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Габриела Антова е шеста, Виктория Радева – девета.

Ìеждународни прояви
Световни първенства за юноши и девойки
 в Ханти Мансийск, Русия

мм Ружка Генова
фм Стефан Стойнов

С
ветовните индивидуални 
първенства за юноши и де-
войки до 14, 16 и 18 години 
по стандартен (класически) 
шахмат тази година се про-

ведоха в Ханти-Мансийск, Русия, от 21 
септември до 4 октомври 2016 г.

Нашите представители бяха шести-
ма, по един във всяка възрастова група.

Последният, 11-ти, кръг беше успе-
шен за българските представители. Те 
постигнаха 5 победи и едно реми, което 
значително подобри тяхното класиране. 
Важни победи постигнаха Габриела Анто-
ва и Виктория Радева, които им отреди-
ха съответно шесто и девето място в 
съответните групи.

Представянето на Габриела Антова е 

пореден успех! При девойките до 14 го-
дини състезателката на ШК „Шах XXI”, 
София, е 6-а с резултат 7,5 точки. По-
стоянното й присъствие в челото на 
турнирната таблица й отреди първото 
място по допълнителните показатели в 
точковата група от 7,5 т. Тя е в компа-
нията на представителки на т. нар. дър-
жави – „шахматни гиганти”. В последния 
кръг Габриела Антова спечели с черните 
фигури срещу Камила Гришченко от Ук-
райна. Първо място с 8,5 точки зае Жу 
Йинер (Zhu Jiner) от Китай. Следват 4 
състезателки с по 8 точки – Алексан-
дра Малтцевская от Русия, Анние Уанг 
(САЩ), Олга Баделка от Беларус, Аграуал 
Вантика от Индия.

Сребърната медалистка до 14 години 
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от 26-тите европейски индивидуални 
първенства само месец по-рано в Прага 
е в призовата шестица на пето поред-
но Световно индивидуално първенство в 
категорията си: 2012 година – 5-то мяс-
то, 2013 година – 3-то място, 2014 годи-
на – 4-то място, 2015 и 2016 година – 6-о 
място. Личен треньор на Габи е Стефан 
Стойнов. Ето какво сподели той относ-
но първенството:

“Готвейки се за Световното първен-
ство тази година, предварително бяхме 
наясно с трудностите, които ще съ-
пътстват това състезание. Според оча-
кванията ни руската шахматна школа бе 
представена от 15 състезателки в група-
та до 14 г. момичета, най-добрите с ко-
ито разполагаха. В изказванията си преди 
началото националният треньор на Русия 
беше категоричен, че в тази група призови-
те места ще се разпределят между руски-
ните. Наричаше я ударната група на руския 
национален отбор. Индийците също не 
мислеха да отстъпват и дойдоха с петте 
си най-силни шахматистки. Представи-
телките на САЩ (4 момичета) също бяха 
с претенции за призови места. Страните с 
традиционно силен шахмат, бивши съвет-
ски републики, разчитаха на държавните си 
шампиони, но сборно представляваха вну-
шителна група. Ние също не мислехме да 
отстъпваме. Знаехме, че класирането ни 
ще зависи от 2-3 важни партии, като в ос-
таналите допускахме едно-две ремита, без 
загуба. Първият кръг премина за Габи без 
изненади. Победа над американката Симо-
на Найберг. Във втория кръг италианката 
Мария Палма игра изненадващо силно и пар-
тията завърши реми. 

В третия кръг рускинята Королева по-
лучи спечелена позиция след неуверена игра 
на българското момиче, но за наша радост 
в ендшпила изненадващо предложи реми. 
Последваха две хубави победи в 4-ти и 
5-ти кръг срещу индийката Ануеша Мишра 
и словенката Зала Урх. Решителен бе шес-
тият кръг срещу китайката Zhu Jiner.

След отлична игра Антова успя да 
отбие напористата атака на бъдещата 
световна шампионка и когато изравни 
играта и трябваше да направи още един 
точен ход, Габи сгреши и последва непри-
ятна загуба, която можеше да обезку-
ражи всеки, но аз бях спокоен. Габриела 
е най-опасен противник след загуба, а и 
предстояха цели 5 кръга, всичко можеше 
да се случи. Както и очаквах, последва об-
разцова партия и победа срещу канадката 
Quellet Maili-Jade. В осмия кръг жребият 
отново не ни пожали. Срещу силната ин-
дийка Salonika Saina, двукратна медалист-
ка от световни първенства, нашето мо-
миче се разигра с пълна сила и показа на 
какво е способна. Достигнаха до следна-
та позиция:
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Ìеждународни прояви
Salonika Saina (IND) - FM Gabriela 

Antova (BUL) 

Последният ход на белите 50.h5 бе ход 
на отчаянието. Двете свързани пешки на 
царския фланг след 50... ¢хh5 водеха до 
лесна печалба. В този момент черните раз-
полагаха с 42! минути и тук последва не-
очаквано 50...g:h5??. След тази позиционна 
грешка последваха 43 хода, но така и не 
достигнаха за победа – реми. Интересното 
е, че след партията Габи коментира хода 
си, казвайки, че изобщо не е видяла взема-
нето 50... ¢хh5!!!. Да, случва се и на най-
добрите шахматисти подобна „шахматна 
слепота“. Нека си припомним знаменития 
мач за шахматната корона Фишер – Спа-
ски, където Фищер взе „отровна “ пешка 
на h2 и офицерът му бе пленен елементар-
но. В следващата, девета, партия Габриела 
загуби от третата в крайното класиране, 
американката Wang Annie. Последваха две 
победи срещу опитни противници, които 
в крайна сметка бяха достатъчни за шес-
тото място. Така за възрастовата група 
на Габриела Антова можем да направим 
следния извод от последните няколко све-
товни първенства. Има десетина момиче-
та с еднакви шансове в групата и Габи иг-
рае всеки път почти с всички. И тези, от 
които загуби, вземат медали. Предстои ни 
упорита работа за следващото световно 
първенство.”

При девойките до 16 години Вик-
тория Радева - ШК „Спартак”, Плов-
див, също заема изключително прес-

тижното 9-то място! Виктория 
Радева постигна ценна победа в последната 
си партия с белите фигури срещу рускиня-
та Анна Кочукова и така разделя 6-о-9-то 
място със 7 точки.

Шампионка е Хагаанне Ааканхша от 
Индия с 9 точки. Второ и трето място с 
по 8,5 т. заеха Мобина Алинасаб от Иран и 
Полина Шувалова от Русия.

При девойките до 18 години Дони-
ка Шивачева - СШК „Тунджа 2009”, Ямбол, 
завърши участието си с 6 точки. Тя зае 21-
во място, при стартов №22. В последния 
кръг тя спечели срещу международната 
майсторка от Виетнам Нгуен Танх Тиу 
Тиен. Шампионка с 9 точки е Ставрула 
Цолакиду от Гърция. Второ – четвърто 
място с по 8 точки заеха Александра Обо-
ленцева от Русия, Михал Лахав от Израел и 
Ирина Дроговоз от Русия.

При юношите до 18 години Тодор 
Георгиев - „ЧесБомб-Пловдив”, зае 23-то 
място с 6 точки, при стартов №46. Тодор 
Георгиев добави 68 Ело точки към индиви-
дуалния си международен рейтинг и класи-
рането може да се определи като успешно. 
В последния кръг Тодор спечели партията 
си с Младен Райкович от Сърбия. Шампион 
при юношите до 18 години с 9 точки е мм 
Мануел Петросян от Армения. Втори е мм 
Максим Ваулин от Русия с 8,5 т.

При юношите до 16 години Лъче-
зар Йорданов – ШК „Варна”, Варна, завър-
ши участието си с 6 точки и зае 38-мо мяс-
то, като дели 26-о-42-ро място. Той беше 
със стартов №33. В последния кръг Лъчезар 
Йорданов завърши наравно с Андре Муста-
фин от Азербайджан. Шампион с 9 т. е мм 
Хаик М. Мартиросян от Армения. Сребъ-
рен медалист с 8,5 т. е Александр Триапиш-
ко от Русия.

При юношите до 14 години Влади-
мир Върбанов – „Спартак Плевен ХХI”, 
завърши с 5,5 точки на 47-мо място – дели 
36-о-47-мо място. Той стартира с №60. В 
последния кръг Владимир Върбанов постиг-
на победа срещу Максим Фомин от Украй-
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на. Шампион с 9 точки е Семен Ломасов, 
Русия. Втори, също с 9 точки, е сънародни-
кът му Андрей Асипенку.

Ето какво сподели г-н Веселин Йорда-
нов, баща на представителя ни до 16 годи-
ни Лъчезар Йорданов: 

„Ханти Мансийск е един прекрасен град, 
организацията и посрещането бяха пер-
фектни. Останахме много доволни, прос-
то не може да се опише с две думи. Относ-
но турнира, всички участници бяха много 
силни. Всяка държава е изпратила най-силни-
те шахматисти, дори имаше и по няколко 
участници от група. Като цяло турнирът 
беше на изключително високо ниво на игра. 
Проведе се в 11 кръга. Лъчезар направи 6 
точки.Той се класира на 38-мо място от 
88, като дели 26-о-42-ро по допълнителни 
показатели. Според мен като първо учас-
тие на световно той се представи нор-
мално. Все пак нивото на игра в България не 
е много високо спрямо някои държави от 
света като бившите съветски републики, 
Иран и др. На всеки е известно, че при нас 
всяка тренировка се заплаща, а и според 
възможностите на родителите. А при дру-

ги държави обучението е безплатно, и то 
с качествени треньори и резултатите са 
налице. Все пак не губим надежда, сега сме 
се амбицирали, ще тренираме повече и ми-
сля, че следващия път ще покажем много 
по-добри резултати.”

Gabriela Antova (2253) - Maili-Jade 
Ouellet (1992)
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.cxd5 exd5 
5.¥g5 ¥e7 6.e3 0–0 7.¥d3 h6 8.¥h4 b6 
9.¤ge2 ¥e6 10.0–0 c5 11.dxc5 bxc5 12.¦c1 
¤bd7 13.£c2 ¦c8 14.¦fd1 £b6 15.b3 ¦fd8 
16.h3 £b7 17.¥f5 ¤f8 18.£b1 ¦d7 19.¥g3 
¦cd8 20.¥e5 £b4 21.¤f4 g5 22.¥xe6 fxe6 
23.¤xe6 ¤xe6 24.£g6+ ¤g7 25.¥xf6 ¥xf6 
26.£xf6 ¦d6 27.£f3 d4 28.¤e4 ¦f8 29.£e2 
¦d5 30.exd4 cxd4 31.¦c6 £e7 32.¦xh6 ¦f4 
33.¤f6+ ¦xf6 34.£xe7 ¦xh6 35.£xa7 ¦hd6 
36.b4 d3 37.¦d2 ¤e6 38.¢f1 ¦d4 39.a3 
¦c4 40.g3 ¦c2 41.£e3 ¦xd2 42.£xd2 
¢f7 43.a4 ¢g6 44.f3 ¢f5 45.¢e1 ¢e5 
46.£e3+ ¢f6 47.b5 ¦d5 48.¢d1 ¤c5 49.h4 
gxh4 50.£h6+ ¢e5 51.£f4+ ¢e6 52.£xh4 
¤b3 53.£e4+ ¢d6 54.£b4+ ¤c5 55.a5 d2 
56.b6 ¢c6 57.b7 ¤d3 58.£b6+ 1–0

Viktoria Radeva (2143) - Kincso Jakab 
(1893)
1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £d6 4.d4 c6 
5.¤f3 ¥g4 6.¥e3 e6 7.¥e2 ¤d7 8.£d2 ¤gf6 
9.0–0 £c7 10.h3 ¥h5 11.¤g5 ¥g6 12.¥d3 
¥xd3 13.£xd3 ¥d6 14.¤ce4 ¥h2+ 15.¢h1 
¥f4 16.£a3 ¤xe4 17.¤xe4 b6 18.g3 ¥xe3 
19.¤d6+ ¢d8 20.¤xf7+ ¢c8 21.¤xh8 
¥xd4 22.¦ad1 c5 23.£f3 ¦b8 24.c3 ¥f6 
25.¤f7 ¥e7 26.¦fe1 £b7 27.£xb7+ ¦xb7 
28.¦xe6 ¤f6 29.¤d6+ ¥xd6 30.¦exd6 
¦e7 31.¢g2 ¦e2 32.¦6d2 ¦e4 33.f3 ¦e6 
34.¢f2 ¦e7 35.¦e2 ¦f7 36.g4 h6 37.¢g3 
¢c7 38.f4 ¢c6 39.¦e6+ ¢b5 40.b3 ¦c7 
41.g5 hxg5 42.fxg5 ¤d7 43.¦e7 1–0

Donika Shivacheva (2063) - Nata Jibuti 
(1865) 
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¥b5 ¤d4 4.¥c4 e6 
5.¤ge2 ¤f6 6.0–0 a6 7.d3 b5 8.¥b3 ¤xb3 
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Ìеждународни прояви

3 Gabriela Antova G14 2253 1 ½ ½ 1 1 0 1 ½ 0 1 1 7,5 6

13 Viktoria Radeva G16 2143 0 1 1 0 1 1 ½ 0 1 ½ 1 7,0 9

22 Donika Shivacheva G18 2063 1 0 1 0 0 1 ½ 1 0 ½ 1 6,0 21

60 Vladimir Varbanov B14 1794 0 0 1 ½ 0 1 0 ½ ½ 1 1 5,5 47

33 Lachezar Yordanov B16 2300 0 1 1 0 1 0 ½ 0 1 1 ½ 6,0 38

46 Todor Georgiev B18 2197 0 0 1 ½ 1 ½ 1 0 ½ ½ 1 6,0 23

9.axb3 b4 10.¤a4 d5 11.e5 ¤d7 12.f4 d4 
13.¤g3 h5 14.¤e4 £c7 15.£e2 h4 16.h3 
¥b7 17.¥d2 ¥e7 18.£g4 0–0–0 19.c3 dxc3 
20.bxc3 ¤b6 21.£e2 a5 22.cxb4 axb4 
23.¦fc1 ¤xa4 24.¦xa4 ¢b8 25.¥xb4 £b6 
26.¥xc5 ¥xc5+ 27.¤xc5 ¦d5 28.d4 ¦hd8 
29.¦cc4 ¦xd4 30.¦xd4 £xc5 31.£f2 ¦xd4 
32.£xd4 £c1+ 33.¢h2 ¥d5 34.£b4+ ¢c8 
35.£f8+ ¢c7 36.¦a7+ 1–0

Leif Hafstad (1705) - Vladimir 
Varbanov (1794) 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 c5 4.exd5 £xd5 
5.¤df3 ¤c6 6.¥e3 c4 7.c3 ¤f6 8.g3 ¥e7 
9.¥g2 ¥d7 10.¤e2 b5 11.0–0 b4 12.£c2 
£b5 13.¤f4 ¦c8 14.¦fd1 0–0 15.¦d2 ¥d6 
16.¦ad1 ¤e7 17.¤e5 ¥e8 18.¤f3 £a5 
19.¦a1 bxc3 20.bxc3 ¥a4 21.£c1 ¤e4 
22.¦e2 ¤xc3 23.¦e1 ¤cd5 24.¤xd5 
¤xd5 25.¤g5 ¤xe3 26.£xe3 ¥b4 27.¦e2 
h6 28.¤e4 c3 29.a3 ¥b5 30.¦c2 ¦c7 

31.¦aa2 ¥e7 32.¦xc3 ¦xc3 33.£xc3 
£xc3 34.¤xc3 ¥c4 35.¦a1 ¦d8 36.¦d1 
¥xa3 37.d5 ¥b4 38.dxe6 ¦xd1+ 39.¤xd1 
¥xe6 40.¤e3 a5 41.¤d5 ¥c5 42.¤c3 ¥d4 
43.¤b5 ¥b2 44.¤c7 ¥b3 45.¥d5 ¥xd5 
46.¤xd5 f6 47.f4 g6 48.¢f1 ¢f7 49.¢e2 
¢e6 50.¤e3 a4 51.¢d3 a3 52.¢c2 ¥d4 
53.¢b3 ¥xe3 54.¢xa3 ¢f5 55.¢b3 ¢g4 
56.¢c4 ¢h3 57.¢d3 ¢xh2 58.¢xe3 
¢xg3 59.f5 gxf5 60.¢e2 f4 61.¢f1 ¢f3 
62.¢g1 ¢e2 0–1

Lachezar Yordanov (2300) - Jurij 
Zamar Kodelja (2126) 
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 
g6 6.¤c3 ¥xa6 7.g3 d6 8.¥g2 ¥g7 9.¤f3 
¤fd7 10.£c2 ¤b6 11.h4 h6 12.h5 g5 13.¤h2 
¤c4 14.0–0 £a5 15.¤g4 ¤d7 16.¤d1 ¤de5 
17.¤xe5 ¥xe5 18.f4 gxf4 19.gxf4 ¥f6 20.¢h2 
¦b8 21.¤c3 ¢f8 22.¦f3 ¦g8 23.¦b1 ¥c8 
24.¥h3 ¥xh3 25.¦xh3 ¦g4 26.a4 £b4 27.e4 
£b3 28.£e2 ¦g8 29.e5 dxe5 30.¤e4 £a2 
31.£c2 ¦c8 32.¤c3 ¤a3 33.£e4 £c4 34.bxa3 
£f1 35.¥e3 £a6 36.fxe5 ¥g5 37.¥xg5 ¦xg5 
38.¦g1 ¦b8 39.¦xg5 hxg5 40.¤b5 £a5 41.¦g3 
£d2+ 42.¦g2 £d1 43.£g4 1–0

Todor Georgiev (2197) - Mladen 
Rajkovic (2275) 
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 5.£b3 
dxc4 6.£xc4 0–0 7.e4 a6 8.¥e2 b5 9.£b3 ¥b7 
10.e5 ¤fd7 11.e6 fxe6 12.¤g5 ¤b6 13.£xe6+ 
¢h8 14.£h3 h6 15.¤f3 £d7 16.£h4 b4 
17.¤e4 ¥xe4 18.£xe4 £f5 19.£h4 h5 20.g4 
£xg4 21.¦g1 £xh4 22.¤xh4 ¤c6 23.¤xg6+ 
¢g8 24.¥e3 ¦f5 25.¦c1 ¤xd4 26.¥xd4 ¦f7 
27.¥xg7 ¦xg7 28.¤xe7+ 1–0

Стартов 
номер

Име Група Ело Кръгове Т. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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П
рез тази година най-старият и 
популярен детски турнир у нас 
„Морско конче”  навърши 41 го-
дини! Редица от известните днес 

шахматисти са започнали своята кариера 
оттам. Неуморният организатор Коста 
Ангелов отново се постара да създаде един 
прекрасен празник за всички. 

В обичайното време в края на август 
националният комплекс „Спорт палас” край 
Варна бе домакин на турнира. Невероятно-
то съчетание на море и чист въздух, въз-
можност за отдих и активен спорт при-
влече общо 83 участници. Тези, които не се 
включиха, със сигурност може само да съжа-
ляват за пропуснатата възможност. Освен 
отличните условия за игра и прекрасна база, 
цените бяха напълно достъпни, дори може 
да се каже ниски.

„Морско конче” е турнир с традиции и 
отново се проведе на класическа конрола в 
7 кръга. Децата играеха всеки ден от 9 ч., а 
следобедите прекарваха в игри, плаж и други 

развлечения. Тази програма изглежда най-уда-
чна за децата, защото сутрин са по-свежи. 
Турнирът като цяло протече в приятелска 
атмосфера, без напрежение и с много на-
строение.

При по-малките интересът винаги е 
голям. 21 участници до 8 години при 
момчетата мереха сили за медалите. 
Всъщност златото бе „предопределено”. 
Спечели го Мартин Димитров от ШК „Ве-
селин Топалов”, Варна, с 7 точки от 7 пар-
тии! В това няма нищо чудно - той бе №1 
по рейтинг, трети е на държавното пър-
венство тази година и играе по турнири 
от... 4-годишен. Да, видях го с очите си на 
едно друго „Морско конче”. Но това, което 
ме впечaтли тогава, бе не само прилична-
та за възрастта му игра, а невероятната 
концентрация. Той записваше партиите си 
още на 4 години, и то без особени усилия. 
Определено е един голям талант с треньор 
Минко Шишков.

Много деца ми харесаха с играта си на 

41-ви турнир „Морско конче” 
мм Светла Йорданова
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турнира. Борбата за следващите места 
беше оспорвана и лидерите се сменяха след 
всеки кръг. Важното е, че всички играеха с 
огромно желание, стараеха се да са по-бав-
ни, както искаха треньорите и... израства-
ха. След всеки кръг тези малки дечица бяха 
по-добри и по-концентрирани. Три момчета 
разделиха второто място с по 5 точки: 
Владимир Кононенко от ЦСКА с треньор 
Ани Манева, Симеон Дичев от „Казанлък 21” 
с треньор Петранка Драганова и Мартин 
Попов от „Спартак Плевен 21” с треньор 
Михаил Гигов. Влади видимо беше разстро-
ен, че не е спечелил купата, но какво да каже 
Мартин, който остана извън медалите за-
ради някакви си показатели? Така е, правила-
та са еднакви за всички и всеки понякога е в 
подобна ситуация. А какво ще кажете, ако 
всички деца получават медал при дележ на 
точки, за стимул?! Поне в групата на 8-го-
дишните, за които всеки “неуспех” може да 
е последен.

При 10-годишните момчета побе-
дителят се определи в последния мо-
мент. Това е Християн Илиев от ШК „Шу-
мен 2005”, който финишира със 6 точки. В 
последния кръг той се наложи над Кристиан 
Георгиев от ШК „Спартак Плевен 21”, кой-
то остана трети с 5 точки. Кристиан има-
ше пешка повече и реми го устройваше, но 
успя да направи „невъзможното” и да загуби. 
В никакъв случай не омаловажавам успеха 
на Християн - казват, че печели този, кой-
то повече го иска. Втори също с 5 точки 

е Виктор Илиев от ШК „Веселин Топалов”, 
Варна - едно познато вече име. След тях се 
наредиха двама представители на софий-
ския ШК „Ивис плюс”: Адриян Клаклов и Иво 
Петров, с треньори братя Стойнови. Явно 
не беше във форма номер 2 по рейтинг, 
Преслав Петров от „Енергия 21”, Добрич, 
който изостана в класирането.

Групата до 12 години  при момче-
тата също беше оспорвана. Ело-лиде-
рът Ивайло Генов от Варна, състезаващ се 
за ШК „Ан Пасан”, се движеше променли-
во. Той показа стабилна игра, но многото 
ремита позволиха на съперниците му да 
оспорват златото до последно. Все пак в 
крайното класиране изненади нямаше. Генов 
спечели еднолично с 5,5 точки, следван от 
Тодор Недев – ЦСКА, Иван Недев – „Мари-
ца Изток”, Раднево, и Алекс Костов - „Вик-
тори”, Благоевград, с по 4,5 точки.

Най-големите играха в смесена гру-
па до 14 и 16 години. Сериозен състав и 
Ело фаворит с 2267, вече ФИДЕ майстор, е 
Лъчезар Йорданов от Варна. Млада надежда 
на българския шах, включен в олимпийския 
ни отбор до 16 години. Да, но това не му 
помогна в първия кръг срещу Лазар Насар от 
„Михаил Тал”, Червен бряг (Eло 1394). Фал-
стартът на Лъчезар го мобилизира и докрая 
той не допусна повече изненади - финишира 
със 6 точки и първо място в генералното 
класиране, при това еднолично. Сигурна съм, 
че Лъчезар няма да подценява противниците 
си следващия път. Достоен подгласник му 
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стана бързо прогресиращият Мория Грийн 
от “Развитие”, Кюстендил, който завърши 
с 5 точки. Трети до 16 години е Владислав 
Василев с 4 точки от ШК “Михаил Тал”. 
Малшанс за Берк Заимов - изселник в Турция, 
който завърши също с 4 точки.

Шампион до 14 години стана Владимир 
Върбанов от “Спартак Плевен 21” с 5 точ-
ки. Толкова направи и Даниел Стоянов от 
ШК “Веселин Топалов”, Варна. Трети е “ге-
роят на турнира” Лазар Насар с 4,5 от ШК 
„Михаил Тал”, Ч. бряг. Стилиян Нановски от 
„Плевен 21” е на 4-та позиция, което е да-
леч от възможностите му мисля.

Момичетата до 8, 10 и 12 играха 
смесено. Винаги има мнения “за” и “против” 
в такива случаи. Някои, най-вече родители, 
смятат, че децата им ще бъдат ощетени, 
играейки с каките и батковците. Но... не си 
дават сметка какъв беценен опит трупат в 
такива срещи. А и нали знаете, който си го 
може, си го може! Години наред провежда-
хме големия детски фестивал “Търновска-
та царица” по тази формула - всички заедно 
с отделни класирания. Много често бяхме 
свидетели на заслужени победи от страна 
на по-малките. 

Тук, във Варна, държавната шампионка 
до 8 години Нора Рашева от “Плевен 21” 
с треньор Христина Илиева отново до-
каза, че възрастта не е проблем, ако имаш 
мотивацията и уменията. Тя проведе от-
лично турнира и с 4,5 точки взе златото 

при най-малките. Но по-важно е, че прове-
де отлични партии с по-големите, като на 
практика игра само с 10-12-годишни и загуби 
единствено в последния кръг. 

Второ място при най-малките зае Мила 
Баклова от ШК “Шах 21”, София, с треньор 
Пламен Атанасов. Трета е Лиляна Славова 
от ШК “Одесос”, Варна, с треньор Христо 
Ивелинов. Също с 3 точки, но по-лоши по-
казатели за Юлия Щилянова от ЦСКА. Дано 
пък се амбицира от това.

До 10 години заслужено първо място за 
Иванина Андонова от ШК “Одесос”, Варна. 
Държавна шампионка до 10 г. за 2016-а тук 
финишира с 5,5 точки. Втора е Ангелика 
Николова от “Рицар”, София, чийто баща 
я тренира доста амбициозно. Трето място 
за Елена Дзанева от “Казанлък 21”. Дълго-
годишната треньорка Петранка Драганова 
очевидно продължава добрата си работа 
с млади таланти. Ася Григорова от “Ивис 
плюс”, София, е 4-та, а Бояна Иванова и Мо-
ника Манолова от ЦСКА са след нея.

Победителка при 12-годишните е Мария 
Петрова от “Ивис плюс” с 5,5 точки. Тя 
игра като лидер и малко не й достигна за 
още по-добър резултат. Но определено от 
поведението й лъхат увереност и амбиция, 
така че ще очакваме в бъдеще нови успехи 
на шахматното поле.

Патрицие Найманова от “Михаил Тал”, 
Червен бряг, е втора с 5 точки. Аз лично 
очаквах повече от нея предвид отличните 
й резултати през годината, в това число и 
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медали от държавното по блиц и ускорен 
шах до 20 години. Но явно морето не й се 
отрази добре на това състезание. Разбира 
се, второто място е добро постижение, 
ако към това се стремиш. Трета е Вели-
на Сурожон от “Каиса”, Варна, с 4 точки, 
която даже не се яви в последния кръг. Да, 
разболя се, но е редно да информира главния 
съдия преди направата на жребия, за да не 
влияе на класирането. С тази точка друго 
момиче до 10 взе бронзов медал, разбира се, 
то не е виновно за късмета си. Стефания 
Димитрова от “Енергия 21”, Добрич, зае 
4-то място до 12 години с 4 точки.

По-големите девойки също играха сме-
сено. Тук доминираше представителката на 
“Одесос”, Варна - Дарина Димитрова. Ней-
ният треньор Христо Ивелинов очевидно 
работи добре с момичета и тя продължава 
възходящото си развитие. Дарина стар-
тира със 6 поредни победи и не остави у 
никого съмнение за превъзходството си. 
Имаше стремежа за 100%, но накрая срещна 
опитната Надежда Петкова и бе надигра-
на. Второто място в групата до 16 бе за 
Габриела Илиева от “Михаил Тал”, Червен 
бряг. Габи стартира неуверено и не можа 
да преодолее съпротивата на варненските 
сестри Петкови - две ремита. Загуби от 
основната си конкурентка, но пък победи 
всички останали и така спечели среброто. 
Малцина знаят, че тя е с увредено зрение и 
шампионка на България при жените, участ-
ничка на Европейско първенство малко пре-

ди турнира “Морско конче”. С малко повече 
увереност и подкрепа може да постигне 
много.

Кристина Йорданова от “Казанлък 21” 
бе щастливката, която е с най-добри пока-
затели и зае 3-ото място. Също с 4 точки 
финишираха Надежда Петкова от ШК “Ве-
селин Топалов” и Магдалена Тодорова от 
“Бургас 64”.

При 14-годишните девойки имаше една 
малка изненада. Шампионка стана Детелина 
Христова от “Орловец 1997”, Габрово, с 
4 точки и най-добри показатели от целия 
турнир. Едно скромно, но очевидно упори-
то момиче стъпка по стъпка върви напред. 
Поздравления за нейния треньор, неостаря-
ващия Борислав Атанасов, открил и развил 
доста таланти през годините.

Втора със същия актив е Лилия Петко-
ва, която направи много добро впечетление 
с играта си. Трета е Стефани Костева от 
“Виктори”, Благоевград, с треньор Марин 
Атанасов. С по-лоши показатели и също 3,5 
точки е Лара Ангелова от ЦСКА. На 5-то 
място е Дамяна Илиева от гр. Елин Пелин.

Парични награди получиха първите 4-5 
във всяка група, шампионите и призьорите 
бяха наградени с купи, медали и грамоти. 
Най-малките участници получиха плакети: 
Юлия Щилянова от ЦСКА на 7 години и Пе-
тър Григоров от “Ивис плюс”, София - на 
6 години. Традиционно на “Морско конче” 
плакет получават и... най-възрастните учас-
тници, които вече се разделят с любимия 
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турнир. Това бяха Надежда Петкова от “В. 
Топалов”, Варна, и Калоян Пеев от “Каиса”, 
Варна. Да се надяваме, че ще продължат 
шахматните си занимания.

В заключение искам да пожелая на главния 
организатор Коста Ангелов здраве и енту-
сиазъм, за да продължи традицията. Децата 
ще са благодарни.

Нора Рашева – Катрин Нинова
момичета до 8 години

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥b5 d6 5.d3 
¥g4 6.¥g5 ¥e7 7.h3 ¥xf3 8.£xf3 0–0 9.¥c4 
¤d7 10.¥xe7 ¤xe7 11.0–0 ¤b6 12.¥b3 £d7 
13.¦ad1 c6 14.d4 exd4 15.¦xd4 d5 16.exd5 
¤f5 17.¦f4 g6 18.dxc6 bxc6 19.¤e4 ¦ad8 
20.¤f6+ 1-0

Иванина Андонова – Велина Суруджон
момичета до 10 години

1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.e3 e6 4.c4 ¥e7 
5.¥e2 0–0 6.0–0 c5 7.b3 ¤c6 8.¥b2 b6 
9.¤c3 ¥b7 10.¦c1 ¦c8 11.£d2 a6 12.¦fd1 
dxc4 13.bxc4 £c7 14.d5 ¦fd8 15.e4 e5 
16.¥a3 ¤d4 17.£b2 ¥d6 18.¦b1 ¤d7 
19.¤a4 ¤xe2+ 20.£xe2 ¦b8 21.¤c3 
¤f6 22.¤h4 ¦e8 23.¤f5 ¦ed8 24.¤xd6 
£xd6 25.¦d3 ¦e8 26.¦g3 ¢h8 27.¥c1 
h6 28.¦h3 ¥c8 29.¦g3 ¦d8 30.¥e3 ¦e8 
31.£d2 ¤g4 32.h3 ¤xe3 33.£xe3 ¥d7 
34.£f3 ¦f8 35.£h5 £f6 36.a4 £e7 37.¦d1 
£d6 38.¦dd3 ¦bd8 39.¦g5 ¦de8 40.¦dg3 
£f6 41.h4 ¦e7 42.d6 ¦ee8 43.¤d5 £e6 

44.¦xg7 £xd6 45.¦xf7 ¦e6 46.£f5 ¦xf7 
47.£xf7 ¦g6 48.¦xg6 1-0

Ангелика Николова – Мария Петрова
момичета до 12 години

1.d4 d5 2.e3 ¤f6 3.¥d3 ¥g4 4.f3 ¥h5 
5.¤e2 ¥g6 6.¤f4 ¥xd3 7.cxd3 e6 8.¤d2 
¥d6 9.¤e2 ¤bd7 10.¤c3 c5 11.dxc5 
¤xc5 12.£e2 ¤fd7 13.d4 £h4+ 14.g3 
¥xg3+ 15.¢d1 ¤a6 16.b3 ¥d6 17.¥b2 ¦c8 
18.¦c1 0–0 19.f4 ¤f6 20.¦g1 £h5 21.¤f3 
¤e4 22.£g2 £g6 23.£f1 ¤xc3+ 24.¥xc3 
£e4 25.£g2 £d3+ 26.¥d2 ¦xc1+ 27.¢xc1 
¦c8+ 28.¢d1 g6 29.h4 ¥a3 30.¢e1 ¥b4 
31.¢d1 ¦c2 32.h5 ¦xa2 33.¢e1 ¦a1+ 
34.¢f2 ¦xg1 35.£xg1 ¥xd2 0-1

Детелина Христова – Лара Ангелова
момичета до 14 години

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¥c4 ¤f6 4.¤c3 g6 5.0–0 
¥g7 6.d3 0–0 7.¥e3 ¤c6 8.h3 b6 9.d4 cxd4 
10.¤xd4 ¤xd4 11.¥xd4 ¥b7 12.e5 dxe5 
13.¥xe5 ¦e8 14.¥b5 £xd1 15.¦axd1 ¦ec8 
16.¦d2 e6 17.¦fd1 ¤e4 18.¤xe4 ¥xe4 
19.¥xg7 ¢xg7 20.¥a4 b5 21.¥xb5 ¦ab8 
22.c4 ¦b6 23.b3 ¥b7 24.¦d6 ¦xd6 25.¦xd6 
¥e4 26.¥a6 ¦c6 27.¦xc6 ¥xc6 28.f3 ¢f8 
29.¢f2 ¢e7 30.¢e3 e5 31.g3 ¢d6 32.f4 
exf4+ 33.¢xf4 ¢e6 34.¥c8+ ¢f6 35.b4 h5 
36.b5 ¥e8 37.a4 ¢e7 38.c5 ¢d8 39.¥a6 
1-0

Дарина Димитрова – Габриела Илиева
момичета до 16 години

1.d4 c5 2.d5 ¤f6 3.c4 b5 4.¤d2 g6 5.e4 
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d6 6.b3 ¥g7 7.¥b2 bxc4 8.¥xc4 0–0 
9.¤gf3 ¥g4 10.h3 ¥xf3 11.£xf3 ¤xe4 
12.¥xg7 ¤xd2 13.£c3 ¤e4 14.£b2 ¦e8 
15.0–0 ¤d7 16.¦fe1 ¤ef6 17.¥h6 ¦b8 
18.f4 £b6 19.¢h1 ¤h5 20.g4 ¤hf6 21.g5 
¤h5 22.¥e2 ¤g3+ 23.¢g2 ¤f5 24.¥g4 
f6 25.¥xf5 gxf5 26.¢h2 ¢f7 27.£e2 ¤f8 
28.¥xf8 ¢xf8 29.£e6 £d8 30.£xf5 £c8 
31.£xh7 1-0 

Стоян Христов – Мартин Димитров
момчета до 8  години

1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £d6 4.¤f3 
¤f6 5.d4 c6 6.¥d3 ¥g4 7.¥e3 e6 8.£e2 
¤bd7 9.h3 ¥xf3 10.£xf3 ¤b6 11.¤e4 
¤xe4 12.£xe4 0–0–0 13.¥f4 £xd4 14.£xd4 
¦xd4 15.¥e3 ¦d7 16.0–0 ¤d5 17.¥xa7 b6 
0-1

Виктор Илиев – Християн Илиев
момчета до 10 години

1.e4 e5 2.d4 exd4 3.£xd4 ¤c6 4.£e3 d6 
5.¤c3 ¥e6 6.b3 ¥e7 7.¥b2 ¥f6 8.0–0–0 
¤ge7 9.f4 ¤g6 10.¤f3 ¥g4 11.h3 ¥xf3 
12.£xf3 ¤xf4 13.¤d5 ¤xd5 14.exd5 
¥xb2+ 15.¢xb2 ¤e5 16.£e4 0–0 17.¥e2 
£f6 18.¢b1 ¦fe8 19.¥b5 ¦e7 20.£d4 a6 
21.¥e2 ¤d7 22.£c4 ¤b6 23.£g4 ¦ae8 
24.¥d3 g6 25.c4 ¤d7 26.¦hf1 £g7 27.¥c2 
¤e5 28.£d4 b6 29.h4 ¤d7 30.£g4 ¤c5 
31.h5 a5 32.hxg6 fxg6 33.¦f4 ¦f8 34.¦xf8+ 

£xf8 35.£h4 £g7 36.£g4 ¦e8 37.£h4 £e7 
38.£h6 £g7 39.£h4 ¤d7 40.£h3 ¤e5 
41.¦e1 £f7 42.£e3 ¦f8 43.£h6 £f4 44.£h3 
£g4 45.£h2 h5 46.¦e4 £g5 47.£h1 ¤g4 
48.£e1 ¤e5 49.£h1 ¦f2 50.¦e1 £xg2 
51.£h4 ¦xc2 52.£d8+ ¢g7 53.£xc7+ ¤f7 
0-1

Ивайло Генов – Иван Недев
момчета до 12 години

1.c4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.¤f3 ¤f6 4.d3 ¥c5 
5.a3 a5 6.g3 d6 7.¥g2 ¤d4 8.e3 ¤xf3+ 
9.¥xf3 c6 10.¥g2 0–0 11.0–0 ¥e6 12.b3 £d7 
13.d4 exd4 14.exd4 ¥b6 15.d5 ¥h3 16.dxc6 
bxc6 17.¥f4 ¦fd8 18.¥g5 ¥xg2 19.¢xg2 
£f5 20.£d2 ¦d7 21.¥e3 ¥xe3 22.£xe3 
£e5 23.£c1 ¦c8 24.¦e1 £d4 25.£c2 d5 
26.¦ad1 £c5 27.¤a4 £a7 28.cxd5 ¦xd5 
29.¦xd5 ¤xd5 30.£xc6 ¤c7 31.¤b6 ¦b8 
32.¤d7 ¦e8 33.¤f6+ gxf6 34.¦xe8+ ¤xe8 
35.£xe8+ ¢g7 36.£e3 1-0

Стоил Божков – Владимир Върбанов 
момчета до 14 години

1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.¥d3 ¤f6 
5.¥f4 c5 6.dxc5 ¥xc5 7.¤f3 0–0 8.0–0 ¥g4 
9.¤bd2 ¤c6 10.c3 ¦e8 11.b4 ¥b6 12.a4 
¤e4 13.£b3 £f6 14.£xd5 ¤xc3 15.£c4 
¥e6 16.¤e4 ¥xc4 17.¤xf6+ gxf6 18.¥xc4 
¦e4 19.¥d2 ¦xc4 0-1

Лъчезар Йорданов – Стилиян Нановски
момчета до 16 години

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 d5 5.cxd5 
¤xd5 6.¤f3 0–0 7.0–0 ¤c6 8.¤c3 ¤b6 
9.e3 ¥e6 10.¦e1 h6 11.b3 £d7 12.¤e4 
¥g4 13.¤c5 £c8 14.¥a3 ¦d8 15.£c2 
¦b8 16.¦ac1 e5 17.dxe5 ¤xe5 18.¤xe5 
¥xe5 19.¥b2 ¥xb2 20.£xb2 c6 21.¤e4 
¤d5 22.¦c5 £e6 23.¦xd5 cxd5 24.¤f6+ 
¢f8 25.¥xd5 £f5 26.¥e4 £e6 27.¥d5 
£f5 28.¥e4 £e6 29.¥d5 £f5 30.e4 £f3 
31.¦e3 £d1+ 32.¢g2 ¦bc8 33.¤xg4 £xg4 
34.¦f3 ¦xd5 35.£h8+ ¢e7 36.£f6+ ¢d7 
37.£xf7+ ¢d8 38.£xd5+ ¢e8 39.£f7+ 
¢d8 40.¦d3+ 1-0
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О
т 29 октомври до 1 ноември 2016 
г. в Гранд хотел „Пловдив” се про-
веде Международният шахмтен 
фестивал „Криле на интелекта”. 

Фестивалът беше насочен към развитието 
на интелектуалния и физическия потенциал 
при децата. Организатори са шахматен клуб 
„Пловдив” с любезното съдействие на общи-
на Пловдив, „КЦМ – 2000 груп” АД и Българ-
ската федерация по шахмат.

 В различните мероприятия от програма-
та на фестивала участваха около 200 деца, 
от които 21 деца от Румъния, 10 - от Сър-
бия и три от Турция. Включиха се и около 100 
мъже и жени, любители на шахматната игра.

Програмата на фестивала се състоеше 
от четири шахматни турнира, инициатива 
„Опознай своите възможности”, „Творческа 
работилничка”, футболен турнир за деца и за-
бавно магически шоу.

Турнирите бяха подбрани в трите дисци-
плини в шахмата:

 класически шах - купа “Тримонциум” - 
за деца от 6 до 14 г. и 

 Национална индивидуална купа „Бълга-
рия” – до 16, 18 и 20 г. 

 Блиц за малки и големи 
 Ускорен шах – купа „Мелор”

В творческата „Работилничка за малки 
и големи” гостува регионален исторически 
музей, Кюстендил. Децата изработваха шле-
мове от въоръжението на войниците по 
времето на цар Иван Шишман. Участниците 
истински се забавляваха, впрегнаха своето 
въображение и като истински творци създа-
доха шлемове със собствените си ръце.

В инициативата „Опознай своите въз-
можности“ децата под формата на игра по-
казаха качества, развити и усъвършенствани 
чрез спорта шахмат. 

Футболният турнир се оказа най-атрак-
тивен за момчетата, участници във фести-
вала. Гост беше футболната легенда на ПФК 
„Ботев” Пловдив – Атанас Пашев, той награ-

Шахматен фестивал 
 „Криле на интелекта“

мм Ружка Генова
мс Соня Пионова
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ди призьорите в турнира и всички участници 
със сувенири, осигурени от ПФК „Ботев”, 
Пловдив. 

Шахматният фестивал стартира с тра-
диционния турнир купа „Тримонциум“ за деца 
до 8, 10, 12 и до 14 години и Националната 
индивидуална купа за юноши и девойки до 16, 
18 и 20 години.

Те се проведоха от 29 октомври до 31 ок-
томври 2016 г.

В неделя, на 30 октомври 2016 г., се прове-
доха блиц турнири за малки и големи.

На 1 ноември 2016 г. се състояха битките 
по ускорен шахмат за купа „Мелор”, в две ка-
тегории – „А” за големи и „Б” малки.

Купа „Тримонциум” 2016

Традиционият турнир „Купа „Тримонци-
ум“ се проведе в два отделни турнира и се 
превърна в истинска битка за торти „Неде-
ля”. За всеки призьор до 8, 10, 12 и 14 години и 
победителите до 6 г. беше осигурена торта 
от най-новата колекция на Сладкарници „Не-
деля“.

 Група „А“ – за момчета и момичета до 10, 
12 и 14 години.

 Група „Б“ – за момчета и момичета до 6 и 
8 години.

Участниците в „Купа „Тримонциум” и в 
двете групи играха в 7 кръга по Швейцарска 
система с контрола за игра по 60 минути на 
състезател с добавени по 30 секунди за изи-
гран ход. 

Първо и второ място разделиха Стоян 
Стоянов от ШК „Асеновец – 2006” и пред-
ставителят на домакините Ивайло Кирилов 
– ШК „Пловдив”. До последно се водеше ос-
порвана битка - двамата завършиха с равен 
брой точки и само допълнителните показа-
тели отредиха второто място в генерал-
ното класиране за Ивайло Кирилов, който 
заслужено грабна златния медал в групата до 
14 години.

Трети в генералното класиране и сребъ-
рен медалист до 14 години е Иван Кочиев от 
ШК „Пловдив”, а в същата възрастова група 
с бронзов медал се окичи Давид Анави (ШК 
ЦСКА, София).

Галя Читакова (ШК „Пловдив”) е побе-
дителка при момичетата до 14 години. 
Втора в тази група е Деница Петкова 
(ШК „Бургас 64”), трета е Рада Минева – 
ШК „Пловдив”.

Победител при момчета до 12 г. е Вла-
димир Павлов (ШК „Ан Пасан”, София), 
втори е Георги Колев (СШК „Локомотив”, 
Пловдив), а трети се класира Dusmez 
Ahmet Alp (TUR). 

Първа при момичетата до 12 години е Надя 
Тончева (ШК „Левски”, София) с отличното 
си представяне – седмо място в генералното 
класиране, втора и трета станаха предтави-
телките на Букурещ (Румъния) – Otetea Ioana 
и  Ciolacu Alessia-Mihaela.

Най-добре представил се състезател при 
момчета до 10 г. е Атанас Кулев (ШК „Бур-
гас 64”), втори - Константин Георгиев (ШК 
„Юри Бендерев – 1912”), трети - Денислав 
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Гаджев (ШК „Ан Пасан”, София).
Победителка при момичета до 10 г. е Fileru 

Maria от Букурещ, втора е отлично прогреси-
ращата състезателка на домакините Ирина 
Петкова ШК „Пловдив” – с три медала от 
трите шахматни турнира на фестивала, а 
трета - Mazilu Xenia (Букурещ).

 
Победител в група „Б“ и носител на специ-

алната награда, осигурена от организаторите 
– велосипед, с 6,5 точки от 7 възможни стана 
Николай Желев (ШК „Бургас 64”).

Втори в турнира и победител в групата 
до 8 години с 6 точки е Симеон Тодев (ШК 
„Пловдив”).

Трети в генералното класиране в „Б” тур-
нира и победител при 6-годишните е Дими-
тър Хр. Димитров (ШК „Пловдив”) с 6 точки 
и три златни медала от всички турнири на 
фестивала. Талантът на Димитър е неоспо-
рим и постижението му е многообещаващо. 
Сребърен медал спечели Мартин Висулчев от 
ШК ЦСКА – София, а бронзов - Sava Robert-
Gabriel от Букурещ. 

Виктория Златева („Бургас 64”) е първа 
при момичетата до 8 години, втора е Мила 
Бъклова (ШК „Шах XXI”, София), а трета е 
Габриела Зънгарова (ШК „Пловдив”).

Победителка при най-малките момичета 
до 6 години е Елица Божилова („Ан Пасан”, 
София), втора Фабиана Костадинова (ШК 
„Траяна 2011”, Стара Загора), трета Ралица 
Аршинкова (ШК „Михаил Ботвиник”, София).

Националната индивидуална 
купа за юноши и девойки до 16, 
18 и 20 години 

В Националната индивидуална купа за юно-
ши и девойки до 16, 18 и 20 години участваха 
общо 18 шахматисти от 3 държави – Бълга-
рия - 14, Румъния – 3, и Турция – 1. 

Турнирът се проведе в 6 кръга по Швей-
царска система.

Победител в турнира и 1-во място до 20 
години завоюва Тодор Георгиев („ЧесБомб”, 
Пловдив). Със същия брой точки е и вторият 
– Цветан Стоянов („Бургас 64”) до 20 г.

Трети и победител до 18 години е румън-
ският състезател Андрей-Теодор Долана.

При момчетата до 16 години първи е 
Александру-Богдан Банзеа (Румъния), а втори 
– Виктор Боев (ШК „Пловдив”).

Първите трима от генералното класи-
ране в турнира бяха уважени от спонсори и 
организатори и получиха по торта „Неделя” 
от най-новата им колекция.

Всички участници в „Купа „Тримонциум” и 
НИК „България” получиха много награди от 
спонсорите на Фестивала – всеки получи та-
лон с безплатно парче торта от Сладкарници 
„Неделя”, комплимент от „Рефан – България”, 
продукти и подаръци от „Зайо Байо”, кроаса-
ни от „22 карата”, овкусени млека от „ОМК 
– България”, вода и витаминни напитки от из-
ворна вода „Бачково”, ядки от „Елит-П-Бълга-
рия”, бонбони олипс от „Алта – България”.
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Блиц турнир 
Мартин Димитров и Вячеслав Теличеев са 
победителите през 2016 година.

Блиц турнирите се проведоха с контрола 
по 3 минути на състезател с добавени по 2 
секунди на ход в две групи – „А” (за големи) и 
„Б” (за малки).

За участие в група „А” нямаше огра-
ничения в правото за участие. В турнира 
участваха 127 шахматисти от 5 държави 
– България, Румъния, Русия, Сърбия и Турция. 
Шахматното състезание се състоя в 9 кръ-
га по Швейцарска система. Победител с 8 
точки от 9 възможни е Вячеслав Теличеев 
(Русия).

Второ – четвърто място разделиха с 
по 7,5 точки съответно Красимир Бранков, 
Коста Ангелов и Веселин Пантев.

В група „Б” право имаха малките шахмати-
сти до 8 години. Те се състезаваха в 7 кръга по 
Швейцарска система. Участниците бяха 66. 

Победител с 6,5 т. е Мартин Димитров 
(ШК „Веселин Топалов – 2006”, Варна).

Второ – трето място с по 6 точки разде-
лиха Симеон Tодев (ШК „Пловдив”) и Николай 
Желев („Бургас 64”). 

Димитър Хр. Димитров (ШК „Пловдив”) 
е първи при момчетата до 6 години, втори 
е Мартин Висулчев от ШК ЦСКА, София, а 
трети - Андрей Иванов (ШК „Пловдив”).

Големите участници получиха компли-
мент от „Рефан – България”, а малките учас-
тници - фирмени торби, пълни с изненади, от 
„Зайо Байо”. Организаторите бяха осигурили 
медали за малките участници с лика на Зайо 

Байо. За всички участници бе осигурена извор-
на вода „Бачково”.

Купа „Мелор”

Шахматните надпревари по ускорен шах-
мат се състояха в битки за купа „Мелор”. 
Наградите в турнира бяха осигурени от 
„Оризарна”, Пазарджик, и домакините изказ-
ват лична благодарност на г-н Драгомир Ев-
ров за оказаната подкрепа в развитието на 
интелектуалния и физическия потенциал на 
децата.

Шахматистите играха в две групи „А” – 
за всички желаещи без ограничение на възрас-
тта, и в група „Б” – за момчета и момичета 
до 6 и до 8 години.

Състезателите играха в 6 кръга по Швей-
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царска система с контрола за игра по 15 ми-
нути за партията с добавени по 10 секунди 
на ход.

В група „А” участваха 91 шахматисти, а в 
„Б” група – 60.

Носител на купа „Мелор“ и победител в 
„А” турнира с 5,5 т. и по-добър допълнителен 
показател е мм Димитър Мархолев, втори 
със същия точков актив е Волен Дюлгеров, 
трети с 5 точки е Иван Кочиев (ШК „Плов-
див”).

В група „Б” победител с 6 точки от 6 въз-
можни и горд носител на малката купа „Ме-
лор” е Симеон Тодев (ШК „Пловдив”)  – до 8 
години.

Второ-шесто място разделиха децата, 
завършили с по 5 точки. Втори е Симеон За-
нов („ЦСКА”, София), трети – Николай Же-
лев („Бургас 64”), четвърти – Anghel Teodor-
Andrei (Румъния), пети – Радмил Георгиев 
(„Траяна 2011”, Стара Загора) и шести – Вла-
димир Кононенко („ЦСКА”, София).

Извън шахматните надпревари фестивал-
ната програма беше изпълнена с редица атрак-
тивни и изключително емоционални прояви.

Футболен турнир под наслов 
„Стоп на агресията в спорта”

Много емоции предизвика футболният 
турнир, проведен в три групи - за деца до 8 
г., до 11 г. и до 14 г. Целта на проявата беше 

наред с физическите активности и положи-
телните емоции да се развият качествата 
спортсменство, другарство и взаимопомощ.

Организатори на събитието бяха „Мла-
дежки център” - Пловдив, шахматен клуб 
„Пловдив”, със съдействието и подкре-
пата на ПФК „Ботев”, Пловдив, и Българ-
ския футболен съюз. Гост на турнира беше 
футболната легенда от „Ботев”, Пловдив 
– Атанас Пашев. Той се радваше истински 
на ентусиазма на децата и с удоволствие 
награди всички участници със специални су-
венири, осигурени от ПФК „Ботев”, Плов-
див, и БФС.

Срещите от детския футболен турнир 
се ръководеха от професионални футболни 
съдии, осигурени от БФС.

Домакините се бяха погрижили за макси-
мална безопасност и липса на контузии, като 
бяха осигурили най-нови модерни терени и 
разделиха участниците в три възрастови гру-
пи - до 8 г., до 11 г. и до 14 г.

При осем годишните се включиха 4 отбо-
ра – Пловдив, „ЦСКА” - София, Стара Загора 
и Букурещ от Румъния. 

Игра се кръгов турнир, в който бързо като 
лидери се очертаха отборите на Пловдив и 
ЦСКА. След последен решаващ мач помежду 
им шампионската титла грабна отборът на 
ЦСКА.

Втори е отборът на „Пловдив”, изключи-
телно технични и с невероятен хъс за победа 
състезателите от Пловдив се раздадоха на 
макс, но липсата на резерви им изигра лоша 
шега и в последния решаващ мач с ЦСКА не 
им достигнаха физическите сили. 

От пловдивските състезатели при 8-го-
дишните със специални награди се окичиха - 
Йоан Джелепов – голмайстор, и Николай Пе-
тков - най-полезен играч.

При 11-годишните имаше драма - два от-
бора завършиха наравно по всички показатели 
- Пловдив и Бургас. Шампионът се определи 
след дузпи. Крайно класиране - Бургас, Пловдив, 
Стара Загора, Букурещ (Румъния) и Варна.

От пловдивските състезатели тук със 
специални награди се окичиха - Койчо Коев - 
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голмайстор, Преслав Минев - вратар, Алек-
сандър Каров - най-полезен играч.

При 14-годишните се игра приятелска 
среща България – Сърбия, в която победата 
завоюваха българските футболисти. Със спе-
циални награди тук се окичиха Иван Кочиев 
– голмайстор, и Ивайло Кирилов - най-полезен 
играч.

Шахматен клуб “Пловдив” благодари за 
прекрасните футболни терени, предоста-
вени от директора на Младежкия център, 
Пловдив – г-жа Тодорова, на финансовия ди-
ректор на ПФК „Ботев” – г-н Йотков, за 
многобройните подаръци за всички участни-
ци, осигурени от ПФК „Ботев”, на БФС за 
осигурените специални награди - статуетки 
и професионални футболни съдии.

Официалното закриване на фести-
вала се превърна във вълшебна приказка 
за всички участници.

Всеки учасник получи награда от организа-
торите от Шахматен клуб „Пловдив” според 
възрастта си – играчки, календари, ключодър-
жатели, книгоразделители, според постигна-
тите резултати – купи и медали. 

30 шахматисти – призьори и техни под-
гласници, получиха „сладка” изненада - цяла 
торта „Неделя”, а всички участници - талон 
за безплатно парче торта по избор.

По време на целия фестивал имаше изо-
билие от изненади, а талисманът на турнира 
Тигърчо радваше всички с много усмивки и ба-
лони. 

Шахматен клуб „Пловдив” специално бла-
годари на всички спонсори – „КЦМ-2000 груп” 
АД, Сладкарници „Неделя“, „Рефан – Бълга-
рия”, СД „Сани-Конс Тодорови с-ие” - Зайо 
Байо, Оризарна Пазарджик, „ОМК – България”, 
Кроасани „22 карата”, изворна вода „Бачково“, 
„Елит-П ООД”, „Алта България” за прекрас-
ните мигове за всички деца, участници във 
фестивала.

Информация за фестивала и много 
снимков материал можете да намерите 
на:

www.chessclubplovdiv.com. 
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Нора Рашева спечели първия турнир от 
новата верига „Млади надежди” за деца до 
10 години в Плевен. Състезанието се про-
веде на 1 и 2 октомври 2016 г. в залата на 
СКШ „Плевен XXI” на бул. „Скобелев“ №20.

В проявата участваха 13 малки шахма-
тисти от школата на клуба и едно 8-го-
дишно момче от ловешкия клуб. Най-мал-
кият участник бе 6-годишният Августин 
Петков.

Tурнирът се проведе в 7 кръга, с кон-
трола на игра по 25 минути на състезател. 
Нора Рашева извоюва убедителна победа с 
пълен актив от 7 точки. Втори се класи-
ра Александър Георгиев, а трети - Данислав 
Гърков, и двамата с по 5 т. От 8-годишни-
те най-напред в класирането се нареди Вик-
тор Иванов с 2,5 т.

Нора Рашева и Виктор Иванов спечелиха 
преходните купи до 10 и до 8 години, които 

по регламент ще бъдат тяхно притежание 
до следващия турнир през декември. Чети-
римата призьори бяха наградени с грамоти 
и специално изработени клубни тетрадки.

След изиграването на шест турнира, в 
края на учебната 2016/2017 г. ще бъде излъ-
чен и победителят в генералното класира-
не, който ще спечели наградата електронен 
шахматен часовник.

Първи турнир „Млади надежди“ в Плевен

Трети турнир „Шах за младите надежди“ 
 в Пловдив 

мм Ружка Генова

О
т 23-ти до 27-ми август 2016 
година в Пловдив се проведе 
третият турнир „Шах за мла-
дите надежди“ за шахматисти 

с рейтинг, по-малък от 2300. 

Шахматната надпревара беше трети-
ят, заключителен, етап от шахматна ве-
рига турнири „Личностно израстване на 
младите чрез шахмат”, част от проекта 
„Пловдив за младите”. Третото издание на 
турнира бе под по-различен наслов - „НЕ НА 
ДРОГАТА ЧРЕЗ ШАХМАТ”.

И третият турнир „Шах за младите 
надежди”, както и първите две издания, се 
проведе в комфортните условия на зала 
„Империал” в „Хотел и Спа Империал”, 
Пловдив. 

Контролата за игра бе стандартна 
(класическа) - по 90 минути на състезател 
с добавени по 30 секунди преди всеки ход, 
считано от първия. Игра се в 7 кръга по 
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Швейцарска система.
 Организатори на състезанието бяха ШК 

„ЧесБомб”, Пловдив, и община Пловдив, със 
съдействието на Българската федерация по 
шахмат и шахматния сайт за директни пре-
давания „Чес Бомб” (http://www.chessbomb.
com). Директор на турнира в това издание 
беше гм Александър Делчев. 

Участие в турнира взеха 44-има шахма-
тисти, от които 9-има от състезателите 
бяха под 9 години. 

Победител с 5,5 т. от 7 възможни стана 
гм Милко Попчев, който спечели красивата 
купа от генералното класиране, изработе-
на от фирма „Арт лайн” ЕООД, Пловдив, и 
международния майстор Васил Пантев. 

Втори се класира Иван Колев, който е 
със същия точков актив като победителя, 
със загуба в личната среща. Иван Колев е 
двукратен носител на купата за най-добър 
състезател от първите две прояви.

Третата купа в категорията между 25 
и 35 години завоюва сръбският шахматист 
Милош Тонич.

Трето-шесто място разделиха участни-
ците, завършили с по 6 т. Боривое Тричко-
вич е трети в генералното класиране, чет-
върти – Србислав Минчич, пети – Християн 
Колев, и шести – Апостол Станков.

Купата и наградата за най-добре пред-
ставила се жена спечели Стилияна Брезали-
ева с 4 т. и 16-о място.

Призът за сеньор спечели най-възраст-
ният участник в състезанието, роденият 
през 1939 г. Христо Петков с 4,5 т. и 12-
то място.

Наградата за 7-мо-10-то място - го-
дишен абонамент за сайта http://www.

chessbomb.com, заслужиха съответно - То-
дор Георгиев, Владимир Вълков, Ярослав До-
кузов и Стоян Ор. Стоянов.

Медалите при най-малките заслужиха:

До 8 години:

1-во място Християн Илиев 3 т. 32 м. 

2-ро място Димитър Хр. 

Димитров

3 т. 33 м. 

3-то място Валентин Кулев 2 т. 36 м.

От 8 до 14 години:

1-во място Ярослав Докузов 4,5 т. 10 м.

2-ро място Стоян Ор. Стоянов 4,5 т. 11 м.

3-то място Атанас Кулев 4 т. 17 м.

От 14 до 18 години

1-во място Тодор Георгиев 4,5 т. 7 м.

2-ро място Стилияна 

Брезалиева

4 т. 16 м.

3-то място Никол Илиева 4 т. 18 м.

От 18 до 25 години

1-во място Християн Колев 5 т. 5 м.
 

В третото издание на веригата от със-
тезания „Личностно израстване на младите 
чрез шахмат” се видя ползата от  шахмат-
ните мероприятия. Плахите деца, прохож-
дащи в магията на шахматната игра, които 
се включиха за пръв път в първия турнир, 
вече изглеждаха по-уверени в собствените 
си сили.

Още първият кръг даде доказателство 
на тази теза. Малката Симона Савкова, на 
която първото състезание в 8-годишния й 
живот беше първото издание на веригата, 
успя цели 3 часа и половина да се съпроти-
влява срещу опитния Кирил Карталов.

Оспорвана беше и шахматната схватка 
между Рада Минева и двукратния победител 
в категорията от 25 до 35 години във вери-
гата - Иван Колев, но накрая по-опитният 
шахматист надделя.

Своето шахматно израстване демон-
стрира и Георги Колев. Той надхитри в ми-
телшпила опитния си съперник от Сърбия 
фм Србислав Инчич и спечели пешка. Опитът 
и познанията на сърбина в топовните енд-



23ШАХ в училище

шпила му позволиха да достигне до ремито 
срещу младата ни шахматна надежда.   

По време на турнира се наблюдава една 
типична грешка за шахматистите, която 
винаги дава шанс на по-слабите срещу по-
силните - изпадане в цайтнот.

Например в партията Кулев – Дафовски 
от 5-ти кръг, на 36 ход с пешка повече бе-
лите имаха 1 минута до края на партията 
срещу 1 час и пет минути за черните. Само 
поради неопитността си черните не се 
възползваха от преимуществото във вре-
мето. 

Srbislav Mincic (2205) - Georgi Kolev 
(1517) [A00]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 ¥b4 4.¤xe5 0–0 
5.¤d3 ¥xc3 6.dxc3 ¤xe4 7.¥e3 d5 8.¤f4 c6 
9.¥d3 ¥f5 10.0–0 ¤d7 11.¦e1 £c7 12.£h5 ¥g6 
13.¤xg6 hxg6 14.£h4 ¦fe8 15.c4 ¤ef6 16.b4 
dxc4 17.£xc4 ¤e5 18.¥f4 ¤xc4 19.¥xc7 ¤b6 
20.c4 ¦ac8 21.¦xe8+ ¦xe8 22.a4 ¦c8 23.¥f4? 
¦d8 24.¥e2 24...¤xc4! 25.b5 c5 26.¦c1 ¤b2 
27.¦xc5 ¤xa4 28.¦c2 ¤d5 29.¦d2 ¤ac3 
30.¥f1 ¦e8 31.¥g3 ¦e1 32.f3 ¦b1 33.¢f2 ¤d1+ 
34.¢e2 ¤1e3 35.¥f2 ¦xf1 36.¥xe3 ¤xe3 
37.¢xe3 ¦b1 38.¦d8+ ¢h7 39.¦d5 a5 40.bxa6 
bxa6 41.g4 ¦a1 42.g5 a5 43.¦d7 1/2

Milos Tonic (2043) - Aleksandar Evrov 
(1332) [A29]
1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.¤f3 ¤c6 4.g3 ¥c5 
5.¤xe5 ¥xf2+ 6.¢xf2 ¤xe5 7.e4 7...¤fg4+ 
[7...c5; 7...d6] 8.¢g2 £f6 9.£e2 d6 10.¤d5 
[10.h3] 10...£d8 11.d4 ¤c6 12.h3 ¤f6 13.¥g5 
¤xd4 14.£f2 ¤xe4 15.£xd4 ¤xg5 16.£xg7 

¦f8 17.¤f6+ ¢e7 18.£xg5 ¢e6 19.¦e1# 1–0

 Steliyana Brezalieva (1554) - Hristian 
Kolev (1886) [A00]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¤f3 
0–0 6.¥e2 e5 7.0–0 ¤c6 8.d5 ¤e7 9.¤e1 ¤d7 
10.¤d3 f5 11.¥d2 f4 12.f3 g5 13.¦c1 ¤f6 14.c5 
¤g6 15.¤b5 ¦f7 16.¥a5 b6 17.cxd6 cxd6 
18.¥b4 ¥f8 19.¥a3?! h5 20.¤b4 ¤e8 21.¤c6 
£f6 22.¤cxa7 ¥d7 23.¤c6 ¦g7 24.£b3 g4 
25.¤ba7 g3 26.£xb6 £h4 27.hxg3 fxg3 28.¦fd1 
¤f4 29.¢f1 ¤xg2 30.¢xg2 £h2+ 0–1

Apostol Stankov (1856) - Nikol Ilieva 
(1584) [A00]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 
5.¤c3 ¤c6 6.¥c4 £b6 7.¤db5 ¤g4 8.0–0 
¤f6 9.¥e3 £d8 10.h3 g6 11.¥b3 ¥g7 12.¤d5 
¤xd5 13.exd5 ¤a5 14.¤xa7 ¤xb3 15.axb3 
¥xb2 16.¦b1 ¥g7 17.¥d4 0–0 18.¤xc8 
£xc8 19.c4 ¥xd4 20.£xd4 £c7 21.¦fe1 
¦a2 22.¦e4 e6 23.dxe6 fxe6 24.¦xe6 ¦fxf2 
25.£xf2 ¦xf2 26.¢xf2 £f7+ 0–1

Решения на комбинациите от стр. 26
(1) Fedoruk - Shilov
1.£h8+ ¢xh8 2.¦f8+ ¢h7 3.¦h4# 1–0
(2) Emrich - Moritz 1...£xh2+ 2.¢xh2 
¤g4+ 3.¢g1 ¤h3+ 4.¢f1 ¤h2# 0–1
(3) Owen - Burn
1.¤xd5 ¤e8 [1...exd5 2.£xf6 gxf6 3.¦g1+ 
¢h8 4.¥xf6#] 2.¤f6+ gxf6 3.¦g1+ ¢h8 
4.£xf6+ ¤xf6 5.¥xf6# 1–0
(4) Bodga - Ferreira
1.¤f6+ gxf6 2.£xe6+ fxe6 3.¥h5# 1–0

(5) Prokopovic - Van der Meije
1...£xh2+ 2.¢xh2 ¦h5+ 3.¢g1 ¤f3+ 
4.gxf3 ¦dg5# 0–1
(6) Lehrstellung
1.¦xc8+ ¦xc8 2.£a4+ ¢d8 3.¥a5 1–0
(7) Shulman - Sandler
1.£a5 ¦f8 2.£g5 g6 3.£h6 1–0
(8) Kulis - Balik
1.£h6+ ¢xh6 2.¦h4+ ¢g5 3.¥c1+ ¢xh4 
4.¦f4+ ¢g5 5.¦f3+ ¢h4 6.¦h3# 1–0
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З
а втора поредна година на 30 октомври 
2016-а великотърновският мол и ШК 
“Етър” организираха Национален дет-
ски турнир по шахмат. Децата бяха 68 

и играха в обща група с отделни класирания 
до 6, 8, 10 и 12 години, момичета и момче-
та. Имаше представители от 15 клуба, като 
най-многобройни бяха домакините от “Етър” 
– 26 деца, следвани от “Шах 21”, София - 13, 
“Пристис”, Русе - 9, “Марица-Изток”, Радне-
во, и “Плевен 21” - по 4-ма състезатели. Иг-
раха се 6 кръга на ускорен шах с контрола oт 
15 минути плюс 5 секунди на ход.

Специален гост на събитието бе гросмай-
стор Адриана Николова, национален състе-
зател с многобройни отличия. Тя изнесе от-

крит урок на децата след края на турнира. 
Много спонсори и приятели на шахма-

та се включиха с подаръци за децата. Иван 
Иванов – зам.-председател на НС, даде 200 
лв. за наградния фонд. Лактима Балкан оси-
гури напитки, а “Класико СВА” и Sugarland 
- шоколади и близалки. „Рефан” също изнена-
да всички участници със своите подаръци. 
Още: Paula Venti, магазини „Актив”, Мтел, 
LC Waikiki, SLS - спортни стоки, Hippoland, 
Mat Star, Deichmann, книжарница „Прияте-
ли”.

Турнирът, както и миналата година бе 
спечелен от представителка на нежния 
пол. Този път Ичен Ма от „Шах 21”, Со-
фия, която завърши с 5,5 точки и с най-до-

Втора купа „Мол Велико Търново”
мм Светла Йорданова
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бри показатели грабна купата при момиче-
тата. Също с толкова точки са още две 
момчета. Кристиян Милев от „Спартак 
Плевен 21” бе определен за носител на ку-
пата до 12 години. Стилиан Ангелов от 
ШК „Етър” стана носител на купата до 10 
години. Тримата получиха по един куфар 
от „Паула Венти”, парична награда, карти-
ни от „Актив”. Голямата награда таблет 
от Мтел стана притежание на Ичен Ма, а 
Стилиан Ангелов получи смартфон за най-
добър търновец.

Класирания по групи:

Момчета до 12 години
1. Кристиян Милев – „Спартак Пл. 21”

2. Християн Илиев – „Шумен 2005”

3. Емил Тилев – „Марица Изток”, Раднево

4. Никола Николов – „Етър”, В. Търново

Момчета до 10 години
1. Стилиан Ангелов – „Етър”, В. Търново

2. Кристиан Ангелов – „Етър”, В. Търново

3. Виктор Илиев – „Веселин Топалов 2006”, Варна

4. Станислав Ботев – „Пристис”, Русе

Момчета до 8 години
1. Божидар Тилев – „Марица Изток”, Раднево

2. Радосвет Димитров – „Пристис”, Русе

3. Никола Клаклов – „Ивис плюс”, София

4. Кристиян Илиев – „Плевен 21”

Момчета до 6 години
1. Веселин Гавазов –„Алехин 21”, Казанлък

2. Тодор Великов – „Етър”, В. Търново

3. Александър Божилов – „Шах 21”, София

Момичета до 12
1. Ичен Ма – „Шах 21”, София

2. Любомира Ленкова – „Плевен 21”

3. Радост Радкова – „Етър”, В. Търново

4. Стефания Димитрова – „Енергия 21”, Добрич

Момичета до 10
1. Мелиса Салим – „Орловец 1997”, Габрово

2. Виктория Маринова – „Етър”, В. Търново

3. Кристияна Тодорова – „Етър”, В. Търново

Момичета до 8
1. Даря Димитрова – „Трявна 2001”

2. Ана-Мария Георгиева – „Орловец 1997”, Габрово

3. Силвия Коджабашева – „Етър”, В. Търново

4. Стефани Бижева – „Етър”, В. Търново

ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАГРАДИ
Най-добри до 7 години
1. Слав Чамурков – „Етър”, В. Търново

2. Виктор Иванов – „Плевен 21”

3. Момчил Кулев – „Пристис”, Русе

Дебютанти:
1. Кирил Иванов – „Пристис”, Русе

2. Христо Михайлов – „Пристис”, Русе

3. Момчил Кулев – „Пристис”, Русе

Най-добре представили се от Велико Търново
1. Стилиян Ангелов – „Етър”, В Търново

2. Кристиан Ангелов – „Етър”, В. Търново

3. Никола Николов – „Етър”, В. Търново

Поощрителни награди за ШК Етър по възраст:
1. Веселин Чамурков -  I клас

2. Боян Цаков -II клас

3.  Виктор Бенков - III клас

4. Андрей Братоев - IV клас

Най-малки участници:
1. Александър Божилов – „Шах 21”, София – роден 

2010 г.

2. Никол Желязкова – „ Етър”, В. Търново – родена 

2009 г.
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Ðешете комбинациите
(1) Fedoruk - Shilov

iy
Белите печелят

(2) Emrich - Moritz

Черните печелят

(3) Owen - Burn 

Белите печелят

(4) Bodga - Ferreira

Белите печелят

(5) Prokopovic - Van der Meije

iy
Черните печелят

(6) Lehrstellung

Белите печелят

(7) Shulman - Sandler

Белите печелят

(8) Kulis - Balik

Белите печелят



Норвежкият шахматен гений Магнус 
Карлсен защити титлата си на световен 
шампион по шахмат срещу претендента от 
Русия Сергей Карякин. След като мачът от 
12 партии на класическа контрола, игран в Ню 
Йорк, завърши наравно - 6 на 6 точки, регла-
ментът предвиждаше победителят да бъде 
определен с тайбрек от четири партии по 
ускорен шахмат и блиц при ново равенство. 
Карлсен доминираше и след две ремита побе-
ди в последните две партии и с краен резул-
тат 3:1 спечели тайбрека и мача! 

Магнус Карлсен е световен шампион от 
2013 година. Той е детето чудо на светов-
ния шахмат. На 13 години става гросмай-
стор, на 15 вече е в световния елит, а на 
17 е един от петимата най-силни шахмати-
сти в света. 

Магнус Карлсен е роден на 30 ноември 
1990 г. в Тьонсберг, Норвегия. Съдбата оп-
редели точно тайбрекът на този мач да се 
състои на 26-ия му рожден ден. Така той 
сам си поднесе най-хубавия подарък, за тре-
ти път защити шахматната корона след 
двата му мача с Ананд.

Финалният ход на мача в последната 
партия между двамата е бляскав и ще ос-
тане завинаги в шахматната история като 
един от най-красивите ходове и комбина-
ции. Ход на голям шахматист, достоен да 
носи званието световен шампион! 

Magnus Carlsen – Sergey Karjakin
4-та партия, тайбрек

1. £h6+!! gxh6 [1... ¢xh6 2.¦h8#] 2.¦xf7# 1-0 

Магнус Карлсен защити 
световната си титла по шахмат
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