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Ìеждународни прояви

Световно първенство за юноши и девойки 
до 20 години - Ереван, Армения

мс Ива Виденова

От 3 до 16 октомври 2006 г. в Ере-
ван, Армения, се проведе Световното 
първенство за юноши и девойки до 20 
години. Това състезание е може би най-
престижното сред младежите, тъй 
като шампионите и при момичетата, 
и при момчетата попадат директно в 
цикъла на ФИДЕ за световната купа, 
съответно за жени и мъже, както и в 
редица големи турнири. Участие взеха 
83-ма юноши и 58 девойки от 43 стра-
ни, сред които общо в двата турнира 
21 гросмайстори и 33 международни 
майстори. Шампионатът протече в 
13 кръга при контрола 1час и 30 мин за 
40 хода + 30 мин до края на партията 
с добавка по 30 сек на ход.

След като през февруари  спечелих 
републиканската титла за девойки до 
20 години и благодарение на изключи-
телната материална и морална подкре-
па от страна на Българската шахмат-
на федерация и ШК „Локомотив-2000” 
(Пловдив), взех участие в първенст-
вото. Залата за игра беше Шахматна 
къща „Тигран Петросян”, в близост до 
центъра и на 10 минути от хотела, 
в който бяха настанени всички учас-
тници. Церемонията по откриването 
беше много тържествена. Състеза-
тели, треньори, журналисти, спонсо-
ри и гости на турнира положиха цветя 
пред паметника на Тигран Петросян, 
непосредствено до залата за игра. Не 
мога да преценя дали участниците в 
шампионата бяха повече от публика-
та в залата, но безспорно Армения е 
страна, в която шахът е поставен на 
най-висок пиедестал. Всекидневно лю-
бители и аматьори следяха играта на 
своите любимци. 12 от партиите се 

предаваха на живо по интернет, а 6 
- на демонстрационни табла, предназ-
начени за публиката. В залата за анали-
зи на видеостена се следеше на живо 
мачът между Топалов - Крамник, а 
пред самия вход на Шахматната къща 
можеха да се видят любители на блиц, 
зарчета, табла и карти. Единствен не-
достатък бе, че поради големия инте-
рес към събитието беше много шум-
но. Ходове и варианти на руски език 
достигаха твърде често до ушите на 
състезателите, а бившият световен 
шампион Руслан Пономарьов със си-
гурност би предпочел европейското 
първенство в Пловдив 2003 г. да се бе 
провело в Ереван, тъй като мобилни 
апарати не спираха да звънят. Посто-
янни гости на турнира бяха някои от 
водещите арменски състезатели - съ-
именникът на арменската шахматна 
легенда Тигран Петросян, както и най-
силният арменски шахматист - Левон 
Аронян. Аронян се занимаваше усиле-
но със 17-годишния Завен Андриасян, 
който спечели еднолично турнира при 
юношите с 9,5 т. от 13. В почивния 
ден имахме възможност да опознаем 
страната по време на 3-часова екс-
курзия до манастира на Гегхард - един 
от най-старите манастири, датиращ 
от IV век. Армения е първата стра-
на в света, приела християнството 
(301г.), поради което църкви, манас-
тири и храм-паметници на територи-
ята й представляват значимо култур-
но наследство.

За мен турнирът започна неблагоп-
риятно (0,5/2 т.), но впоследствие 
постигнах 2/2 т. и през по-голямата 
част се задържах на +1. В 7 от парти-
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ите завърших реми - нещо съвсем не-
характерно за стила ми. Загуба в пред-
последния кръг обаче от украинската 
гросмайсторка Диана Арутюнова и 
реми в последния - с Анахит Кхаратян 
(арменка, покрила бал за международен 
майстор за жени по време на турни-
ра), ме остави 30-та с 6,5/13 т. Пре-
доставям на читателите на сп. „Шах 
в училище” една моя победа и една 
учебна позиция! 

WIM Kruttika Nadig (IND) 
(2184) - Iva Videnova (2141) [B78]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c3 g6 6.¥e3 ¥g7 7.f3 0–0 8.¥c4 
¤c6 9.£d2 ¥d7 10.0–0–0 £b8 11.h4 
b5 12.¥b3 a5 13.¤c6 ¥c6 14.¤d5 ¥d5 
15.¥d5 ¦a6 16.a3 ¦c8 17.¢b1 ¤d5 
18.ed5 b4 19.a4 b3 20.c3 ¦c4 21.h5 
£e8 22.£d3 £a4 23.¥d2 ¦a8 24.hg6 
hg6 25.¦de1 ¦ac8 26.¢c1

XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0
9+-+-zppvl-0
9-+-zp-+p+0
9zp-+P+-+-0
9q+r+-+-+0
9+pzPQ+P+-0
9-zP-vL-+P+0
9+-mK-tR-+R0
xiiiiiiiiy

26...¥c3!! 27.¥c3 ¦c3 28.bc3 £a1 
29.£b1 £c3 30.¢d1 £d4 31.¢e2 ¦c2 
32.£c2 bc2 33.¦c1 £c3 34.¦h4 e6 
35.de6 fe6 36.¦e4 ¢f7 37.¦e3 £c5 
38.¢d3 £f5 39.¢d2 £g5 40.g4 d5 
41.¢d3 £e7 42.¦c2 g5 43.¢e2 £d6 
44.¢d1 d4 45.¦d3 £b4 46.¢e2 a4 
47.¦a2 £c4 48.¦aa3 e5 49.¢d2 ¢e6 
50.¦a1 ¢d5 51.¦da3 e4 52.fe4 ¢e4 
53.¦e1 ¢f4 54.¦ea1 ¢g4 55.¦g1 ¢f4 
56.¦gg3 g4 57.¦gd3 ¢e4 58.¦g3 £e6 
59.¦gd3 £h6 60.¢c2 £h2 61.¢c1 £f2 
62.¢d1 £g1 63.¢d2 £b1 64.¦g3 £b2 
65.¢d1 £b1 66.¢d2 £b4 67.¢d1 ¢d5 
68.¢c2 ¢c4 69.¦ad3 £e7 70.¢d1 

£e4 71.¢d2 £f4 72.¢d1 £f2 73.¢c1 
£e2 74.¦a3 d3 75.¦g4 ¢b5 0–1

Iva Videnova (2141) - Schoene, 
Maria (2155) GER [A25]

XIIIIIIIIY
9-+-+Q+-+0
9tr-+-+-mk-0
9-+-wq-+L+0
9+-zp-+-+P0
9-+Pzp-+-+0
9zp-+P+-vl-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-tRK0
xiiiiiiiiy

Позицията на белите изглежда на 
пръв поглед загубена предвид напред-
налата черна проходна пешка на а3. Но 
след последвалата форсирана комбина-
ция партията завършва етюдно: 
51.h6 ¢h6 52.£h8 ¢g6 53.¦g3! £g3 
54.£g7!!

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9tr-+-+-wQ-0
9-+-+-+k+0
9+-zp-+-+-0
9-+Pzp-+-+0
9zp-+P+-wq-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

54...¢g7 [54... ¦g7 Пат!]  Пат!

Прецеденти в турнира бяха русна-
кът Никита Витюгов (рейтинг: 2596, а 
с титла едва международен майстор) и 
12-годишната китайка Йифан Хю (рей-
тинг: 2481, а титла едва ФИДЕ майс-
тор за жени). И двамата обаче покри-
ха бал за гросмайстор, съответно за 
мъже и жени, по време на турнира. И 
при юношите, и при девойките бор-
бата за призовите места беше много 
ожесточена, а медалите се разпределя-
ха в последните кръгове. 

Ето и крайното класиране: 
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Ìеждународни прояви
Юноши до 20 г.

Крайно класиране т.

1 Andriassian, Zaven (ARM) 9.5

2 Vitiugov, Nikita (RUS) 9

3 Kryvoruchko, Yurij (UKR) 9

4 Pantsulaia, Levan (GEO) 9

5 Frolyanov, Dmitry (RUS) 8.5

6 Wang, Yue (CHN) 8.5

7 Stellwagen, Daniel (NED) 8.5

8 Wen, Yang (CHN) 8.5

9 Wang, Hao (CHN) 8.5

10 Khairullin, Ildar (RUS) 8.5

Общо 83 участници

Девойки до 20 г.

Крайно класиране т.

1 Shen, Yang (CHN) 9 

2 Hou, Yifan (CHN) 9 

3 Melia, Salome (GEO) 9

4 Mongontuul, Bathuyag (MGL) 9

5 Karavade, Eesha (IND) 8.5

6 Gomes, Mary Ann (IND) 8.5

7 Pourkashiyan, Atousa (IRI) 8.5

8 Rudolf, Anna (HUN) 8.5

9 Harika, Dronavalli (IND) 8

10 Tania, Sachdev (IND) 8

30 Videnova, Iva (BUL) 6.5

Общо 58 участнички

Прави силно впечатление както 
възрастта на шампионите - и Завен 
Андриасян, и Йифан Хю са едва 17-го-
дишни, така и броят на китайски и 
индийски представители в топ 10 на 
първенството. 

Бих желала още веднъж да благода-
ря на БФ Шахмат и ШК „Локомотив-
2000” за оказаната подкрепа. Съжаля-
вам, че единствен представител на 
България бях аз. Прогресиращи шах-
матисти определено не липсват на 
страната ни. Поздравявам 20-годиш-
ния Калин Каракехайов и 19-годишния 
Григор Григоров за утвърждаването 
им като международни майстори 
през лятото на 2006 г. и се надявам, 
че през 2007 г., когато световното 
първенство за юноши и девойки до 
20 г. отново ще се проведе в Ереван, 
българският флаг ще се нареди редом 
до тези на Китай, Индия, Русия.

Накрая искам да се обърна към 
всички надежди и таланти на Бълга-
рия, както и към онези, които все 
още нямат така желаните добри ре-
зултати и успехи, като споделя една 
мисъл на 9-ия световен шампион Тиг-
ран Петросян:

 „Младите шахматисти не трябва 
да забравят, че за напредъка им може 
да помогне всеки, но да станат добри 
шахматисти могат единствено сами, 
постоянно работейки над себе си.”

Ива Виденова
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Месец декември се оказа богат на 
емоции за българските шахматисти. 
На девети в НДК – София, тържест-
вено бе отбелязана 75-ата годишнина 
от основаването на БФШ. На десети 
в хотел “Национал” в Русе се събра-
ха 12 от най-добрите млади българс-
ки шахматисти. Поводът бе повече 
от приятен. След много години на 
бездействие от страна на Балканс-
ките федерации по покана на младия 
президент на Румънската шахматна 
федерация - Йон Добронаутяну, бяха 
възстановени приятелските срещи 
между национални отбори на Румъния 
и България. Към тях  се присъедини и 
отбор на  Унгария. Това не е странно - 
през 1947 г. Унгария игра на Балканиада 
и защо сега да не играе и в приятелс-
ката среща.

Срещите между България и Румъ-
ния на национално равнище датират 
от 1943 г. Тогава в Русе и Гюргево на 
8 дъски се срещат отбори, съставени 
от мъже, студенти и ученици.

Сега отборите бяха съставени 
само от деца в три възрастови групи  
- до 10, 12 и 14 г. по две момчета и 
момичета, или общо 12 състезатели.

НАШИЯТ ОТБОР БЕ В СЪСТАВ:

Момчета 
- до 10 г. - Александър Монев и 

Валентин Вълев
- до 12 г.-  Сашо Андреев и Иван 

Буковски
- до 14 г.- Киприан Бербатов и 

Стоян Иванов

Момичета 
- до 10г. - Симонета Иванова и 

Мария Васова
- до 12 г. - Цвета Галунова и Да-

рена Сиркова
- до 14 г. - Сандра Трифонова и 

Калина Тодорова

Ръководител на групата бе Нико-
лай Велчев, а треньори - Живко Жеков 
и Коста Ангелов.

След кратко  пътуване пристиг-
нахме на  мястото на събитието. 
Оказа се, че ще бъдем настанени и 
ще играем в една от националните 
олимпийски бази на Румъния, която е 
на спорта кану-каяк и носи името на 
един от най-известните треньори в 
гребния спорт на Румъния - Николае 
Навасарт. Базата  се намира на брега 
на живописното езеро Снагов на око-
ло 30 км от столицата Букурещ. Ста-
ите бяха просторни и домакините 
се бяха подсигурили за зимни условия 
- имаше и климатици, и парно отопле-
ние. Намерихме също и приветствие 
на български език, специални пликове 
и картички, посветени на мача Топа-
лов - Нисипеану, състоял се през април 
2006-а в Букурещ, безалкохолни напит-
ки и минерална вода.

Техническата конференция бе вед-
нага след вечерята и на нея бе уточ-
нена системата на игра - всеки срещу 
всеки, по две партии с разменени цве-
тове. Контролата на игра по 90 ми-
нути на състезател с добавяне по 30 
секунди на ход. Жребият ни отреди 
втори номер. Първи бе Румъния “А”, 

Международна приятелска среща за деца
до 14 години - Румъния - България - Унгария

мм Коста Ангелов
12-16.12.2006 г.  Снагoв, Румъния
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Ìеждународни прояви
трети - Унгария, и четвърти - Румъния 
“Б”. Бегъл поглед по тимовите листи 
на отборите ни беше показал, че ос-
новни съперници за първото място 
щяха да са унгарците. По-късно обаче 
сметките показаха, че по среден кое-
фициент на градираните състезатели 
сме последни със 7 градирани и среден 
коефициент 1818. “Водеше” Румъния 
“А” с 6 градирани и среден коефициент 
2020, следван от Унгария - 10 градира-
ни и 1970, и Румъния “Б” - 6 градирани 
и 1844 коефициент.

С изключение на Румъния “Б” почти 
всички състезатели от трите отбо-
ра бяха участвали на Европейското 
първенство в Херцег Нови (Сърбия и 
Черна  гора) или на Световното пър-
венство в Батуми (Грузия) през 2006 
година, а някои и на двете.

Очертаваше се много люта бит-
ка! Всички  отбори имаха своите ли-
дери: Нашият - Бербатов и Монев 
при момчетата и Галунова и Трифо-
нова при момичетата; унгарският 
- G. Hitter - европейска шампионка 
по блиц до 14 г. за 2006 г. при моми-
четата и R. Rapport при момчетата; 
румънският - D.Visanescu,  европейска 
шампионка до 10 г. по класически шах 
и вицешампионка по ускорен шах за 
2006-а, и R. Dragomirescu и A. Petrisor 
при момчетата. За Visanescu имаше 
цяла страница във вестник от  цент-
ралния печат на Румъния.

Сред треньорите бяха мм Мирча 
Павлов (Румъния) - стар приятел на 
България, играл на много такива сре-
щи и владеещ български език, мм Дюла 
Месарош (Унгария) - владеещ румънски 
език. Главен съдия на срещата бе из-
вестният международен съдия Ливиу 
Добронаутяну с помощник Раду-Ката-
лин Чирила.

Партиите се играеха всеки ден от 

15 ч. с изключение на 14 декември, ко-
гато имаше 2 кръга.

Турнирът бе открит от президен-
та на Румънската шахматна федера-
ция Йон Добронаутяну. Сред офици-
алните гости  бяха вицепрезидентът 
на РФШ, кметът на град Снагов, упра-
вителят на базата, много треньори и 
родители.

Първата половина от турнира по-
каза, че и трите отбора горят от 
желание да спечелят първото място. 
Броят на ремитата бе 15 от 72 пар-
тии! (Във втората част те бяха 16, 
което прави около 22% - завидна ре-
зултатност!) Всички партии се игра-
еха до “последна капка кръв”. Имаше 
дори до цар срещу цар! Нашата пър-
ва среща беше с Унгария. Момчетата 
направиха 3:3, а момичетата загубиха 
с 3½ : 2½, или общо загубихме мача с 
6½: 5½. Румъния “А” разгроми Румъ-
ния “Б” с 10:2 -  две победи с по 5:1.

Победи от нашите спечелиха С. 
Андреев, К. Бербатов, С. Иванова и 
М. Васова, наравно завършиха В. Вълев, 
Ст. Иванов и Цв. Галунова, а загубиха 
Ал. Монев, И. Буковски, Д. Сиркова, 
С. Трифонова и К. Тодорова. Всички 
играха с пълно отдаване на силите 
- и тези, които направиха реми, и 
тези, които загубиха. В следващите 
два кръга, а и по-нататък стана ясно 
до голяма степен защо по-голямата 
част от нашите малки шахматис-
ти нямат успехи на европейските и 
световните първенства. На първо 
място това е недостатъчната тео-
ретична подготовка. В миналото се 
препоръчваше шахматната игра да 
се изучава отначало от ендшпила, но 
сега това е невъзможно. Не знаете 
ли дебюта - не можете да стигнете 
до ендшпил.

Колкото и да ми е неприятно, ще 
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посоча Бербатов, който загуби две 
партии почти без игра. Ето едната 
от тях, играна в третия кръг.
Berbatov K - 
Najbok R (Румъния “Б”)
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4 g6 
5.¥e3 ¥g7 6.¤c3 ¤f6 7.¥c4 0–0 8.¥b3 a5 
9.f3 d5 10.¤d5 ¤d5 11.ed5 ¤b4 12.c4 a4 
13.¥c2 e5 14.¤e2 £h4 15.¢f1 £c4 16.¥a4 
¤d5 17.¥f2 £a4 18.£d5 ¥e6 19.£b7 ¦fb8 
20.£e4 ¦b2

IIIIIIII
9r+-+-+k+0
9+-+-+pvlp0
9-+-+l+p+0
9+-+-zp-+-0
9q+-+Q+-+0
9+-+-+P+-0
9Ptr-+NvLPzP0
9tR-+-+K+R0
iiiiiiii

Тук часовникът на белите показ-
ваше 19 минути, а на черните 90(!), 
тоест те бяха играли изцяло на до-
бавеното време. Партията вече е 
решена. 21.£a4 ¦a4 22.¤g3 ¦ba2 
23.¦a2 ¦a2 24.h3 ¦a1 25.¥e1 ¥f8 
26.¢e2 ¥c4 27.¢e3 f5 28.¥c3 f4 
29.¢e4 ¦a4 30.¦a1 ¦a1 31.¥a1 fg3 
и черните реализираха фигурата в 
повече. Тази партия така повлия на 
Киприан, че той загуби и останалите 
три партии. 

Недостатъчното познаване на 
теоретичните  варианти води до из-
разходване на повече време в дебюта 
и в края на партията, когато трябва 
време, било за реализация на преиму-
щество, било за защита - то липсва. 
И ако за Мария Васова незнанието на 
теория е обяснимо - тя е само на  8 
години, то за Сандра и Калина е неп-
ростимо. Те са вече изградени състе-
зателки и трябва да осъзнаят, че без 
сериозна теоретична подготовка не 

може да се върви напред.
Направи ми впечатление, че ако не 

на всичките 12, то поне на 9 дъски в 
края на партията нашите  състеза-
тели имаха по 2-3 минути, а техни-
те съперници - в пъти повече. Това е 
много тревожно и показва пропуски 
не само в теорията.

Но да се върнем на състезанието. 
Във втория кръг направихме равна 
среща с Румъния “А” по 3:3 и при мо-
мичетата, и при момчетата.

Много находчиво игра Бербатов с 
черните срещу Драгомиреску. След 
коректна жертва на качество той 
жертва и кон, и без цял топ, спечели 
важна точка. Унгарците се справиха с 
Румъния “Б” –  9½:2½. В третия кръг 
ние поднесохме голямата изненада, за 
съжаление неприятна.

Загубихме, макар и минимално с 
5½:6½ от отбора на Румъния “Б”. 
Може би ги  подценихме, може би се 
повлияхме от  загубата на Бербатов, 
за която стана дума.

Сандра записа трета загуба. Мисля, 
че тя прегря по време на състезани-
ето. Иска да спечели на всяка цена, а 
ако загуби, се стреми да се реваншира 
веднага в следващия кръг. Тя е с мно-
го спокоен характер, умее да разсъж-
дава и неизбежно ще преодолее този 
недостатък. Сашо Андреев загуби 
втора партия. Той се стреми да види 
всичко на дъската. Това не е лошо, но 
да си спомним максимата на Козма 
Прутков - “Не може да се обхване не-
обхватното.” За Стоян Иванов важи 
същото. Трябва да се търси не само 
най-силният ход, а и най-неприятният 
за съперника в позицията. Това много 
често води до успех. 

Симонета и Дарена загубиха по две 
партии в първите три  кръга. При тях 
основната причина е в недостатъчна-
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та концентрация по време на партия-
та. Това също се “лекува”. Иван напра-
ви две ремита поред след загубата. 
Знаем, че е миролюбив състезател и 
му “забранихме” да прави повече ре-
мита. Това подейства и той спечели 
след това две партии. Интересно 
беше и това, че партньорите му ся-
каш разбраха, че няма нищо против 
равенството и го “бомбардираха” с 
предложения за реми, които естес-
твено отказвахме. Валентин, Цвета 
и Калина спечелиха първи победи, а 
Сашо Монев - втора.

Отлично игра Мария Васова. Най-
малка, с най-малко опит, с най-малко 
познания и... с най-голямо желание за 
победа. Три кръга - три победи! Пред-
лагат и реми, тя има около 3 мину-
ти, позицията е равна, но тя иска да 
играе и да спечели... и печели!

След всеки кръг разглеждахме 
заедно всички партии, посочвахме 
грешките, но след третия кръг, ко-
гато останахме на трета позиция, 
всички състезатели сякаш се стрес-
наха. Почувстваха, че са отбор, че 
представят България. И това даде 
резултат.  Спечелихме и трите сре-
щи - срещу Унгария с 6½:5½; срещу 
Румъния “А” със 7½:4½ и срещу Ру-
мъния “Б” с 8½:3½.  С изключение на 
Калина, която направи 1 от 3, всички 
взеха по 2 от 3, Буковски 2½, а Цве-
та - 3 от 3. Цвета направи отлични 
атаки, а Сандра направо разгроми за 
19 хода една от най-добрите румънс-
ки шахматистки -М. Anusca. По-долу 
ще видите някои от най-хубавите 
партии на нашите състезатели. Във 
втората половина на състезанието 
ние загубихме общо 7 партии от 33.

За съжаление тези три отборни 
победи стигнаха само за второто 
място в генералното класиране, кое-

то е следното:

Генералното класиране:
1 Унгария . . . . . . . . . . . . . 45 т.
2 България . . . . . . . . 39,5 т.
3 Румъния “А”  . . . . . . . 37,5 т.
4 Румъния “Б”  . . . . . . . . . 22 т.

Класиране при момичетата 
1 Румъния “А”  . . . . . . . . . 21 т.
2 България . . . . . . . . 20,5 т. 
3 Унгария . . . . . . . . . . . 20,5 т.
4 Румъния “Б”  . . . . . . . . . 10 т.

Класиране при момчетата:
1 Унгария . . . . . . . . . . . 24,5 т.
2 България . . . . . . . . . 19 т.
3 Румъния “А”  . . . . . . . 16,5 т.
4 Румъния “Б”  . . . . . . . . . 12 т.

За наша радост и при момичета-
та, и  при момчетата имахме побе-
дители в някои възрасти. При моми-
четата това беше Цвета Галунова 
до 12 г. - с 5 т., а при момчетата 
- до 12г. Иван Буковски с 3,5 т. (ра-
вен брой с други състезатели, но 
по-добър коефициент). Те получиха 
специални купи. Жалко, че Мария с 5 
т. от 6 не взе купа, но европейската 
шампионка Visanescu направи 6 от 
6. Ех, ако Симонета беше спечелила 
срещу нея.

За всички деца това беше първа 
отборна среща, когато те играят за 
България. Без съмнение, са се притес-
нявали от това, старали са се  да да-
дат най-доброто от себе си. И това 
е хубавото на тези срещи, децата се 
сплотяват, помагат си! Шахматът 
е  индивидуален спорт, но и тук има 
отборни срещи,  когато загубиш - не 
губиш само ти, а и отборът.

На закриването президентът на Ру-
мънската шахматна федерация поже-
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ла на всички нови успехи до срещата 
през 2007 г. в България, а представи-
телят на Унгария заяви, че през 2008 
г., когато те ще са домакини, ще се 
постараят да включат в отборите и  
16-годишни.

В заключение искам да изразя бла-
годарност от името на ръководи-
телите към всички състезатели и 
родители. Към децата - за това, че 
бяха чудесен колектив, че си помагаха 
взаимно, без да се щадят, и към роди-
телите, че допринесоха за отличния 
микроклимат в цялата наша делегация 
по време на престоя ни в Румъния. До 
следващата среща!

Ето по една победа на нашите 
представители:

Сандра Трифонова – М. Анусга 
[D39]

1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.c4 d5 4.¤c3 ¥b4 5.¥g5 
dc4 6.e4 b5 7.a4 c5 8.e5 h6 9.ef6 hg5 
10.fg7 ¦g8 11.dc5 £f6 12.£d4 £e7 13.£e4 
¥b7 14.£h7 £f6 15.£g8 ¢d7 16.0–0–0 ¥d5 
17.¤d5 ed5 18.¦d5 ¢c7 19.£d8 1–0

Р. Драгомиреску – Киприан Бер-
батов [B76]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 
5.¤c3 g6 6.¥e3 ¥g7 7.f3 0–0 8.£d2 
¤c6 9.0–0–0 d5 10.ed5 ¤d5 11.¤c6 bc6 
12.¥d4 e5 13.¥c5 ¥e6 14.¤e4 £c7 15.¥f8 
¦f8 16.c4 ¦b8 17.¢b1 £b6 18.cd5 cd5 
19.¤c3 e4 20.¤a4 £b7 21.b3 ¥f5 22.fe4 
de4 23.£e3 £c6 24.¤b2 a5 25.¥c4 a4 

26.¦d2 a3 27.g4 ¥g4 28.£f4 ¦f8 29.¦f1 
¥f5 30.£e3 ¥b2 31.¦g1 ¥g7 32.¢c2 ¥e6 
33.£e2 ¦c8 34.¦gd1 ¥c4 35.¦d8 ¥f8 
36.¦c8 ¥d3 0–1

М. Бида – Александър Монев 
[B44]

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤c6 
5.¤b5 d6 6.¥f4 e5 7.¥e3 a6 8.¤5c3 ¤f6 
9.f3 ¥e6 10.¤d5 ¥d5 11.ed5 ¤b8 12.c4 
¥e7 13.¥d3 0–0 14.0–0 ¤bd7 15.¤c3 
¤h5 16.£c2 g6 17.¦ae1 f5 18.¥e2 ¥h4 
19.¥f2 ¥f2 20.¦f2 ¤f4 21.¥f1 £g5 22.g3 
¤h5 23.£d2 £f6 24.¥g2 g5 25.¦ef1 £g6 
26.£e2 ¤df6 27.¥h3 ¤g7 28.£d2 £h5 
29.¥g2 ¦ae8 30.a4 £h6 31.a5 e4 32.¤d1 
f4 33.¦e2 e3 34.£c2 £h5 35.g4 £f7 
36.¤c3 £c7 37.b3 £a5 38.h3 b5 39.£d3 
bc4 40.bc4 ¦c8 41.¤e4 ¤e4 42.£e4 
£c5 43.¦c1 ¦fe8 44.£d3 a5 45.£b3 ¦b8 
46.£a2 ¦b4 47.¥f1 ¦c8 48.¢g2 a4 49.¦c3 
¦c4 50.£c4 £c4 51.¦c4 ¦c4 52.¦b2 ¦d4 
53.¥e2 ¦d2 54.¦b8 ¢f7 55.¢f1 a3 56.¦a8 
a2 57.¢e1 ¦b2 58.¥d3 ¦b1 0–1

Сашо Андреев - Д. Хорват 
[B22]
1.e4 c5 2.c3 d5 3.ed5 £d5 4.d4 e6 5.¤f3 
¤f6 6.¤a3 £d7 7.¤c2 ¤c6 8.¥d3 cd4 
9.¤cd4 ¤d4 10.¤d4 ¥e7 11.£e2 0–0 
12.0–0 £c7 13.¥g5 a6 14.¦ac1 h6 15.¥h4 
¦d8 16.¥b1 g6 17.f4 ¦e8 18.f5 gf5 19.¥f6 

Сандра Трифонова

Ìеждународни прояви

Александър Монев
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¥f6 20.¤f5 ¥g7 21.£g4 f6 22.£g6 ¥d7 
1–0

Д. Хонч – Симонета Иванова 
[B12]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.¤f3 e6 5.¤c3 
¤d7 6.¥f4 ¤e7 7.¥e2 c5 8.¥b5 ¤c6 
9.£d2 cd4 10.¥c6 dc3 11.¥d7 £d7 12.£c3 
¦c8 13.£e3 ¥c5 14.£e2 ¥c2 15.¦c1 
¥b4 16.¥d2 ¥d2 17.£d2 ¥e4 18.¦c8 
£c8 19.£e3 ¥f3 20.£f3 £c1 21.£d1 
£d1 22.¢d1 0–0 23.¢d2 ¦c8 24.¦e1 
¢f8 25.¦e3 ¦c6 26.¦a3 a6 27.¦b3 b5 
28.¦h3 ¢g8 29.¦a3 f6 30.f4 ¢f7 31.¢d3 
¢g6 32.g4 fe5 33.fe5 ¢g5 34.¢d2 ¢f4 
35.¦h3 h6 36.¦g3 ¢e5 37.g5 hg5 38.¦g5 
¢f6 39.¦g4 ¦c4 40.¦g3 ¦a4 41.¦f3 
¢g5 42.¦g3 ¦g4 43.¦a3 ¦g2 44.¢c3 
¦h2 45.¦a6 ¢f5 46.¦a5 g5 47.¦a8 ¦h6 
48.¦f8 ¦f6 49.¦h8 g4 50.¦h1 g3 51.¦g1 
¦g6 52.¢d2 ¢f4 53.¢e2 ¢e4 54.¦g2 e5 
55.a3 d4 56.b3 d3 57.¢f1 ¢e3 58.¢e1 
e4 59.a4 ba4 60.ba4 ¢f3 61.¢f1 ¦c6 0–1

Мария Васова - Д. Йоан [C53]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 d6 5.d4 
ed4 6.cd4 ¥b4 7.¥d2 ¥d2 8.¤bd2 ¥g4 
9.h3 ¥h5 10.£c2 a6 11.0–0 ¤ge7 12.¥d3 
¥g6 13.d5 ¤e5 14.¤d4 ¤d3 15.£d3 0–0 
16.g4 h6 17.f4 ¦e8 18.f5 ¥h7 19.£g3 ¢h8 
20.f6 ¤c8 21.fg7 ¢g7 22.¤f5 ¥f5 23.¦f5 
¤e7 24.£c3 ¢g8 25.¦h5 ¤g6 26.¦h6 
¤e5 27.¤c4 ¢g7 28.¦h5 f6 29.¤e5 fe5 
30.£g3 ¦f8 31.g5 ¦h8 32.¦h8 £h8 33.h4 
¦f8 34.£g4 ¦f4 35.£d7 ¢g6 36.£c7 

£h4 37.£d6 ¢h5 38.£h6 ¢g4 39.£h4 
¢h4 40.¦e1 ¢g5 41.¦e2 ¢f6 42.¦f2 
¦f2 43.¢f2 ¢e7 44.¢f3 ¢d6 45.¢g4 
b6 46.¢f5 a5 47.a4 ¢c5 48.¢e5 ¢b4 
49.d6 ¢a4 50.d7 b5 51.d8£ ¢b4 52.b3 
a4 53.ba4 ba4 54.£d3 a3 55.£b1 ¢c3 
56.¢f5 ¢c4 57.¢f4 ¢c3 58.¢e3 ¢c4 
59.¢d2 ¢d4 60.£d3 ¢e5 61.£a3 ¢e4 
62.£e3 ¢f5 63.£d4 ¢e6 64.£c5 ¢f6 
65.£d5 ¢g6 66.£f3 ¢g5 67.¢e3 ¢g6 
68.¢e4 ¢g5 69.£f5 ¢h4 70.£g6 ¢h3 
71.¢f3 ¢h2 72.£g2 1–0

Цвета Галунова – М. Фойшор 
[A08]
1.¤f3 d5 2.g3 c5 3.¥g2 ¤c6 4.0–0 ¤f6 
5.d3 e6 6.¤bd2 ¥e7 7.e4 0–0 8.e5 ¤d7 
9.¦e1 b5 10.¤f1 £b6 11.h4 b4 12.¤1h2 
c4 13.d4 b3 14.¥e3 ¦b8 15.ab3 cb3 16.c3 
¤a5 17.¤d2 ¥a6 18.£g4 ¦fd8 19.h5 ¤c4 
20.¤c4 ¥c4 21.¥h6 g6 22.hg6 hg6 23.¤f3 
a5 24.¤h4 ¤f8 25.¥h3 ¥d3 26.¢g2 
£a6 27.¥g5 ¥g5 28.£g5 ¤h7 29.£h6 
a4 30.¥g4 ¦a8 31.¦h1 ¥e4 32.¥f3 £d3 
33.¦ad1 £c2 34.¦d2 ¥f3 35.¤f3 £f5 
36.£h7 ¢f8 37.£h6 ¢e7 38.£g5 £g5 
39.¤g5 a3 40.ba3 ¦a3 41.¦h7 ¦f8 42.¦b2 
¢e8 43.¦h1 ¢e7 44.¦hb1 ¦b8 45.¤f3 
1–0

Дарена Сиркова – И. Гелип 
[C14]

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 
5.e5 ¤fd7 6.¥e7 £e7 7.£d2 c5 8.¤b5 
£d8 9.¤d6 ¢f8 10.c3 ¤c6 11.f4 cd4 
12.cd4 £a5 13.£a5 ¤a5 14.¤f3 f6 15.¥b5 

Сашо Андреев

Дарена Сиркова
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¢e7 16.¦c1 a6 17.¥d3 ¤c6 18.0–0 g6 
19.g4 ¦f8 20.¥c2 fe5 21.fe5 ¦f4 22.h3 
a5 23.¥a4 ¤a7 24.¤g5 ¦f1 25.¦f1 ¤c6 
26.¦f7 ¢d8 27.¤e6 1–0

И. Верициану - Калина Тодорова 
[A03]

1.b3 d5 2.e3 c5 3.¥b2 ¤c6 4.¥b5 ¤f6 5.f4 
e6 6.¤f3 ¥d7 7.¥c6 ¥c6 8.¤e5 ¥d6 9.0–0 
£c7 10.d3 0–0–0 11.¤d2 h5 12.¤df3 ¤g4 
13.¤g4 hg4 14.¤e5 ¥e5 15.¥e5 £e7 
16.£g4 f6 17.¥b2 ¥e8 18.d4 ¥h5 19.£g3 
¦h6 20.dc5 ¦g6 21.£f2 £c5 22.¥d4 £a5 
23.f5 ¦g5 24.fe6 ¥g4 25.e7 ¦e8 26.¦fc1 
¥h3 27.g3 ¦f5 28.£e2 ¦e7 29.c4 ¢b8 
30.c5 £b4 31.£c2 ¦e4 32.a3 £b5 33.a4 
£e8 34.c6 b6 35.£e2 £e7 36.c7 £c7 
37.¦c7 ¢c7 38.¦c1 ¢d6 39.£b5 ¢e7 
40.¦c7 ¢f8 41.¦c8 ¢f7 42.¦c1 ¦e7 43.a5 
ba5 44.¥c5 ¦e4 45.£b7 ¢g8 46.£b8 
¢h7 47.¥d4 ¦e7 48.£b5 ¢g6 49.£d3 
¢f7 50.¥c5 ¦e4 51.£d2 a4 52.b4 ¦c4 
53.¦e1 a5 54.¥d4 ab4 55.e4 de4 56.¥e3 
b3 57.£d7 ¢g6 58.£e8 ¢h7 59.£f7 
¦b4 60.¥c5 ¦c5 61.£e7 ¦cc4 62.£f7 
¦c5 63.£e7 ¦bc4 64.¦e4 ¦c1 65.¦e1 
b2 66.£e4 ¥f5 67.£h4 ¢g8 68.£b4 ¦e1 
69.£e1 ¦c1 0–1

A. Дан - Иван Буковски [B17]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 de4 4.¤e4 ¤d7 
5.¥d3 ¤gf6 6.¤g5 e6 7.¤1f3 ¥e7 8.£e2 
h6 9.¤e4 ¤e4 10.£e4 c5 11.£g4 ¢f8 
12.¤e5 ¤f6 13.£e2 cd4 14.¥d2 a6 15.0–
0–0 ¥d7 16.g4 ¥b5 17.¢b1 ¥d3 18.£d3 
£d5 19.¥f4 ¦d8 20.f3 ¥c5 21.¦dg1 ¤d7 

22.¤c4 b5 23.¤d2 ¤e5 24.¥e5 £e5 
25.¦e1 £d5 26.h4 ¥b4 27.¦e2 ¥d2 
28.¦d2 e5 29.c3 h5 30.g5 g6 31.cd4 ed4 
32.¦hd1 ¢g7 33.£d4 £d4 34.¦d4 ¦d4 
35.¦d4 ¦c8 36.b3 ¦c6 37.¦f4 f6 38.¦d4 
fg5 39.hg5 ¢f7 40.¦e4 ¦e6 41.¦d4 ¢e7 
42.¢c2 ¦e5 43.f4 ¦e2 44.¢d3 ¦a2 45.¦e4 
¢f7 46.¦d4 ¦a1 47.¦d7 ¢f8 48.¦d6 ¦d1 
0–1

Р. Хахаяну – Валентин Вълев 
[B26]

1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 g6 4.d3 e6 
5.¥g2 ¥g7 6.¥e3 d6 7.£d2 ¤ge7 
8.¤d1 0–0 9.c3 e5 10.¥h6 ¦b8 11.h4 
f6 12.¥g7 ¢g7 13.¤e3 b5 14.¥h3 b4 
15.¥c8 bc3 16.bc3 £c8 17.¤e2 £e6 
18.¤c4 ¦fd8 19.£e3 ¦b7 20.0–0 f5 21.f3 
¦bb8 22.¦ab1 h6 23.¢g2 d5 24.¤d2 
£d6 25.¦b8 ¦b8 26.¤b3 d4 27.cd4 
cd4 28.£d2 ¤b4 29.¦c1 £b6 30.£d1 
¤a2 31.¦a1 £b3 32.£b3 ¦b3 33.¦a2 
¦d3 34.¦a7 ¢f6 35.¦a6 ¢f7 36.ef5 
¤f5 37.¦a5 ¦e3 38.¤c1 d3 39.¤d3 
¦d3 40.¦e5 ¦d2 41.¢h3 ¦f2 42.¢g4 
¦g2 43.¢f4 ¤g3 44.¦a5 ¤h5 45.¢e3 
¤g7 46.¦a7 ¢f6 47.¦a6 ¢e5 48.¦a5 
¢d6 49.¢e4 ¦e2 50.¢d3 ¦e6 51.¢d2 
¢e7 52.¦b5 ¢f6 53.¦a5 ¦e5 54.¦a6 
¤e6 55.¦a4 ¦d5 56.¢e3 ¦d3 57.¢f2 
¦d4 58.¦d4 ¤d4 59.¢g3 ¢f5 60.h5 
g5 61.¢g2 ¢f4 62.¢f2 ¤f3 63.¢g2 g4 
64.¢f2 ¤g5 65.¢g2 g3 66.¢g1 ¢f3 
67.¢h1 ¤e6 68.¢g1 g2 69.¢h2 ¢f2 
70.¢h3 g1£ 71.¢h4 £g3 0–1

Калина Тодорова

Валентин Вълев

Ìеждународни прояви
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Èзвестни личности - почитатели на шаха 

В живота, като в шаха – 
 първо мисля, после местя!

Най-великите игри, измислени от човека и 
ежедневно практикувани от милиони, са фут-
болът и шахът. А който играе и двете, е щаст-
ливец. Това съм аз – Валентин Михов – с “профе-
сия” президент. Сега на Професионалната лига, 
а преди на БФС, ЦСКА, “Славия” и на какво ли 
не. И като такъв работя на маса. Непобедим 
съм на “масовите” игри – карти, табла, тото, 
рулетка.

Заблудих се, че така ще е и на шах, но не би! 
Това било друга планета! Понеже съм амбицио-
зен и роден победител, потърсих помощта на 
моя приятел, лекаря на националния отбор по 
футбол и шахматист. Той бързо разбра, че ня-
мам понятие от шах и ми даде няколко съвета, 
които следвам и в живота.

Съвет № 1: Не изневерявай на футболния си 
стил, т. е. слагай уловки, давай “отровни пешки” 
и коварно ги подлъгвай, както лъжеше съдиите 
за дузпи.

Съвет № 2: Не играй хаотично и емоци-
онално! По-добре си направи грешен план за 
действие, отколкото без план! Това ми помага 
впоследствие и в работата – планирах си зада-
чите с дни и месеци напред и с това разбивах 
конкуренцията.

Съвет № 3: Играй с главата, а не с ръката 
(камо ли с футболните си крака). Първо мисли, 
после мести! 

Докторът ми подари красив шах. На лично 
място е в офиса ми и почнах да матирам подчи-
нените си наред. Но те май падаха нарочно, за 
да ми измислят нов прякор – Вальо Мата. Но аз 
си го харесвам, защото съм максималист, а вече 
знам, че дузпата не е 100% гол, а матът е неот-
меним. Не може да го върне шахматен съдия, 
даже и футболен.

На всички, които обичате шаха и училище-
то, пожелавам здраве и спортни успехи през 
новата година. Аз ще абонирам децата на лю-
бимия ми Свищов (там съм завършил висшето 
си образование) за “Шах в училище” за 2007 г. - 
единственото списание за деца.
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Îт живота на клубовете

На 10 юни в  Плевен се проведе 2-рият 
детски турнир под мотото “Надеждите 
на света”, организиран от шахматен клуб 
“Спартак Плевен ХХI”. Традиция в тези 
турнири се превръща участието на пер-
сонално поканени от домакините клубове, 
като във второто издание за “гости” бяха 
повикани състезатели от ШК “Михаил Тал” 
- Червен бряг. 

Същността на надпреварата се със-
тои в разделянето на турнира на 2 части 
- възрастова граница до 10 години и въз-
растова граница до 14 години. Във всеки 
от турнирите участниците играят сме-
сесено, като на финала се прави отделно 
класиране на призьорите до 8 и 10 години 
(в 1-вата част) и до 12 и 14 години (във 
2-рата част) при момчетата и момичета-
та.

Системата за провеждане бе Швейцар-
ска в 7 кръга, а контролата за игра – уско-
рена, по 30 минути на всеки. 

В 1-вата част състезанието (до 10 го-
дини) бе спечелено убедително от Джу-
нейт Али с 6,5 точки от 7 възможни, среб-
рото завоюва Виден Симеонов (5 от 7 т.), 
а 3-ото място зае Станислав Белчев (3 т. 
от 7).

При момиченцата шампионския приз 
завоюва Доротея Нанчева (4 т. от 7), а 
Лаура Маринова и Теодора Кътова (2 т. от 
7) разделиха 2-ро-3-то  място.

Победители при 8-годишните стана-
ха двама братя - Антоан и Кирил Йонови, 
разделили 1-вото място с равен брой точ-
ки по 4,5 от 7. Бронзът остана за Николай 
Иванов (ШК “Михаил Тал”) - 3 т.

В тази част на състезанието всички 
призьори са представители на клуба дома-
кин.

При по-големите (до 14 години) битки-
те бяха доста завързани и оспорвани, като 
победител в общата надпревара стана 
Христо Вригазов, който спечели и шам-
пионския приз в своята възрастова група 
до 12 години. Втори в основната схема и 
също втори в тази група остана Радомир 
Сановки, а бронзът остана за победител-
ката при 14-годишните момичета Верони-
ка Василева (най-успешна представителка 
сред момичетата). Христо спечели 6,5 от 
7 възможни,  Радомир - 6 т., а Вероника 
– 5 т., като отново 3-мата са предста-
вители на “Спартак Плевен ХХI”. 3-ти до 
12 години остана Петко Николов (4 т.), 
представител на “Михаил Тал”-Червен бряг. 
Шампионка при момичетата до 12 години 
стана Дарина Първанова (“Спартак

Плевен XXI” ) с 4,5 т.,следвана от Тео-
дора Павлова (“Михаил Тал”) с 3 т., и тре-
та Пламена Ангелова (“Спартак Плевен 
ХХ1”) - 2,5 т.

Победител при 14-годишните момчета 
стана Георги Цветков (“Спартак Плевен 
ХХ1) с 4 т., следван от Васил Костадинов 
(“Спартак Плевен ХХ1) - 3,5 т., и Калин 
Тошев (“Михаил Тал”) – 3 т.

При момичетата до 14 години втора 
след Вероника Василева остана Ели Павло-
ва с 3,5 точки, а трета - Илияна Тошева 
- и двете представителки на клуба гост 
“Михаил Тал”.

Турнир “Надеждите на света” - Плевен
мс Илиян Младенов
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На 4 и 5 ноември в Русе под патронажа 
на кмета на града г-н Божидар Йотов и шах-
матен клуб “Дунав” с президент кмс Пламен 
Митев се проведе 5-тият национален детс-
ки турнир за деца, родени след 1 януари 1990 
г. - мемориал „Йордан Йорданов”. Турнирът 
се проведе по швейцарската система в  9 
кръга при съкратена контрола 20 мин. на 
състезател. Мястото за игра бе залата на 
шахматния клуб, който е и архитектурен 
паметник. Без много особени усилия, ме-
мориалът спечели държавният шампион по 
класически шахмат до 16 г. – кмс Стелиян 
Георгиев, състезател на ШК „Абритус” от 
Разград. 

Крайното класиране придоби следният 
вид:

Крайното класиране т.

1 Стелиян Георгиев (Абритус, Разград) 8 

2 Калин Кръстев (София) 7.5

3 Борис Петров (Дунав, Русе) 7 

4 Елица Харизанова (София) 7 

5 Силвена Митева (Дунав, Русе) 6.5

6 Мартин Стоянов (Дунав, Русе) 6 

7 Калоян Христов (София) 6 

8 Христо Атанасов (Дунав, Русе) 5.5 

9 Делян Сирков (София) 5.5

10 Ян Ямелиев (В.Търново) 5

11 Стефан Донев (В.Търново) 5 

12 Лилия Минкова (Дунав, Русе) 5

13 Богослав Бараков (София) 5 

14 Стоян Тодоров (София) 5

15 Николай Димитров (Дунав, Русе) 5

16 Ива Пенчева (В.Търново) 5

17 Симеон Славов (Дунав, Русе) 5 

Общо 35 участници

5-ти мемориал “Йордан Йорданов”
мс Димитър Илиев

През последните три години в шахматния 
клуб на Плевен се провеждат верига турнири  
“Млади надежди”. Ежемесечно в тях участват 
около петдесет шахматисти на възраст от 
6 до 70 години. Домакин на проявата е СКШ 
“Плевен ХХІ “. По регламент състезанието 
протича по швейцарска система при едноча-
сова контрола в отделни групи. В група „А”, 
състояща се от 20 участници, мерят сили 
най-добрите, като последните четирима в 
крайното класиране отпадат от „групата на 

майсторите”. Заелите първите четири мес-
та пък от група „Б” през следващия месец се 
включват в надпреварата на група „А”. Начи-
наещите образуват група „В”.

Заплахата от отпадане в по-долна група и 
стремежът за качване в по-горна са допълни-
телна мотивация, особено за малките. В края 
на всеки турнир от веригата организатори-
те връчват преходни флагчета и други пред-
метни награди на победителите в отделните 
възрастови групи - до 10, до 12, до 16, до 60 и 

Плевенско  Гран  при
мс Христинка Илиева

Стелиян Георгиев
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над 60 години. Крайното годишно класиране 
се извършва на базата на шестте най-добри 
класирания на всеки участник.

На 16 и 17 декември се проведе заключи-
телният турнир, след който станаха ясни 
годишните победители.

Призът за най-малък участник в „А” група 
взе 8-годишният Александър Русев. Наградата 
за най-активно участие през годината беше 
присъдена на Полина Венкова и Борис Стефа-
нов.

При 10-годишните момичета с най-голям 
точков актив от турнирите е държавната 
шампионка по класически шах, ускорен шах и 
блиц Симонета Иванова.

При момчетата в същата възрастова гру-
па първенството в оспорвана конкуренция 
спечели Михаил Николов, следван от Дарио 
Дерешки и Кристиян Янков.

При 12-годишните на първо място при 
момичетата се класира Полина Венкова, след-
вана от Александра Иванова и Яна Цакова. 
Първи при момчетата е Иван Буковски пред 
Анатоли Атанасов и Иван Гарнизов.

При юношите до 16 години победител е 
Васил Кръстев, а в мъжката група до 60 годи-
ни - Емил Начков.

Активно в надпреварите се включваха и 
ветераните мс Христо Иванов, кмс Антон 

Тончев, кмс Иван Василев и кмс Николай Нен-
чев, които внасяха интрига в турнирите и 
предаваха своя опит и знания на подраства-
щите. Всяка спечелена точка срещу тях от 
по-малък участник се приемаше като сенза-
ция и създаваше настроение за игра.

Не достигнаха знанията, уменията и опи-
тът на малчуганите да се докопат до първо-
то място, което съвсем заслужено и убуди-
телно спечели старият боец Николай Ненчев. 
Втори и трети са съответно Христо Ива-
нов и Антон Тончев.

Лично президентът на СКШ “Плевен ХХІ” 
Пламен Маринов връчи наградите на първен-
ците в отделните възрастови групи и купата 
на комплексния победител, пожелавайки им 
здраве и успехи.   

От 24 до 27 но-
ември в столицата 
се проведе 14-ото 
традиционно из-
дание на мемориал 
“Никола Бахаров”. 
Участваха 78 души, 
сред които се отк-
рояваха имената на 
4-ма международни 

майстори, един фиде майстор и 16-има 
майстори на спорта. Кръговете бяха 6, 
а контролата за игра 90 минути + 30 
секунди на ход за цялата партия. Побе-
дител безапелационно с 6 точки от 6 
партии стана най-младият ФИДЕ майс-
тор на България - 10-годишният Кипри-
ан Бербатов! Той е състезател на ШК 
„Виктори” – Благоевград, с треньор кмс 
Марин Атанасов. Тази година Бербатов 

Сензация на 14-ти мемориал 
“Никола Бахаров”

мс Димитър Илиев
Победител е Киприан Бербатов

Îт живота на клубовете

Îткрити турнири
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стана и шампион по класически шахмат 
до 10 години с резултат 9 точки от 
9 партии. По време на мемориала той 
игра с 4-ма майстори и 2-ма междуна-
родни майстори. Във всичките партии 
се забелязваше подценяване от страна 
на по-опитните му противници. С ре-
зултата и играта си Киприан показа, че 
в България се е появила нова суперзвез-
да, която е безспорен талант, а пък и 
трудолюбието му е пословично. Редак-
цията на сп. ”Шах в училище” му желае 
още по-големи успехи. 

Ето и някои от неговите победи:
мс Николай Йорданов (2287) - фм 

Киприан Бербатов [B50]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.c3 ¤f6 4.¥e2 ¤c6 
5.d4 cd4 6.cd4 ¤e4 7.d5 £a5 8.¤c3 
¤b4 9.¤e4 ¤c2 10.¢f1 ¤a1 11.¤c3 
¥d7 12.¥d2 g6 13.¤b5 £d8 14.¥c3 ¦g8 
15.£a1 a6 16.¤bd4 ¥g7 17.h3 b5 18.¢g1 
£b6 19.a3 h5 20.£d1 ¥f6 21.¢h2 g5 
22.g3 a5 23.b4 ab4 24.ab4 ¦a3 25.£c1 
¦a2 26.£e3 g4 27.hg4 hg4 28.¤h4 ¦h8 
29.¢g1 ¦a3 30.¢g2 

XIIIIIIIIY
9-+-+k+-tr0
9+-+lzpp+-0
9-wq-zp-vl-+0
9+p+P+-+-0
9-zP-sN-+psN0
9tr-vL-wQ-zP-0
9-+-+LzPK+0
9+-+-+-+R0
xiiiiiiiiy

30...¦c3 31.£c3 ¥d4 32.£a3 £b7 
33.£a2 ¦h5 34.¦d1 £d5 35.£d5 ¦d5 
36.¢h2 ¦e5 37.¥g4 ¥f2 38.¥d7 ¢d7 
39.¦f1 ¦e2 40.¢h3 f6 41.¤g6 ¥e1 
42.¤f4 ¦e4 43.¤d3 ¥b4 44.¦b1 ¥c3 
45.¦b5 ¦e3 46.¤f4 ¥e1 47.¤g2 ¦g3 
48.¢h2 ¦g2 49.¢g2 e5 50.¢f3 ¢e6 
51.¦b8 ¥c3 52.¦e8 ¢f5 53.¦h8 d5 
54.¦h5 ¢e6 55.¢e3 e4 56.¦h8 ¢e5 
57.¦e8 ¢f5 58.¦h8 d4 59.¢e2 ¢e5 
60.¦h5 f5 61.¦h4 d3 62.¢e3 f4 63.¢f2 
e3 64.¢f3 e2 0–1  0–1

мс Ростислав Раев (2329) – фм 
Киприан Бербатов [A29]
1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.g3 d5 4.cd5 ¤d5 
5.¥g2 ¤b6 6.¤f3 ¤c6 7.0–0 ¥e6 8.a4 a5 
9.¤b5 ¥c5 10.£c2 ¤d7 11.e3 ¤b4 12.£e4 
c6 13.¤c3 f5 14.£b1 e4 15.¤e1 ¥c4 16.f3 
¥f1 17.¥f1 ef3 18.d4 ¥e7 19.¥c4 ¤b6 
20.¥b3 £d7 21.¤f3 ¥f6 22.¥d2 ¤6d5 
23.£f1 0–0 24.£h3 ¢h8 25.e4 ¤b6 26.e5 
¥e7 27.¦d1 ¤6d5 28.¤e4 £e8 29.¤eg5 
£g6 30.¦f1 f4 31.gf4 ¤f4 32.£g4 ¥g5 
33.¤g5

XIIIIIIIIY
9r+-+-tr-mk0
9+p+-+-zpp0
9-+p+-+q+0
9zp-+-zP-sN-0
9Psn-zP-snQ+0
9+L+-+-+-0
9-zP-vL-+-zP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

33...£g5 34.£g5 ¤h3 35.¢g2 ¤g5 
36.¥g5 ¦f1 37.¢f1 ¤d5 38.¢e2 ¢g8 
39.¢d3 ¢f7 40.¢e4 ¢e6 41.¥d1 h6 
42.¥g4 ¢f7 43.¥h4 g5 44.¥e1 ¤f6 45.ef6 
¦e8 46.¢f5 ¦e1 47.¥h5 ¢f8 48.h3 ¦h1 
49.¥g4 h5 0–1

фм Киприан Бербатов – мс Георги 
Филев (2404) [C96]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 
5.0–0 ¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 d6 8.c3 0–0 
9.h3 ¤a5 10.¥c2 c5 11.d4 ¤d7 12.¤bd2 
cd4 13.cd4 ¤c6 14.d5 ¤b4 15.¥b1 a5 
16.¤f1 g6 17.g4 ¤c5 18.¤g3 ¥d7 19.¢h2 
¦c8 20.¦g1 £c7 

XIIIIIIIIY
9-+r+-trk+0
9+-wqlvlp+p0
9-+-zp-+p+0
9zppsnPzp-+-0
9-sn-+P+P+0
9+-+-+NsNP0
9PzP-+-zP-mK0
9tRLvLQ+-tR-0
xiiiiiiiiy
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Îт живота на клубовете

Решения на комбинациите от стр. 23

21.¤f5 gf5 22.gf5 ¢h8 23.¥h6 ¥f6 
24.¥f8 ¦f8 25.¤g5 ¥g5 26.¦g5 f6 
27.¦g3 ¥e8 28.a3 ¤ba6 29.¥c2 £f7 
30.£d2 a4 31.¦ag1 £h5 32.£e3 ¥f7 
33.¥d1 £h4 34.¦g4 £h5 35.¦g6 £h4 
36.¦1g4 1–0

мм Красимир Русев (2442) - фм 
Киприан Бербатов [D27]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 dc4 4.e3 e6 
5.¥c4 c5 6.0–0 a6 7.¥b3 cd4 8.ed4 
¥e7 9.¤c3 0–0 10.¦e1 ¤c6 11.a3 b5 
12.d5 ed5 13.¤d5 ¤d5 14.¥d5 ¥b7 
15.¥f4 ¥f6 16.¥d6 ¦e8 17.¥f7 ¢f7 
18.£d5 ¢g6 19.¦e8 £e8 20.¦e1 ¤d4 
21.¤e5 

XIIIIIIIIY
9r+-+q+-+0
9+l+-+-zpp0
9p+-vL-vlk+0
9+p+QsN-+-0
9-+-sn-+-+0
9zP-+-+-+-0
9-zP-+-zPPzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

21...£e5 22.£e5 ¥e5 23.¦e5 ¦d8 
24.¥c7 ¦d7 25.¥b6 ¤e2 26.¢f1 ¤f4 
0–1

Крайното класиране придоби следни-
ят вид:

Крайното класиране БГ ЕЛО Т.

1 Киприан Бербатов 1998 6

2 Георги Филев 2404 5

3 Ростислав Раев 2329 5

4 Радослав Димитров 2274 5

5 Калин Каракехайов 2429 4,5

6 Красимир Русев 2442 4,5

7 Петър Г. Арнаудов 2206 4,5

8 Тодор Галунов 2312 4,5

9 Велислав Куков 2259 4,5

10 Павел Димитров 2462 4,5

11 Георги Томов 2297 4,5

12 Стоян Л. Иванов 2135 4,5

13 Стоян Иванов 2237 4,5

14 Момчил Тодоров 2208 4,5

15 Емил Иванов 2120 4

16 Добротич Андреев 2182 4

17 Бойко Цинсарски 1835 4

18 Николай Йорданов 2287 4

19 Елица Раева 2211 4

20 Николай Милчев 2303 4

21 Кирил Митрев 2169 4

Общо 78 участници

(1) Blackburne - Schwarz, R Berlin, 1881 
1.£f4 ¥f4 2.¦h5 gh5 3.¦h5 1–0
(2) Rubinstein – Hirschbein Poland Ch, 
1927 
1.¦d7 ¥d7 2.¤f6 ¢f8 3.¤d5 1–0
(3) Vidmar – Euwe Karlovy Vari, 1929 
1.¦f8 ¢f8 2.¤f5 ¢g8 3.£f8 1–0
(4) Ragozin,V – Veresov Moscow, 1945 
1.¦g6 fg6 2.¦f7 ¢f7 3.£h7 ¢e6 4.£g6 
¢e5 5.£g7 ¢e4 6.¤f6 ef6 7.£d7 1–0
(5) Kozma,J – Alster Chehia, 1953 

1.£h6 ¥h6 2.¦h6 g5 3.¦h8 ¢g7 4.¦1h7 
¢g6 5.¥d3 1–0
(6) Corbin - Chau 
1.£e6 £e7 2.¤d6 ¢d8 3.¥g5 £g5 4.¤f7 
1–0
(7) Cruz - Conquest 
1...£b4 2.£b4 ¤e2 3.¤e2 ¦d1 0–1
(8) Petkov - Persson 
1...¦c3 2.£c3 ( 2. ¤c3 ¤e3 3. ¢g3 ¥e5 
4. ¢h4 ¦f4 5. ¢h3 ¦f3 6. ¢h4 ¥f6)  ¥c3 
3.¤c3 ¤e3 0–1
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Øахматнa поезия

Какво е шахматът за мен ?

Това е много светъл ден,

през който грее светлина

и няма лошо и злина.

И тъй се движат бързо дните -

по въздуха и по вълните.

А мисли шахматни настъпват

и дланите от пот изтръпват,

докато мисъл се роди,

идея - вариант гради.

И почва се. анализ строг,

а истината дава Бог.

Тогава тръгват в боя пешки

и фигурите други тежки,

и офицерите, конете,

вий не можете да спрете.

Накрая идва изпит строг

и свири бойният ни рог,

съперникът от страх трепери,

отворени са всички двери

за фигурите ни победни,

да свирят и фанфари медни.

И с гръмогласен нежен хор

настъпва истински фурор.

Победата е явна - факт,

но всичко е въпрос на такт.

Победа - всеки я преследва,

но победителят един е, следва

съперника да поздравим

и толеранс да проявим.

Това е. Другото е прах,

но в шахмата това разбрах:

че с истината ражда се борбата

и за да оставим диря на Земята

със партия, задача и етюд,

ний трябва да положим труд.

Êàêâî�å�øàõìàòúò

Представяме ви най-новата книга “Забавна шах-
матна поезия” на нашия сътрудник Иван Паскалев, 
която е без аналог в световната шахматна лите-
ратура. Иван Паскалев е от Стара Загора и е шах-
матен проблемист, поет и писател. Автор е на мно-
го книги със спортна тематика, като любимата му 
тема е шахматът.

В списание “Шах в училище” вече публикувахме 
избрани откъси от книгата и ще продължим тази 
поредица.

Желаещите да притежават 160-страничната 
книга  могат да я поръчат на тел. 042/ 625 675.
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Øахматни лекции

Изчислявайки варианти по време на парти-
ята, ние се опитваме да погледнем в бъдещия 
ход на борбата, за да открием изгодната пози-
ция за нас. Много е важно да не се увличаме само 
в собствените идеи, а да  умеем да предвидим и 
плановете на противника, да разберем неговите 
намерения - иначе понякога ни очакват неприят-
ни изненади. Умението да се вниква в чуждия 
замисъл е нелеко дело, с което невинаги се спра-
вят дори водещите шахматисти. Следващите 
примери показват как и защо възникват в про-
цеса на игра непредвидени, неочаквани ходове.

Диаграма  1
 Лебедев - Чистяков,  Москва,  1934 г.

r+-tr-+-mk
+Q+-+pwq-
p+-+lsN-zp
+-zp-+-+-
-+-+-+-+
+-zP-+-+-
P+-+-+PzP
+-+-tRRmK-

x
Белите имат перспективна позиция - ак-

тивният кон и откритите линии за топовете 
обещават много. Печели енергичното 1.£е4  с 
идея  2. ¦е3 – g3 . В партията обаче последвало 
1.¦е3? , което позволило на черните изненад-
ващо да получат контраигра.1...¥с4!  2.¦g3 
£f6!!  Тази остроумна реплика белите не успели 
да предвидят. Оказва се, че дамата не може да 
се вземе заради 3. ¦:f6 ¦d1 4.¢f2 ¦f1 5.¢e3 
¦e8 6.¢d2 ¦e2  мат.

Диаграма  2 
Силич - Рохлин, Одеса,  1929 г.

-+q+-+-mk
zpp+-+-tr-
-+l+-+-tr
+-+-+-+-
-wQ-+-tR-zP
+P+-zPL+-
P+-+-zP-+
+-+R+-+K

Белите имат материално преимущество, 
при това са на ход. 1.¦f8 ¢h7 2.¥e4? Този 
естествен ход намира абсолютно неочаквано 
опровержение. Към победа водеше ефектно-
то преминаване в леко спечелен ендшпил след 
2.£е4! ¥е4 3.¥е4 ¦gg6 4.¥g6+ - Последва-
ло поучителното  2. ... £f5!! – дамата се пос-
тавя едновременно под два удара и принуждава 
белите веднага да капитулират.

Диаграма  3 
Алехин - Ласкер, Петербург,  1914 г.

rtr-+-+k+
+-+-+-zp-
-+p+-+-+
+-+ntRPsN-
-+-+-+-+
+P+-+-+-
-zP-+R+-+
+K+-+-+-

Позицията на диаграмата е проста, с вероя-
тен изход реми. Разностранните рокади обаче 
позволяват на съперниците да изострят играта. 
1...¤f6 защитава полето е8 със заплаха върху 
пешката b3, която за момента е “отровна” зара-
ди мата на е8.  2.¦е7  Започват взаимни атаки. 
При желание за реми белите могат просто да за-
щитят пешката b3, но Алехин разчита на успех 
с атака върху пункта g7. И световните шампи-
они понякога се увличат в собствените замисли, 
неусещайки опасността от контраигра. 2...¦:b3 
3.¦g2 ¤d5  4.¦d7? ¦d3!! Ход с убийствена сила, 
който Алехин пропуска в разчета. Заплашва отк-
рито нападение ¤с3, а на 5.¢с2  печели  ¤b4.

Задание:    Каспаров - Карпов, мач  1986 г.

Бели: ¢h2, £f4, ¦g8, ¤h6, d5, f2, g2, h3
Черни: ¢e7, £e5, ¦b3, ¥a5, ¤d7, d3,f7

Черните влезли в тази позиция след форси-

рана игра, предвкусвайки победата след задължи-

телната размяна на дамите. Кой ход пропуснал 

Карпов в разчета си?

Отговор :  

1.d6!! ¢e6 (1...¢d6 2. ¤f7, 1... £d6 2. ¦e8) 

Вниквайте в замисъла на противника!
мс Христинка Илиева
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Ðешете комбинациите
(1) Blackburne - Schwarz,R Berlin, 1881

XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9zp-wqr+p+-0
9-+pvl-vLp+0
9+p+-+-+p0
9-+-zP-sn-tR0
9+-+L+P+-0
9PzP-+-zPK+0
9+-wQ-+-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Rubinstein – Hirschbein Poland Ch, 1927 
XIIIIIIIIY
9r+l+r+k+0
9zpp+nwqp+-0
9-+p+p+pzp0
9+-+-+-+-0
9-+-+N+-+0
9zP-wQ-zP-+-0
9-zP-+-zPPzP0
9+LtRR+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(3) Vidmar – Euwe Karlovy Vari, 1929
XIIIIIIIIY
9-+-+Rvlk+0
9+-+-+p+-0
9-zp-sN-+-zp0
9zp-+-+-zp-0
9-+-+-wq-+0
9wQ-+-+-+P0
9PzPr+-+-+0
9+-+R+-+K0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(4) Ragozin,V – Veresov Moscow, 1945
XIIIIIIIIY
9-+-+r+-+0
9zp-+qzppmkp0
9-+-zp-+l+0
9+p+N+-+-0
9-+r+P+RwQ0
9+-zP-+-+P0
9PzP-+-+P+0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) Kozma,J – Alster Chehia, 1953
XIIIIIIIIY
9-trr+-+k+0
9+-+-zppvl-0
9-+q+lsnp+0
9+p+-vL-wQ-0
9-+-+-+P+0
9+-zp-+P+-0
9P+P+L+-tR0
9+-mK-+-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(6) Corbin - Chau
XIIIIIIIIY
9r+-wqkvlntr0
9zpp+-+-+p0
9-+l+-+p+0
9+N+pzP-+-0
9-+p+-+Q+0
9+-+L+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-vL-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(7) Cruz – Conquest
XIIIIIIIIY
9-+rtr-+k+0
9zpp+-wqpzpp0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-sn-+0
9+-+-zp-sNl0
9-wQ-+L+-zP0
9tR-vL-+-mKR0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(8) Petkov - Persson
XIIIIIIIIY
9-+r+ktr-+0
9zpp+-zp-vlp0
9-+-+-+p+0
9+P+-+n+-0
9-+-+-+-+0
9zPQ+-zP-+-0
9-+-+N+KzP0
9+-+-+-+R0
xiiiiiiiiy

Черните печелят
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 ШАХМАТНАТА ПЛАНЕТА ШАХМАТНАТА 
Шахи, феята Рокада и нейният вълшебен 
свят Шахмат

Автор мс Жени Колчакова

Çа най-малките - приказка с продължение

ХI. Неочакваното писмо

Неясна тревога витаеше във възду-
ха. Шахи я усещаше, но не с влажната 
си муцунка, а някъде дълбоко в него се 
беше събудило безпокойство. Макар и 
гостенин на планетата Шахмат, тук 
той прекара толкова дълго време, че 
вече всичко му се струваше познато и 
близко.

Тази сутрин палачинките на госпо-
дин Мъдра Черна пешка не се услаждаха 
на никого.

- Снощи сънувах моята баба - нео-
чаквано каза Рокада. 

- Тя ми припомни легендата за семе-
то на невидимата тревога. “Скъпа внуч-

ке - каза тя, - феите не трябва да заб-
равят, дълбоко във влажната земя има 
посадено  едно семе на тревогата. То 
може никога да не обезпокои света, но...  
Но достатъчно е някой неволно да го 
полее. Тогава семето пониква, расте и 
разцъфтява невидимата тревога. Всич-
ки я усещат. Фигурите стават нервни 
и раздразнителни, готови да се скарат 
и за най-незначителни неща. Тогава? Ид-
ваме ние, феите. Само феите могат да 
донесат спасение. Само феите, Рокада! 
Запомни! Ние сме единствената сила 
срещу коварната тревога.”

- Какво става тази сутрин - промър-
мори господин Мъдра Черна пешка. - Съ-
нищата са си сънища, а закуската - за-
куска! Откакто се помня, палачинките 
ми винаги са се услаждали - и загрижено 
погледна към омърлушеното мече.

Господин Мъдра Черна пешка беше 
известен не само със своите палачинки. 
Той имаше огромна библиотека и беше 
прочел всички книги в нея. Открай док-
рай.

- Ела замалко в библиотеката - под-
кани той Шахи. Там господин Мъдра 
Черна пешка измъкна от рафтовете 
една дебела книга.

- Това е историята на планетата 
Шахмат, от появяването й до наши 
дни. Пълна е с илюстрации. Тук има и 
портрет на бабата на Рокада. И няма 
споменат нито един случай на тревога. 
Трябва ли да се безпокоим за нещо, кое-
то никога не се е срещало?

Това не успокои Шахи. Но увлечен в 
разглеждането на книгата, той не усе-
ти как отлетяха няколко часа.

Илюстрация Иванка Колчакова
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 ШАХМАТНАТА ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
Силен шум прекъсна заниманията му. 

Мечето остави книгата, излезе на те-
расата и зашари с поглед. Една завъртя-
на фигура правеше странни прескоци и 
бавно се приближаваше към тях.

- Това е Скокльо - съобщи госпо-
дин Мъдра Черна пешка и, след като 
погледна през бинокъла, добави недо-
волно: - Бял Скокльо! Какво ли го води 
насам?

- Тази фигура, която господин Мъдра 
Черна пешка нарече Скокльо, всъщност 
е кон - обади се Рокада. - Конят се прид-
вижва само с прескоци. Много е своен-
равен и на планетата единствено само 
той може да прескача други фигури.

- Страхотно! - възкликна Шахи. - Не 
съм и предполагал, че може да се правят 
такива невероятни прескоци!

С последния си ход Белият кон се 
приземи върху полето пред къщата.

- Добър ден! - поздрави той. - Нося 
специално писмо за вас, многоуважаема 
фейо! - обърна се Скокльо към Рокада и  
й подаде плик със знака на Бялата дама, 
нарисуван по средата.

О, та това е писмо от Нейно Висо-
чество Бялата дама! - възкликна Рокада, 
когато видя коронката върху плика. 

- Моля да ме извините, но трябва да 
се оттегля, за да прочета внимателно 
писмото и да отговоря веднага. А вие, 
господине, да занесете на Нейно висо-
чество моя отговор!

Белият кон кимна с глава и зачака.

ХII. Черният  цар  и  Черната
дама  поставят под  стража
прекрасната Червена роза

“Многоуважаема Рокада, започваше 
писмото на Бялата дама, с това тай-
но писмо, те моля за помощ. Наша-

та малка и мирна планета е пред из-
бухването на война. И всичко заради 
неблагоразумието на Черната дама. 
Тя посмя да посегне на най-красивото 
нещо на планетата - похити Черве-
ната роза!”

По-нататък Нейно височество 
разказваше: “Кой не знае за Червена-
та роза? Здравото й бодливо стъбло 
е пораснало на границата между едно 
светлозелено и едно тъмнозелено 
квадратче. Това непривлекателно 
стъбло е дало живот на прекрасната 
Червена роза. Край нея царете ста-
ваха по-мъдри, дамите - по-чаровни, 
конете и топовете - по-жизнени. 
Свещена беше тя и за пешките. Всяка 
пешка, успяла да я докосне, се превръ-
щаше в мечтата си  - дама или топ, 
или офицер, или пък кон, но със същия 
цвят. Фигурите, познали красотата 
на Червената роза, ставаха по-добри 
и по-силни.

Всичко това беше довчера. Защото 
снощи Черната дама заповяда да пос-
тавят Червената роза под стража. На-
вярно ще се учудиш, Рокада, но това се 
случи. Четири вериги от черни фигури 
оградиха розата.

Първата верига е съставена само 
от черни топове, втората - от черни 

Илюстрация Иванка Колчакова
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коне, третата - от черни офицери, а 
четвъртата - от черни пешки.

А Черният цар! Черният цар, без 
и да помисли, подкрепи своята дама. 
Така той наруши древния закон за пра-
вата на фигурите, който гласи: “Све-
щената Червена роза е за всички фигу-
ри, независимо от техния цвят и вид. 
Всяка фигура, черна или бяла, може да 
се приближава до нея и да се радва на 
благотворната й сила.”

Затова Негово величество Белият 
цар се готви да обяви война на Чер-
ния. Да разкъса веригите около роза-
та. Колко много вземания ще се нап-
равят тогава! И колко много фигури 
ще изчезнат! Дали въобще ще остане 
жива фигура на нашата планета?”

“Моля те от сърце, завършваше 
писмото, направи нещо!”

Всеки, който желае да получи шестте книжки за 2007 г., 
може да потвърди на тел. 02 9300 733.
Сумата от 12 лева се превежда по сметка: 
Банка: ПИБ – централа
Б. код.(BIC): FINVBGSF
IBAN: BG88 FINV 9150 10BG N0H8 XJ

Абонамент за списание “Шах в училище”

� Макар че играеше бързо, един темп не му достигна за реми.
� Помни, че и в най-жестокия цайтнот можеш да успееш да предложиш реми.
� Досадно е, когато не ти достигне време да обявиш “вечен шах”.
� Партията се игра под лозунга “борба за качество”.
� Когато шахматист се женеше, всички говореха: “Прекрасна партия.”
� Позицията му не предвещаваше нищо лошо за партньора му.
� Тя го обикна от първия шах.
� Смейте се преди партията - след нея може да не ви е до смях.
� С особена лекота той играеше с тежките фигури.
� Никога не се предаваше навреме - вечно закъсняваше.
� Закривайки позицията, не разкривай замисъла си.
� Той играеше с шаха, а не играеше шах.
� Домашният вариант е силен и в турнирната зала.
� Офицерът искаше да се свърже с дамата, но тя не искаше да се свърже с него.
� И у водещия шахматист може да има изостанали пешки.
� Да мислиш над дъската, това значи да спориш със себе си и с партньора си.

Подбрал мм Коста Ангелов
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Sideritis Scardica
Противовъзпалително, антимикробно и 

антибактериално средство
Противокашлично действие

Тонизиращ, общоукрепващ и антиоксидантен ефект
Подходящ за приемане и от деца

Отлично средство при лечение на:
• простудни заболявания
• възпалено гърло
• грип
• бронхити
• заболявания на простата и затруднено 

уриниране
• за стимулация на потентността
• бъбречни заболявания

Производител:  ЕТ “Ве Пе Пи -  Веско Пипев”  
гр.Велинград, ул.“Ангел Чопев” 26
тел.: 0359/26628 | тел./факс: 0359/50640 моб.: 0888407398  e-mail: vepe_pi@abv.bg 
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от 2000 м надморска височинаот 2000 м надморска височина
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Rhodiola Rosea
Повишава умствената и физическа 

работоспособност
Подобрява кондицията и степента на концентрация

Адаптоген и антиоксидант
Ускорява възстановителните процеси 

след травми и боледуване

Добавката е изключително подходяща за:
• пилоти
• атлети
• хора на физическия и умствения труд; учащи
• хора, подложени на екстремни натоварвания
• при диети и нередовно хранене
• психологически и сексуални проблеми
• депресия, вялост и бърза уморяемост
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