленград 2004”) - 
5,5 т.

2. Лъчезар Йорданов (ШК „Варна”) – 5 т.

3. Валери Стоянов (ШК „Михаил Тал” Ч. бряг) – 5 
т.

4. Владислав Василев (ШК „Михаил Тал”, Ч. бряг) 
– 5 т.

5. Иван Николов (ШК ЦСКА София) - 4,5 т.

6. Калоян Пеев (ШК „Каиса”, Варна) – 4 т.

Общо 14 участници

В заключение искам да изкажа задовол-
ството си от по-добрите условия за игра 
тази година. Атмосферата и настроение-
то особено по време на детските турнири 
са изключително важни за спокойствието 
на състезателите и качеството им на игра. 
От името на организаторите и съдийския 
състав бих желала да изкажа специална бла-
годарност на туристическа агенция „Елей”, 
на община Варна за помощта при организи-
рането на турнира. Благодарност и за всич-
ки треньори и деца, които за поредна го-
дина посетиха Варна и затвърдиха „Морско 
конче” като един от най-важните детски 
турнири с най-сериозна история.

Ще се видим през август 2015 г. за юби-
лейното 40-то издание на турнира. Успех и 
до нови срещи! 

Избрани партии:
Стефания Димитрова – Надя Тонче-

ва (1413) [D02]
Момичета 10 г.

1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.g3 e6 4.¥g2 c5 5.c3 ¤c6 
6.0–0 ¥e7 7.¥f4 0–0 8.¤bd2 c4 9.¤g5 h6 10.¤gf3 
¥d6 11.¥d6 £d6 12.¦e1 e5 13.e3 ¥g4 14.h3 ¥h5 
15.£c2 ¥g6 16.£d1 e4 17.¤h4 ¥h7 18.f3 £g3 
19.¦f1 £h4 20.£e1 £e1 21.¦ae1 ef3 22.¤f3 ¥d3 
23.¦f2 ¦fe8 24.¤h4 ¦ad8 25.b3 cb3 26.ab3 ¥e4 
27.¤f3 ¤a5 28.b4 ¤c4 29.¤e5 ¤e5 30.de5 ¦e5 
31.¦a1 ¥g2 32.¦g2 a6 33.¦a5 ¦e3 34.¦c5 ¦h3 
35.¦c7 h5 36.¦h2 ¦h2 37.¢h2 g5 38.¦b7 ¤e4 
39.¦a7 ¤c3 40.¦a6 ¦e8 41.¦h6 ¦e2+ 42.¢g3 
h4+ 43.¢g4 ¤e4 44.b5 ¦g2+ 45.¢f5 f6 46.b6 
¦b2 47.¦g6+ ¢f7 48.¦h6 ¦b6 49.¦h7+ ¢g8 

50.¢g6 f5+ 51.¢f5 ¢h7 52.¢e5 0–1
Диляна Иванова – Иванина Андонова 

[C57]
Момичета 8 г.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5 d5 5.ed5 
¤d4 6.d6 £d6 7.¤f7 £c6 8.0–0 £c4 9.¤e5 
£d5 10.¦e1 ¥e6 11.¤c3 £c5 12.d3 ¥d6 13.¤f3 
¢d7 14.¤d4 £d4 15.£e2 ¦ae8 16.¥g5 ¥h3 
17.£f3 £g4 18.£g4+ ¥g4 19.¥f6 gf6 20.¤e4 
¥e5 21.c3 f5 22.¤c5+ ¢c8 23.d4 ¥d6 24.b4 
b6 25.¤d3 ¦hg8 26.a4 h5 27.a5 b5 28.c4 bc4 
29.¤c5 ¥c5 30.dc5 ¦e1+ 31.¦e1 ¢d7 32.b5 
¦e8 33.c6+ ¢d8 34.¦e8+ ¢e8 35.b6 ab6 36.a6 
c3 37.a7 c2 38.a8£+ ¢e7 39.£a1 ¥d1 40.£g7+ 
¢d6 41.£d7+ ¢c5 42.£d2 ¢c6 43.h3 b5 44.f3 
b4 45.£c1 b3 46.g4 fg4 47.hg4 hg4 48.f4 ¢d5 
49.f5 ¢e5 50.£e3+ ¢f5 51.£c5+ ¢e4 52.£c7 
¢d3 53.£d6+ ¢c3 54.£c5+ ¢b2 55.£d4+ 
¢b1 56.£d3 ¢a1 57.¢f2 c1£ 58.£a6+ 0–1

 Йоана Атанасова (1304) – Габриела 
Великова (1435) [D02]

Момичета 12 г.
1.d4 d5 2.¤f3 h6 3.e3 a6 4.¥d3 ¥g4 5.h3 ¥f3 
6.£f3 ¤f6 7.¤c3 e6 8.b3 ¤c6 9.a3 ¥d6 10.¥b2 
£e7 11.0–0 0–0 12.¤e2 e5 13.de5 ¤e5 14.¥e5 
¥e5 15.¦a2 c6 16.¤g3 ¥g3 17.£g3 ¤e4 18.¥e4 
£e4 19.£c7 ¦ab8 20.¦d1 ¦fe8 21.¦d4 £e7 
22.£e7 ¦e7 23.¦a1 ¦be8 24.¦e1 ¦e4 25.¦e4 
¦e4 26.f3 ¦e6 27.¢f2 f5 28.g4 fg4 29.hg4 ¢f7 
30.e4 de4 31.fe4 ¢g6 32.¢f3 ¢g5 33.¢g3 ¦e5 
34.¦e2 g6 35.c4 b5 36.cb5 cb5 37.b4 h5 38.gh5 
gh5 39.¢f3 h4 40.¦g2+ ¢h5 41.¦h2 ¦g5 42.¢f4 
¦g4+ 43.¢f5 ¦g5+ 44.¢f6 ¦g6+ 45.¢e7 ¦g5 
46.¢d6 ¢g4 47.e5 ¢g3 48.¦h1 h3 49.e6 ¢g2 
50.¦d1 ¦g6 51.¢d7 ¦g7+ 52.e7 h2 53.¢d8 h1£ 
54.¦h1 ¦g8+ 55.e8£ ¦e8+ 56.¢e8 ¢h1 57.¢d7 
¢g2 58.¢c6 ¢f3 59.¢b6 ¢e4 60.¢a6 ¢d5 
61.¢b5 ¢d6 62.¢b6 ¢d7 63.¢b7 ¢d6 64.a4 
¢d5 65.a5 ¢c4 66.a6 ¢b4 67.a7 ¢b5 68.a8£ 
¢c5 69.£a6 ¢d4 70.£b5 ¢e4 71.£c5 1–0

Василена Трайкова (1655) – Габриела 
Илиева (1404) [A80]

Момичета 14-16 г.
1.d4 f5 2.¥g5 h6 3.¥h4 g5 4.¥g3 ¤f6 5.e3 e6 
6.¥e2 £e7 7.¥h5+ ¤h5 8.£h5+ £f7 9.£f7+ ¢f7 
10.¥c7 b6 11.¤f3 ¥b7 12.¤e5+ ¢e8 13.f3 ¦g8 
14.¤c4 ¥d5 15.¤bd2 ¤c6 16.c3 ¥c4 17.¤c4 ¦c8 

Îткрити турнири
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18.¤d6+ ¥d6 19.¥d6 ¤a5 20.b3 ¤b7 21.¥b4 a5 
22.¥a3 ¦c3 23.¢d2 ¦c8 24.e4 f4 25.g3 ¢f7 26.g4 
d6 27.h4 ¦h8 28.¦ac1 ¢g6 29.h5+ ¢f7 30.¦c8 
¦c8 31.¦c1 ¦c1 32.¢c1 ¢e8 33.¢c2 ¢d7 34.d5 
ed5 35.ed5 b5 36.¥b2 ¢e7 37.¥g7 ¤d8 38.¥h6 
¢f6 39.¥f8 ¤f7 40.h6 ¢g6 41.¥g7 ¤h6 42.¥h6 
¢h6 43.a4 b4 44.¢d3 ¢g6 45.¢c4 ¢f6 46.¢b5 
¢e5 47.¢c6 ¢d4 48.¢d6 ¢e3 49.¢c5 ¢f3 50.d6 
¢g2 51.d7 f3 52.d8£ f2 1–0

Габриела Илиева (1404) – Маргарита 
Балимезова (1564) [A41]

Момичета 14-16 г.
1.d4 d6 2.c4 e5 3.de5 de5 4.£d8+ ¢d8 5.¤c3 
¥e6 6.b3 c6 7.¥d2 ¤d7 8.0–0–0 ¢c7 9.g3 f6 
10.¥h3 ¥h3 11.¤h3 ¤h6 12.¥h6 gh6 13.g4 ¦g8 
14.¦hg1 a5 15.¤e4 a4 16.¦d7+ ¢d7 17.¤f6+ 
¢e6 18.¤g8 ¥a3+ 19.¢c2 ¦g8 20.ba4 ¥c5 
21.e3 h5 22.gh5 ¦g1 23.¤g1 ¢f5 24.¤f3 ¥d6 
25.h3 h6 26.¢c3 b6 27.¢c2 ¥e7 28.¢c3 ¥d6 
½

 Валентин Генов (1453) – Николай Же-
лев [D12]

Момчета 8 г.
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 ¥f5 5.cd5 
cd5 6.e3 e6 7.¥d3 ¥e4 8.¥e4 de4 9.¤d2 ¥b4 
10.0–0 ¥c3 11.bc3 £a5 12.¥b2 ¤c6 13.£c2 
£f5 14.¥a3 0–0–0 15.¤c4 ¢c7 16.¦ab1 £d5 
17.£b3 b6 18.¥c5 ¤a5 19.¤a5 £b3 20.¤b3 
bc5 21.¤c5 ¢c6 22.¦b7 ¦hf8 23.¦a7 ¦a8 
24.¦a8 ¦a8 25.¦a1 ¦a3 26.c4 ¦c3 27.¤a4 ¦c4 
28.¤b2 ¦b4 29.¤d1 ¤d5 30.a4 ¦b8 31.a5 ¦a8 
32.¤b2 ¢b5 33.a6 ¦a6 34.¦a6 ¢a6 35.¤c4 
¤b6 36.¤d6 f5 37.¤e8 g6 38.¤c7+ ¢b7 
39.¤e6 ¢c6 40.¤f8 ¢d6 41.¤h7 ¢e6 42.h4 
¢f7 43.¢h2 ¢g7 44.¤g5 ¤d5 45.¢h3 ¢h6 
46.g4 fg4+ 47.¢g4 ¤f6+ 48.¢f4 ¢h5 49.¤e4 
¤e4 50.¢e4 ¢h4 51.d5 ¢g5 52.¢e5 ¢h6 
53.d6 ¢g7 54.d7 ¢f7 1–0

Иван Караджов (1503) – Димитър Ди-
митров (1602) [A48]

Момчета 10 г.
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.¥f4 ¥g7 4.e3 0–0 5.¥d3 d6 
6.c3 ¤bd7 7.£c2 c5 8.¤bd2 ¤e8 9.h4 d5 10.h5 
c4 11.¥e2 ¤df6 12.hg6 fg6 13.¤e5 ¥f5 14.£c1 
£c8 15.£d1 ¤d6 16.g4 ¥e6 17.g5 ¤fe4 18.f3 
¤d2 19.£d2 ¥f5 20.¦h2 ¤f7 21.0–0–0 ¤e5 
22.de5 e6 23.¦dh1 £c6 24.¥d1 ¢f7 25.¦h7 a5 

26.¥c2 ¦g8 27.¥f5 gf5 28.£g2 £a4 29.g6+ ¢f8 
30.a3 £d7 31.¥h6 ¦e8 32.¥g7+ ¦g7 33.£g5 
¦h7 34.¦h7 ¦e7 35.£f6+ 1–0

Даниел Стоянов (1522) – Илиян Ива-
нов (1554) [D30]

Момчета 12 г.
1.d4 d5 2.¥f4 ¤f6 3.¤f3 ¤bd7 4.e3 e6 5.c4 c6 
6.h3 £a5+ 7.¤bd2 ¤e4 8.a3 ¤d2 9.¤d2 ¤f6 
10.b4 £d8 11.c5 ¥e7 12.¥d3 0–0 13.0–0 h6 14.£c2 
¤d7 15.¦fe1 ¥g5 16.¥d6 ¥e7 17.¥h2 ¥f6 18.b5 
e5 19.¤b3 e4 20.¥e2 ¥e7 21.a4 ¤f6 22.£d2 ¥d7 
23.¦eb1 a6 24.bc6 ¥c6 25.¤a5 £d7 26.¤c6 £c6 
27.¦b6 £d7 28.£b4 ¦a7 29.¦b1 ¥d8 30.¦b7 ¦b7 
31.£b7 £a4 32.¥a6 ¦e8 33.¥b5 1–0

Ростислав Петков (1764) – Валери 
Стоянов (1884) [B26]

Момчета 14-16 г.
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 5.d3 e6 
6.¥e3 d6 7.£d2 ¤f6 8.h3 0–0 9.¤ge2 a6 10.0–0 
£e7 11.f4 ¦d8 12.¥f2 ¥d7 13.g4 ¦ab8 14.¤g3 
h6 15.¥e3 b5 16.f5 g5 17.£f2 b4 18.¤ce2 e5 
19.b3 ¤d4 20.c4 ¤c2 21.¦ac1 ¤e3 22.£e3 a5 
23.£d2 a4 24.£b2 ¦a8 25.¦a1 ab3 26.ab3 ¥c6 
27.¥f3 £b7 28.¦a8 ¦a8 29.¦a1 ¥f8 30.¤f1 
¢g7 31.¤e3 ¥e7 32.¤g3 ¥d8 33.¢f2 ¥b6 
34.¤d5 ¥d5 35.ed5 ¦a7 36.¤e2 £a8 37.¦a7 
£a7 38.¤c1 h5 39.£d2 ¤h7 40.£a2 £a3 
41.£a3 ba3 42.¥d1 ¥a5 43.¤a2 ¤f6 44.¢f3 
¢h6 45.¥c2 ¤e8 46.¢e4 ¤c7 47.¢f3 ¤a6 
48.¢e4 ¤b4 49.¤b4 cb4 50.¥b1 ¥b6 51.¥a2 
hg4 52.hg4 ¢g7 53.¥b1 ¥g1 54.¥a2 ½
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От 17 до 29 септември в град Дърбан, 
Южна Африка, се проведе Световното 
първенство за 2014 г. по шахмат във въз-
растовите групи до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 г. 
Участваха 957 шaхматисти от 87 държа-
ви! Още толкова треньори, ръководители 
и придружители придаваха невъобразимата 
атмосфера и напрегнатост на събитието. 
Тюрбани, фесове, забрадки, национални носии 
и символи допълваха усещането за непов-
торимост. Няма друго спортно състезание 
за деца на планетата с такава конкуренция. 
Всяка държава бе дошла с най-елитните си 
млади шахматисти.

България бе представена от 10 състеза-
тели: 

Виктория Стрендева, ШК "Викто-
ри", Благоевград - до 8 г., момичета. 
Участва за първи път в националната гар-
нитура на България. Постигна 6 точки от 
11 кръга, което я класира на 20-то място. 
Играе в агресивен и атакуващ стил. Напра-
ви няколко много добри партии, които за-
гатват за бъдещи успехи. Отговорна и из-
пълнителна на шахматната дъска. Използва 
много добре предоставеното време за игра. 

Има много голям напредък от държавните 
първенства през май. Направи впечатление 
с балансираното и правилно отношение на 
родителите към изявите на детето. 

Валентин Генов, ШК "Ан Пасан", 
София - до 8 г. момчета. Дебютант в 
националния отбор. С личен треньор тат-
ко му (гм Петър Генов), Вальо демонстрира 
завидни шахматни познания. На дъската из-

Световно за момчета и момичета 
 в Дърбан, ЮАР 

кмс Стефан Стойнов

Ìеждународни прояви
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ползваше форпостове, позиционна жертва 
на качество, флангови атаки при закрит 
център, неща, за които опонентите му 
едва ли бяха и чували. Прекомерното му же-
лание за победа водеше до прибързана игра и 
неправилно използване на предоставеното 
време. В крайното класиране е 31-ви с по-
стижение 5,5 точки от 11 възможни.

Белослава Кръстева, ШК "Шах 21" , 
София. Невероятна Белослава в първите 7 
кръга - 3 победи и 4 ремита в тотално спе-
челени позиции. Надценявайки противнич-
ките си от големите шахматни държави, 
с които предимно игра (Китай, САЩ и Ру-
сия), допусна ремита, които впоследствие 
се отразиха на крайното й класиране. Бор-
бена и непримирима, нейните партии поня-
кога завършваха последни в целия турнир. 
В последните 4 партии, разстроена, че не 
е лидер в групата и очевидно обезверена, 
постигна само 1,5 точки, което й отреди 
престижното 16-о място в крайното кла-
сиране. 

FM Цветан Стоянов, ШК "Бургас 
64", Бургас. Едно от децата на България в 
шахмата, от което се очаква много. Кон-
куренцията във възрастовата му група 
(до 10 г., момчета) е жестока. Талантливи 
деца от целия свят с изравнени възмож-
ности спореха за най-високото шахматно 
отличие на планетата. Всеки непремерен 
ход и всяка неточност можеха да превър-
нат лидерите в догонващи. Така и се по-
лучи с Цецко. Неприятна загуба във вто-
рия кръг (на всеки, който играе шахмат, 
може да се случи) изпрати европейския ни 
шампион на по-задните маси. Последваха 
3 поредни хубави победи и с 4 точки от 
5 кръга всички очаквахме с нетърпение 
предстоящата борба. В изключително на-
прегнатите следващи две партии талант-
ливият ни състезател не успя да пречупи 
руския и казахстанския представител, 
като постигна две ремита. Завършвайки 
турнира с 2,5 точки в последните 3 кръ-
га, Цветан Стоянов е 12-ти в крайното 
класиране с впечатляващия резултат 7,5 

точки от 11 възможни. Отлично пости-
жение и гордост за нас.

WFM Габриела Антова, ШК "Шах 
21" , София, момичета до 12 г. Четвър-
то място в крайното класиране. Трудно ми 
е да определя какво означава това предста-
вяне. За българския шахмат това безпорно 
е великолепно поредно постижение. Какво 
представлява 4-ото място на световно 
първенство? Малко статистика: 

Най-добре класирал се състезател на 
Световното първенство 2014 г. от:
1. Англия - 16-о място
2. Норвегия (страната на световния шам-
пион Магнус Карлсен) - 16-о място
3. Австрия - 13-то място
4. Чехия - 15-то място
5. Сърбия - 6-о място
6. Турция - 6-о място
7. Бразилия - 24-то място
8. Австралия - 22-ро място и т. н.

За Габи този успех е поредно разочаро-
вание. На трето поредно Световно пър-
венство Габриела Антова е на крачка от 
най-високото отличие. Последният кръг е 
винаги на първа маса в борба за титлата. 
Колко малко все не достига да грабне меч-
таната и единствено липсваща й титла. 
Тук се намесват и нешахматни фактори. 
Но тя е доказан боец и надявам се в близ-
ко бъдеще да преодолее и това най-високо 
стъпало в шахматната си кариера. Ето и 
една феерична партия от първенството, 
където срещу канадската шампионка в 
9-ия кръг талантът на българското момиче 
блесна в пълна сила:
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Ìеждународни прояви
WFM Antova,Gabriela - Ouellet Maili-

Jade  (CAN) [D47]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 c6 4.e3 ¤f6 5.¤c3 
¤bd7 6.¥d3 dc4 7.¥c4 b5 8.¥e2 ¥b7 
9.e4 b4 10.e5 bc3 11.ef6 cb2 12.fg7 ba1£ 
13.gh8£ £a5 14.¤d2 0–0–0 15.0–0 £f5 
16.£b3 ¤c5 17.£a3 ¤a6 18.£hf8 ¦f8 

XIIIIIIIIY
9-+ktr-vl-wQ0
9zpl+-+p+p0
9n+p+p+-+0
9+-+-+q+-0
9-+-zP-+-+0
9wQ-+-+-+-0
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xiiiiiiiiy

19.£hf8 ¢d7 20.¤c4 £d4 21.¥e3 £df6 
22.¦d1 ¢c7 23.£d6 ¢c8 24.¥a7 ¥a8 
25.£d7# 1–0

Матей Петков, СКШ "Локомотив", Со-
фия, момчета до 12 г. В група с много силна кон-
куренция Матей започна колебливо първата поло-
вина на състезанието, като че ли събираше сили и 
увереност за предстоящите кръгове. От 6-и до 
9-ти кръг направи впечатляващ резултат 3,5 от 4 
точки, което го доближи плътно до лидерската 
група. Решаваща се оказа 10-ата партия, където 
опитният ни състезател не успя да се пребори 
с FM Ram Aravind от Индия. Така победата му в 
последния ден срещу норвежеца Kaasen Tor Fredrik 
стигна само за 21-вото място. Със стартов но-
мер 39 това е успешно представяне. 

WCM Виктория Радева, ШК "Спартак", 
Пловдив, момичета до 14 г. Играеше на прили-
ви и отливи. Печелеше партии с лекота, след кое-
то следваха лесни загуби. На три пъти достигаше 
до челните маси, като и трите решаващи партии 
в 3-ия, 6-ия и 8-ия кръг не успя да спечели. Опитен 
състезател като Вики се поддаде на емоциите, 
което в крайна сметка й определи 19-то място 
в крайното класиране с резултат 6,5 точки. Това 
не бе нейното състезание. Очакваме добри изяви 
от нея в бъдещи високи форуми през следващата 
година. 

Мария Васова, СКШ "Асеновец", Асе-
новград, девойки до 16 години. Със стартов 
номер 24 се класира на 20-то място. Стабилен 

и уравновесен състезател, също като Радева не 
успя да спечели решаващи 3-ти, 6-и и 10-ти кръг. 
Бореше се и при най-малката възможност на шах-
матната дъска. Беше пример за подражание на по-
малките в българската група. Спазваше спортен 
режим, провеждаше физическа подготовка, неща, 
които никак не са за пренебрегване в цялостното 
изграждане на един шахматист. 20-ти в света 
при 16-годишните означава много. 

Румен Николов, ШК "Ивис - Плюс", Со-
фия. До 6-ия кръг игра отлично. С личен шах-
матен коефициент ело 2172 постигна много хуба-
ви победи срещу силни противници. Третия кръг с 
американеца FM Shetty Atulya (ело 238 ), четвъртия 
кръг срещу индиеца IM Das Sayantan (ело 2456) и 
реми в пети кръг срещу унгареца FM Csonka Balazs 
(ело 2412). В 7-мата партия от първенството в 
спечелена позиция, но при остър недостиг на вре-
ме срещу Vignesh Narayanan Rajeswari (ело 2360) от 
Индия, Румен пропусна елементарна комбинация в 
2 хода и... загуби. Оттук до края на състезанието 
не можа да се съвземе от тази тежка загуба и в 
крайна сметка завърши на 42-ро място. Видяхме 
един възмъжал и сериозен Румен Николов и ако се 
занимава сериозно, ще постигне успехи и в мъж-
кия ни шахмат.

WFM Деница Драгиева, СКШ "Локомо-
тив", София, девойки до 18 г. Започна с летящ 
старт 3,5 точки от първите 4 партии. Последва 
необяснима серия от 4 кръга и само половин точ-
ка. Това само Деница го може. Много пъти в та-
кива престижни състезания е постигала отлични 
резултати и достойно е представяла България. За-
щитавала е честта на родната шахматна школа. 
Е, този път не се получи, въпреки че 21-вото мяс-
то, на което се класира, е недостижима мечта за 
повечето шахматисти на тази възраст. Лично аз 
очаквах да се бори за разпределението на медали-
те. 

Ще си позволя да изкажа и специални 
благодарности от името на всички наши 
участници и на гм Атанас Колев, който се 
отзоваваше и помагаше на всеки потърсил 
шахматна помощ от него по време на със-
тезанието. Можем да се гордеем със сегаш-
ното ни поколение деца и юноши, които, 
сигурен съм, и в бъдеще ще ни радват с ус-
пехите си.
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Îт живота на клубовете

15 години СКШ "Плевен XXI" 
мс Христинка Илиева

СКШ "Плевен XXI" отбеляза своята 15-годишнина с голям турнир, събрал 112 участници

На 4 и 5 октомври по повод 15 години 
от създаването на спортен клуб по шахмат 
"Плевен XXI" в хотел "Балкан" се състоя 
открит турнир за купа "Плевен XXI".

На официалното откриване присъст-
ваха трима от досегашните председатели 
на плевенския клуб – бизнесмените Петьо 
Маринов, Пламен Маринов и гросмайстор 
Борис Чаталбашев, който ръководи клуба 
от 2009 г. насам. Те приветстваха участни-
ците в турнира, споделиха, че се гордеят 
с постиженията на плевенските шахмати-
сти, и им пожелаха нови успехи. Треньор-
ката  мс Христнка Илиева  връчи на всеки 
от тях плакет за принос в развитието на 
клуба.

Специален гост на проявата беше соб-
ственикът на хотел "Ростов" Васил Анто-
нов, дългогодишен приятел на плевенския 
шах, който откри турнира. Сред гостите 
бяха и Венета Лукова, директорка на ЦДГ 6  
"Чучулига", с която СКШ "Плевен XXI" ус-
пешно си сътрудничи вече 12 години, също 
и Емил Трифонов, директор на ЗД "Евроинс" 
АД-агенция, Плевен, с чиято подкрепа от 

2009 г. в града ни  се провежда веригата 
турнири "Евроинс".

С кратък филм на плевенския журналист 
Иван Кръстев беше представена история-
та на клуба. СКШ "Плевен XXI" е наследник 
на славна шахматна традиция, започнала от 
школата на големия педагог мс Нотко Ноев, 
припомни във филма Иван Кръстев. В своя-
та история плевенският клуб е имал 9 наци-
онални състезатели, които многократно са 
участвали на световни, европейски първен-
ства и балканиади. През т.г. клубът за пър-
ви път сформира женски отбор, съставен 
изцяло от плевенски шахматистки, който 
успя да се класира в елитната „А” група за 
2015 г. 

Най-успешният състезател на СКШ 
"Плевен XXI" в момента е 10-годишният 
Валентин Митев. През 2014 г. момчето 
спечели 7 турнира, сред които три нацио-
нални купи и фестивалите "Надеждите на 
света" и "Петерхофская ладья". Преди ме-
сец Валентин спечели и бронзов медал на 
Европейското първенство на страните от 
ЕС в Чехия.
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Îт живота на клубовете

За своите постижения малкият шахма-
тист беше обявен за "Най-добър състеза-
тел на клуба за 2014 г." Наградата му беше 
специален плакет, връчен на церемонията 
по закриването от гм Борис Чаталбашев.

На турнира се реализира идеята на мс 
Христинка Илиева, треньорка в клуба 
от 2006 г., на едно място да се съберат 
шахматистите от различни поколения, 
които са били част от шахматния жи-
вот на клуба. На 15 от тях бяха връче-
ни плакети за принос в развитието на 
клуба.

От името на клуба бе изказана благодар-
ност и на 15-те фирми, които спонсорира-
ха проявата. Сред тях бяха хотел "Балкан", 
хотел "Ростов", "Автотехника ПМ " ЕООД, 
верига магазини "Дом декор", магазини "Ма-
ния" и "Тенденция", "Зьомтрон" ЕООД и др. 
За тях бяха изработени плакети с логото 
на плевенския клуб.

Състезанието протече в седем кръга по 
Швейцарска система, при контрола 50 мину-
ти с добавка по 10 секунди на всеки изигран 
ход. Главен съдия на турнира беше между-
народният съдия мс Димитър Илиев от 
София. Турнирът бе изпратен за изчисля-
ване на българско ело. На закриването бяха 
раздадени 22 награди в различни категории, 
както и три купи.

Победител в генералното класиране 
стана Павел Янев, ШК "Каиса", Варна, с 6,5 
т., който освен паричната награда от 300 
лева спечели и купа "Плевен XXI".

Ето и останалите наградени в комплекс-
ното класиране:

Втора награда - Владимир Петров, СЦШ, 
София, с 6 точки.

Трета награда - Емил Стефанов, "Етър", 
Велико Търново, с 6 точки.

Четвърта награда - Михаил Гигов, "Спар-
так Плевен 21" с 5,5 точки. Той спечели ку-
пата за най-добре представил се плевенча-
нин - Купа "Д-р Милчо Цветков"

Пета награда - Даян Нинов, "Марица Из-
ток", Раднево, 5,5 точки.

Специални награди получиха:
1-во място, жени - Стефи Бедникова, 
Дупница, 5,5 точки
1-во място, ветерани - Димитър 
Серафимов, Габрово, 5,5 точки

1-во място, девойки до 20 г. - Сандра 
Трифонова, "Плевен 21", 5 точки
1-во място, младежи до 20 г.- Дарио 
Дерешки, "Плевен 21", 5,5 точки. 
Той спечели и наградата за най-добре 
представил се състезател на СКШ "Плевен 
21"

1-во място, момичета до 14 г. - Габриела 
Илиева, "Михаил Тал", 3 точки
1-во място, момчета до 14 г. - Мартин 
Петров, СЦШ, София, 5,5 точки

1-во място, момичета до 10 г. - Ралица 
Илиева, "Ан Пасан", София, 3 точки
1-во място, момчета до 10 г. - Ивайло 
Генов, "Каиса", Варна, 4 точки
 
1-во място, момичета до 8 г. - Дария 
Георгиева, "Плевен 21", 1 точка
1-во място, момчета до 8 г. - Атанас 
Кулев, "Бадев", София, 3,5 точки

Най-малка участничка - Диляна Иванова 
(родена 2008 г.), "Пристис", Русе, 3 точки
Най-малък участник (роден 2008 г.) - 
Теодор Кръстев, "Плевен 21", 1 точка

Купа "Зоя Петкова" за най-добре пред-
ставил се шахматист до 12 г. спечели Мар-
тин Василев, "Локомотив", София, 4,5 точ-
ки

За оказаната през годините медийна 
подкрепа плакети получиха двама плевен-
ски журналисти - Ирена Николова и Иван 
Кръстев.

Плакет за принос в развитието на 
клуба бе връчен и на Павлинка Георгие-
ва, дългогодишен деятел на плевенския 
клуб.
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Вторият детски открит шахматен 
турнир за „Купа София", посветен на канди-
датурата на София за "Европейска столица 
на спорта 2018 година",  се проведе на 31 
октомври, 1-ви и 2-ри ноември в залата на 
ОКИ „Красно село“ в София. Подготовката  
и провеждането на турнира се осъществи-
ха с активното съдействие на Българската 
федерация по шахмат, СКШ "Локомотив", 
София, ОКИ ДК "Красно село" и гросмай-
сторски шахматен клуб "Средец" при НЧ 
"Средец-1926", с треньори - гм Маргарита 
Войска, гм Петър Великов и ветеранката 
на ШК "Славия" Лозана Несторова. Меди-
ен партньор бе най-популярното българско 
шахматно списание "Шах в училище". Пар-
тиите се играха при отлични условия, оси-
гурени от Общинския културен институт 
„Красно село“, разположен сред зеленината 
на парк „Хиподрума“ в София. Общо 40 със-
тезатели се включиха в тридневните на-
прегнати битки над черно-белите полета. 
Играха се 7 кръга по Швейцарска система с 
контрола за мислене 50 мин. до края на пар-
тията +10 сек добавка след всеки ход. За 
спазването на правилата стриктно следяха 
главният съдия Георги Живков и взискател-
ната му помощничка Ани Манева, но малки-

те шахматисти не дадоха никакви поводи 
за съдийска намеса. 

Състезателите бяха разпределени в две 
групи: турнир „А“ - за деца до 14 години (ро-
дени след 31.12.1999 г.), и турнир „Б“ - за 
деца до 10 години (родени след 31.12.2003 
г.). 

В турнир „А“ доминираха шахматисти-
те на ШК „Локомотив“, София, Матей 
Петков и Мартин Василев - шампион и ви-
цешампион на България до 12 г. за 2014 г. 
Победител този път е Мартин Василев с 
6 точки, който, макар че допусна загуба от 
Матей, успя да го изпревари с половин точ-
ка. На второ място с 5,5 т. остана Матей 
Петков, а трети с 5 т. е Николай Чолаков 
(Столичен център). Единственият състе-
зател във възрастовата група до 14 години 
Мартин Симеонов (ЦСКА) завърши с 3,5 т. 
От столичния „Локомотив“ са и първите 
три момичета до 12 г., като и трите завър-
шиха с по 4 точки. С по-добър втори тур-
нирен коефициент и 6-о място в главното 
класиране победителка стана Христина 
Иванова. Втора, на 7-мо място, е Елизабет 
Ангелова, а трета е Лора Симидчиева.

Втори турнир „Купа София”
гм Маргарита Войска
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 В турнир „Б“ отлично се представиха 
малките шахматисти на ШК „Ан Пасан“. 
Победител стана Лъчезар Колев („Ан Па-
сан“) с 6,5 т., който се състезава в групата 
до 10 години. Със сребърен медал е Владимир 
Павлов („Ан Пасан“) с 4,5 т., а третият Ви-
ктор Павлов (ЦСКА) събра 4 т. 

На второ място в „Б“ турнира и със 
златен медал до 8 години е 7-годишният 
Константин Георгиев (ШК „Ю. Бендерев“, 
Перник.) с 6 точки. Сребърен медалист до 8 
г. е Светлен Иванов („Локомотив“, София) 
с 4,5 т., а трети остана Денислав Гаджев 
(ЦСКА) с 4 т. 

Виктория Стрендева (ШК „Виктори“-
Благоевград) е победителка при момичета-
та до 8 години и трета в основния турнир 
с 4,5 т. 

Първа в групата на момичетата до 10 
години и на 7-мо място в главната турнир-
на таблица е Надя Тончева („М. Ботвиник“, 
София) с 4 точки. Освен традиционните 

купи и медали, организаторите раздадоха на 
класиралите се на първите четири места 
многобройни предметни награди: таблети, 
конструктори “Лего”, 3D пъзели, мобилни 
телефони и спортни сакове, осигурени по 
Проекта на СО-район "Красно село", под-
крепен от  Програма за развитие на физиче-
ското възпитание и спорта в Столичната 
община.

Îт живота на клубовете
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От 20 до 22 септември в град Елин Пе-
лин се проведе III детски шахматен турнир 
по класически шахмат “Ян Бибиян“. Иници-
ативата и организацията са на президента 
на шахматна школа „Ан Пасан“ Георги Пав-
лов. Предишните две години турнирът се 
проведе в с. Байлово, но тази път домакин 
беше хотел „Гайдарец” в гр. Елин Пелин. В 
с. Байлово се оказа, че основен проблем е 
настаняването, а в гр. Елин Пелин, където 
има 3 хотела и достатъчен брой квартири, 
проблемът отсъстваше. Времето беше по 
поръчка, дъжд валеше единствено през но-
щта. Турнирите бяха 2: за деца до 10 г. и за 
деца до 14 г. В 7-кръговите дистанции по 
Швейцарска система при контрола за игра 
60 минути+30 секунди на състезател учас-
тие взеха 43 деца от 20 клуба в турнира до 
10 г., а в турнира при по-големите – 36 деца 
от 17 клуба. Тази година турнирът важеше 
за международно ело, което бе стимул за 
децата от съседните страни да дойдат и 
да премерят сили с българчетата. От юго-
източната ни съседка Турция дойдоха 9 
деца от шахматния клуб на град Чанаккале. 
Мястото за игра бе лятната градина на хо-
тел “Гайдарец“ при отлични условия за игра, 
където сред многото цветя се създаде до-
бро настроение сред всички. Домакинът г-н 
Павлов се беше постарал за комфорта на 
децата. Всички те получиха много подаръци 
във вид на сувенири: шапки и много лаком-
ства за всички участници, а рожденичката 
– шампионката на България до 10 г. Елиф 
Мехмед, получи специална изненада. 

В турнира при децата до 10 г. над 
всички бе номер 1 по ело - Валентин 
Митев от ШК “Плевен XXI” с тре-
ньор мс Христинка Илиева, който 
печелеше с лекота своите партии. 
Единствено Владимир Павлов в партията 
от V кръг имаше материално предимство, 
но не повярва във възможността да победи 

Митев и партията завърши реми. Ивайло 
Генов с треньор мс Минко Шишков завърши 
със същия точков актив колкото и Митев, 
но загуби в личната среща и закономер-
но Митев бе обявен за носител на купата 
„Фют“, която бе отредена за шампиона 
при по-малките. Отборно при децата до 
10 г. шампиони станаха децата на „Плевен 
XXI”. Прилагам избрани партии и крайно 
класиране:

Валентин Митев (1798) – Владимир 
Павлов (1689) [A40] 
1.d4 e6 2.c4 b6 3.a3 ¥b7 4.d5N 5.e4 d6 
6.¤c3 ¤d7 7.¥e3 ¤gf6 8.¤f3 ¥e7 9.b4 
0–0 10.¥e2 ¤g4 11.¥d2 f5 12.h3 [12.
ef5 a5±] 12...¤h6 13.¥h6 gh6 14.¤d2 f4 
15.¤b3 ¥h4 16.¦f1 £g5 17.¥f3 [17.¥g4!? 
¤f6 18.¤d2 ¤g4 19.£g4=] 17...a5 18.¤b5 
£d8 19.¥g4 ¤f6 20.¥e6 ¢h8 21.¥f5 ¦g8 
22.¦g1 [22.ba5!? ba5 23.¤d2] 22...¥c8μ 
23.£f3 [23.¥c8 ¤e4 24.¥b7 ¥f2 25.¢f1–+] 
23...¥f5–+ 24.ef5 ¥g5 [24...ab4 25.¢e2 £d7 
26.g4 ba3 27.¤c3–+] 25.¤d2? [25.ba5 ba5 
26.0–0–0μ] 25...ab4–+ 26.a4 ¤e8 27.¤e4μ 
¤g7 28.g4 fg3 29.fg3 ¦f8 30.g4 ¥h4 
[30...¤e8 31.¢e2] 31.¢e2 ¥g5 32.¦gb1 

Трети детски турнир „Ян Бибиян“ 
мс Димитър Илиев
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¤e8 33.¦b4 ¤f6 34.¤bc3 ¤e4 35.¤e4 ¦a5 
36.£d3 ½

Йордан Портокалски (1716) – Ва-
лентин Митев (1798) [A07] 
1.¤f3 ¤f6 2.g3 d5 3.¥g2 c6 4.b3 ¥f5 5.¥b2 
e6 6.d3 h6 7.a3 ¥d6 8.¤bd2 0–0 9.0–0 ¤bd7 
10.¦e1 e5 11.e4 de4 12.de4 ¥e6 13.¤c4 
¥c5 14.¤ce5 ¤e5 15.¤e5 £b6 16.£e2 
¦ad8 17.¦ed1 ¥d4 18.¤d3 ¦fe8 19.¦e1 ¥f5 
20.b4 ¥b2 21.¤b2 ¥e4 22.¥e4 ¦e4 23.£f3 
¦de8 24.¦e4 ¦e4 25.¤a4 £d4 26.¤c3 £e5 
27.¢g2 ¦c4 28.¦d1 ¦c3 0–1

Крайно класиране до 10 години:

Име, Клуб Ело Бг Ело FIDE Т.

1 Валентин Митев, 
„Плевен XXI“

1847 1798 6

2 Ивайло Генов, "Каи-
са", Варна

1695 1515 6

3 Иван Караджов, 
„Пловдив“, Пд

1619 1503 5½

4 Йордан Портокалски, 
"Виктори", Блгр

1741 1716 5

5 Георги Стоянов, „Ан 
Пасан“, София

1656 5

6 Елиф Мехмед, ЦСКА 1781 5

7 Стивън Василев, 
Враца

1637 5

8 Захари Иванов, 
„Плевен XXI“

1535 1540 4½

9 Лъчезар Колев, „Ан 
Пасан“, София

1564 4½

10 Никола Милков, 
"Рицар", София

1531 4½

11 Надя Тончева, "М. 
Ботвиник", София

1439 1241 4½

12 Тодор Демиров, 
„Пловдив“, Пд

1532 4½

Общо 43 деца

При по-големите батковци и каки тур-
нирът мина под контрола на шампиона до 
14 години на България Мартин Петров от 
Столичен център. Той игра без голяма кон-

центрация и с голямо подценяване на про-
тивниците си, но през годините израства-
нето му е толкова голямо, че следващият 
по ело в стартовия списък бе на 300 точ-
ки от Мартин и явно това наистина не 
го стимулира да играе на нивото, което е 
характерно за стила му. Приятно впечат-
ление правеше, че повечето деца играеха 
с клубни фланелки и анцузи. Отборно при 
децата до 10 г. шампиони станаха децата 
на СЦШ София. Прилагам избрани партии и 
крайни класирания:

Антон Славейков (1807) – Мартин 
Петров (2232) [B06] 
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.c3 c6 4.¤f3 d5 5.e5 ¥f5 
6.¥d3 ¥d3 7.£d3 e6 8.¥g5 £b6 9.¤bd2 
h6 10.¥e3 ¤e7 11.0–0–0 £a6 12.£b1 ¤d7 
13.¤e1 ¦c8 14.¤d3 b6 15.f4 c5 16.¤b3 £b5 
17.dc5 bc5 18.¢d2 ¤f5 19.¥f2 h5 20.h3 h4 
21.¤e1 ¥h6 22.¥e3 ¤e5 0–1

Виктор Боев (1734) – Кристиан 
Славейков (1727) [B23]  
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.f4 d6 4.¤f3 g6 5.¥b5 
¥d7 6.0–0 ¥g7 7.d3 ¤f6 8.e5 de5 9.fe5 
¤g4 10.¥c6 ¥c6 11.¥f4 ¤e5 12.¥e5 ¥e5 
13.¤e5 £d4 14.¦f2 £e5 15.£d2 £h5 
16.¦e1 e6 17.£f4 £f5 18.£c7 £g5 19.£f7 
¢d8 20.£e6 ¦e8 21.£d6 ¢c8 22.¦e8 ¥e8 
23.¤d5 1–0

Георги Игнатов (1616) - Мартин 
Петров (2232) [B14]
 1.e4 c5 2.c3 g6 3.d4 cd4 4.cd4 d5 5.ed5 
¤f6 6.¤c3 ¤d5 7.¥c4 ¤b6 8.¥b3 ¥g7 
9.¥e3 0–0 10.¤ge2 ¤c6 11.0–0 ¤a5 12.¥c2 
¤ac4 13.¥c1 ¥e6 14.b3 ¤d6 15.¥b2 ¦c8 
16.¤g3 ¤d5 17.¤ce4 ¤e4 18.¤e4 ¥f5 
19.¥b1 £d7 20.¤c5 ¦c5 21.¥f5 £f5 22.dc5 
¥b2 23.¦b1 ¤c3 24.£d2 ¤b1 25.£b2 £c5 
26.¦b1 ¦d8 ½

Кристиан Славейков (1727) – Нико-
лай Чолаков (1680) [B97] 
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 
a6 6.¥g5 e6 7.f4 £b6 8.£d2 £b2 9.¦b1 £a3 
10.¥f6 gf6 11.f5 £a5 12.¥c4 ¥h6 13.£d3 
¤d7 14.¤b3 £c7 15.£d4 b5 16.¥d3 ¦g8 
17.0–0 ¤e5 18.¥b5 ab5 19.¤b5 £c2 20.£f2 

Îт живота на клубовете
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¥e3 0–1
Мартин Петров (2232) - Ивайло 

Кирилов (1398) [C54] 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d4 
ed4 6.e5 d5 7.¥b5 ¤e4 8.cd4 ¥b4 9.¥d2 
¤d2 10.¤bd2 ¥d7 11.0–0 ¥d2 12.£d2 0–0 
13.¥c6 ¥c6 14.¦ac1 ¥d7 15.£c3 c6 16.¦fe1 
¦c8 17.b4 a6 18.a4 £b6 19.£c5 £d8 20.a5 
¦e8 21.¦e3 £e7 22.¤d2 ¥e6 23.f4 £c5 
24.bc5 ¦c7 25.h3 h5 26.¢f2 g6 27.¦g1 ¢f8 
28.g4 hg4 29.hg4 ¢e7 30.¦h3 ¦cc8 31.¢g3 
¦h8 32.¦gh1 ¦h3 33.¦h3 ¦g8 34.¦h1 ¦d8 
35.¤f3 ¦e8 36.¤g5 ¦g8 37.¦h7 ¦f8 38.¢h4 
¦g8 39.f5 gf5 40.gf5 ¥f5 41.¦f7 ¢e8 42.¦f5 
1–0

Николай Чолаков (1680) - Виктор 
Боев (1734) [E61]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.h4 d5 5.h5 
¥f5 6.h6 ¥f8 7.e3 c6 8.¤f3 ¤bd7 9.£b3 
£b6 10.£d1 ¥g4 11.¥e2 e6 12.c5 £c7 
13.b4 ¥e7 14.a4 0–0 15.0–0 ¦fe8 16.b5 
¥f8 17.a5 e5 18.a6 e4 19.ab7 £b7 20.bc6 
£c6 21.¤d2 ¥e2 22.£e2 ¥h6 23.¤b3 £e6 
24.¤b5 ¦ec8 25.¤d6 ¦cb8 26.¤a5 ¥f8 
27.¤ab7 ¥d6 28.¤d6 ¤e8 29.¦a6 ¤d6 
30.¦d6 £f5 31.g4 1–0

Крайно класиране до 14 години:

Име, Клуб Ело Бг FIDE Т.

1 Мартин Петров, СЦШ, Со-
фия

2246 2232 6

2 Стефан Райков, ЦСКА 2075 1921 5½
3 Николай Чолаков, СЦШ, Со-

фия
1817 1680 5½

4 Георги Игнатов, Враца 1835 1616 5

5 Милко Бакалов, СЦШ, София 1695 1534 5

6 Ивайло Кирилов, „Пловдив“, 
Пд

1579 1398 4½

7 Антон Славейков, „Ан Па-
сан“, София

1905 1807 4½

8 Антон Петров, СЦШ, София 1818 1668 4½
Общо 36 деца

Вечерта на 21 септември в спортната зала 
на града “Янко Янков“ се проведоха футбол-
ни срещи между участниците, които допъл-
нително утвърдиха приятелските отноше-
ния. В Деня на независимостта, съвпаднал с 
края на турнира, бяха наградени най-малките 
участници, а това бяха: 6-годишният Симеон 
Тодев от ШК “Пловдив“ от Пловдив и 7-го-
дишната Виктория Калинова от ШК “Рицар“, 
София. Отделно на томбола бяха изтеглени 
имената на 20 деца, които не бяха спечелили 
парични награди, но спечелиха много сувени-
ри с логото на турнира. Голямата награда – 
таблет с предплатен 1-годишен интернет 
замина за Ивайло Генов от Варна. 

Много снимки и подробности за този 
детски празник на шахмата на адрес: http://
chessbulgaria.free.bg/elinpelin/elinpelin3_2014.
htm
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Óроци за начинаещи

Мителшпил – средата на играта
Венета Петкова

Мителшпилът е най-трудната част от шахматната партия както за изучаване, така 
и за разиграване. Не е възможно да се даде точно указание за развитието на играта в него. 
Несъмнено обаче има общи положения, които трябва да се знаят и прилагат, за да имате 
шанс за реална победа.

Сега ще разгледаме диаграма №1, където белите имат много добра позиция, но черните 
са компенсирани с пешка повече. Материалното преимущество на черните ще е решаващо 
в ендшпила и затова белите трябва да действат бързо и точно. 

XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9vlpzp-+pzpp0
9p+lzp-+-+0
9+-+N+-+-0
9-+P+-+-+0
9+P+Q+-+-0
9PvL-+-zPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Диаграма №1 
Белите на ход

Това е едно типично положение, при което се разбира добре значението на позицията. 
1.¤f6+ gxf6 2.£g3+ ¢h8 3.£g5! (диаграма №2). Много красива кооординация на офицера 
и дамата по диагонала

XIIIIIIIIY
9r+-wq-tr-mk0
9vlpzp-+p+p0
9p+lzp-zp-+0
9+-+-+-wQ-0
9-+P+-+-+0
9+P+-+-+-0
9PvL-+-zPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Диаграма №2 

И тук ще последва 4.¥f6+ с печалба на дама.
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Твърде често подобни комбинации се срещат и в много сложни партии. На диаграма №3 
– позицията е от често срещащ се тип. Белите, които имат пешка по-малко, трябва да 
действат енергично, защото иначе черните ще „запушат” слабите места в позицията си, в 
случая черните полета.
XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9zp-wq-+p+p0
9-zpn+n+pwQ0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9vl-+-+-+-0
9-+P+NzPPzP0
9vL-+R+LmK-0
xiiiiiiiiy

Диаграма №3
Белите на ход

1.¦d3! със заплаха 2.¦xa3 или 2.£xh7 и след ¢xh7 3.¦h3+, с мат. От този двоен удар 
черните няма как да се защитят. Ще се наложи да изгубят офицера на а3, а след това и 
цялата партия. Този пример доказва слабото разположение на пешките f7, g6 и h7 след 
малката рокада на черните и липса на чернопол офицер.

Друг тип позиция с подобно пешечно разположение имаме на диаграма №4:

XIIIIIIIIY
9r+-wqr+k+0
9zp-+-vlpsnp0
9-zp-+l+pwQ0
9+-zppzP-+-0
9-+-+-+PzP0
9+P+LzP-+-0
9PvLPzPNtR-+0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Диаграма №4
Белите на ход

1.¦xf7 ¥xf7 2.e6 ¤xe6 3.¦xf7 ¢xf7 4.£xh7+ и следва мат в два хода. Тук виждаме 
как взаимодействието на всички фигури в атака довежда до спечелването на партията. 
Белите се възползват по-добре от централните полета и въпреки че имат кон по-малко, 
лесно печелят.
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Ðешете комбинациите
(1) Madsen – Napolitano 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+p+qtrpzp-0
9p+-+-+-+0
9+-+-+-+p0
9PwQ-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-zPPzp-+PzP0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(2) Маков – Вашенин 
XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0
9zpp+-+p+-0
9-+-tR-+p+0
9+-+-+-+p0
9q+-+P+-wQ0
9+-vL-+P+-0
9l+-+-+P+0
9mK-+-+-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(3) Gligoric – Rosenstein 
XIIIIIIIIY
9r+-sn-mk-tr0
9zpl+qvl-zpp0
9-+p+-zp-+0
9+-+p+P+L0
9-+-sN-vL-+0
9+-+-+-+-0
9PzPP+Q+PzP0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(4) Paeeren – Janorwski 
XIIIIIIIIY
9-+rmkr+-+0
9+-+-zpQ+R0
9p+qzpPzp-+0
9+-+-+-+-0
9-+p+-zP-+0
9+-+-+-+-0
9PzPP+-+P+0
9+-mKR+-+-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(5) Horvath – Udovcic 
XIIIIIIIIY
9-tr-tr-+-+0
9zp-tRlmkpzpL0
9-wqp+psn-+0
9+-+-sN-+-0
9P+P+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+QzPPzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(6) Кислов – Бирибесов 
XIIIIIIIIY
9-+r+-trk+0
9+-+p+-zpp0
9p+-+-+-+0
9+-wq-zPp+Q0
9-+psNlzP-+0
9zP-+-+-+P0
9-zPP+-+-mK0
9+-+R+-tR-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят

(7) Uhlmann – Dely 
XIIIIIIIIY
9-+-+r+-mk0
9zp-zp-+-trp0
9-zp-+-vL-+0
9+-+-+-+-0
9-+P+-zP-+0
9zPP+Q+P+q0
9-+-+-+-zP0
9+-+-+-tRK0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(8) Пономарев – Демидов 
XIIIIIIIIY
9-+-trk+r+0
9zpQ+nvlpvLp0
9-+L+p+-+0
9+-+-+l+-0
9-+-+-+-+0
9+R+-+-zP-0
9P+-sNqzP-zP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

 Белите печелят



за най-красиви партии и 
комбинации

КОНКУРС

Конкурсът се организира в памет на МАРГАРИТА 
ТОДОРОВА, дългогодишен съдия и състезател по 
шахмат.

Конкурсът се провежда под мотото „Събуждане за 
стройно и творческо мислене“ и е с цел да стимулира твор-
чеството и анализаторските способности на младите 
български шахматисти до 20-годишна възраст.

Участие в конкурса могат да вземат всички 
български млади шахматисти, на възраст до 20 
години, като предоставят копия от бланки със запис на 
играни от тях партии в периода от 1 януари 2014 г. до 
10 ноември 2014 г., придружени с кратък анализ на парти-
ята. Всеки състезател може да участва с не повече от 3 
партии. От изпратените материали трябва да става ясно 
на кой точно шахматен турнир е изиграна партията, както 
и какво е точковото постижение и класирането на състеза-
теля в този турнир.

Бланките и анализите се изпращат на пощенски адрес: Со-
фия, 1000 п.к. 927 или София 1040, бул. „В. Левски“ № 75 – Ми-
нистерство на младежта и спорта, стая 704 – Българска фе-
дерация по шахмат, или в електронен вид (сканирано копие) 
на e-mail: shahklub@abv.bg

Краен срок за изпращане на партиите – 15 ноември 
2014 г.

Предложенията ще бъдат разгледани от жури в състав: грос-
майстор Никола Пъдевски, Николай Велчев и Николай Тодоров. Ще бъдат определени 
следните награди: Първи награди на стойност 100 лева в следните категории: момче 
до 12 години; момиче до 12 години; юноша до 16 години; девойка до 16 години; младеж 
до 20 години; девойка до 20 години. Освен това ще бъдат определени още 6 награди 
на стойност 50 лв. за най-красиви комбинации (за печалба или за постигане на равен-
ство). Всички отличени ще получат и възпоменателен плакет. Гросмайстор Никола 
Пъдевски ще награди 5-има от треньорите с новоизлязлата си книга. С партиите 
на победителите в конкурса ще бъде издаден календар за 2015 година. Връчването на 
наградите ще стане през януари 2015 г. на нарочна церемония.

Конкурсът се обявява от инициативен комитет с председател международния 
съдия на ФИДЕ Георги Тодоров, почетен председател на Съдийската комисия към 
БФШ. 

Всички ангажирани с конкурса извършват своята дейност благотворително.
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