
АШАХ
брой 6
2009

Световно първенство в ТурцияСветовно първенство в Турция

М-Тел Мастърс-джуниърМ-Тел Мастърс-джуниър

в училище





3ШАХ в училище

Издава: “ЧЕС ГЕЙМ” ЕООД

Главен редактор: гм Мария Велчева

Сътрудници: гм Маргарита Войска, мм Калин Каракехайов, мс Соня Пионова, мс Диян 

Костадинов, мс Димитър Илиев, мс Христинка Илиева, Деян Димитров, Кристиан Ласкаров 

Дизайн и предпечатна подготовка: Веселин Йонев Коректор: Зоя Стефанова

Снимка корица: Росен Шивачев

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

Цена: 2.00 лв.

брой 6/2009

Открити турнири
Морски старт на втората верига 
„М-Тел Мастърс-джуниър”  . . . 4
Четвърти турнир „Купата на 
Слона” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

От живота на клубовете
Шестима шахматисти с шанс 
за  спечелване  на годишния приз 
“Купа Евроинс” . . . . . . . . . . . . . 10
„Шумен 2005” определи клубните 
шампиони за 2009 година . . . . 12

Международни прояви
Световно първенство за 
момичета и момчета в Кемер, 
Турция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

С
Ъ

Д
Ъ

Р
Ж

А
Н

И
Е

От живота на клубовете
Шахматна школа “Рокада” – 
Пловдив, навърши една година . . 20

Шахматна композиция . . . . . . 22

Шахматна лекция
Научете хитринките в 
пешечните ендшпили . . . . . . . 24

Решете комбинациите . . . . . . . 25

За най-малките . . . . . . . . . . . . . . . 26

ISSN 1313-1079

Година IV



4 ШАХ в училище

Îткрити турнири

Морски старт на втората верига 
 „М-Тел Мастърс-джуниър” 

Кристиан Ласкаров, заместник главен съдия

След страхотния успех на верига-
та “М-Тел Мастърс-джуниър” през сезон 
2008-2009 г., завършила триумфално с 
вълнуващ кръгов турнир на 6-имата фи-
налисти в стълкления павилион, арена на 
супер гросмайсторските битки, дойде 
ред и на новата верига. 

На 31 октомври в Несебър старти-
ра първият турнир от „М-Тел Мастърс 
джуниър” 2009 – 2010 г. Състезанията за 
деца до 14 години се провеждат за бла-
годарение подкрепата на „Каиса Чес Ме-
ниджмънт” и Българската федерация по 
шахмат. 

В надпреварата в морския град се вклю-
чиха 32 деца, между които 25 момчета и 7 
момичета. Място за игра бе местното учи-
лище „Любен Каравелов”, което гостопри-
емно отвори вратите си в съботния ден 
за младите шахматисти. Домакините от 
община Несебър в лицето на кмета на града 
Николай Димитров бяха подготвили всичко. 
За спокойствието на всички деца, родители 
и треньори се грижеше охраната на учили-

щето, а в обедните часове състезателите 
бяха подсилени със сандвичи и плодове, като 
за всички присъстващи в залата през цялото 
време работеше бюфет. Налице бяха всички 
предпоставки, за да бъде проведен образцово 
първият турнир от тазгодишната верига.

Състезанието протече по известна-
та швейцарска система в 7 кръга при вре-
мева контрола на игра по 20 минути на 
състезател за цялата партия. Главният 
съдия на турнира Живко Жеков създаде 
отлична организация в игралната зала и 
не допусна компромис с дисциплината в 
нея. Срещите преминаха спокойно в пър-
вите 3 кръга и изключително напрегнато 
в останалите 4. Приятно впечатление на 
всички направиха дошлите от местните 
преса и кабелна телевизия журналисти, 
които не спряха да снимат двубоите от 
последните 2 кръга и да взимат информа-
ция от треньори и съдии. След оспорвана 
борба в 6-ия и 7-ия кръг, водена от трима 
от най-силните шахматисти в своята 
възрастова група – Румен Николов, със-

Румен срещу Дарио в борбата  
за титлата
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тезател на ШК „ЦСКА” (София), Дарио 
Дерешки, състезател на СКШ „Плевен 
XXI” (Плевен), и Валентин Вълев, състе-
зател на ШК „Бургас” (Бургас), победител 
в турнира с 6 от 7 възможни точки ста-
на Румен Николов. За първото си място 
той получи преносим компютър (лаптоп), 
шампионска купа и правото да участва 
във финалния кръгов турнир на веригата, 
който ще излъчи първенеца на второто 
издание. Специални награди – шахматни 
комплекти (табла и фигури), получиха 
победителите в отделните възрастови 
групи – Дарио Дерешки (до 12 г.), Влади-
мир Петров (до 10 г.) и Калоян Дичев (до 
8 г.) и най-добре представилата се дама 
– Деница Драгиева. Всички състезатели 
получиха шахматни подаръци - шахматна 
литература, списания „Шах в училище”, 
тениски, сертификати за участие. 

Истинска шахматна морска битка в 
Несебър!

Крайно класиране

N Състезател, клуб Г. Ело Т.

1. Румен Николов, (ШК ЦСКА) 12 1958 6

2. Дарио Дерешки, (ШК Плевен XXI) 12 2002 6

3. Валентин Вълев, (ШК Бургас) 12 2034 5.5

4. Владимир Петров, (СЦШ) 10 1895 5

5. Валери Стоянов, (СКШ Тунджа) 12 1736 5

6. Денис Маринов, (ШК 64) 10  5

7. Деница Драгиева, (ШК ЦСКА) 14 1897 4.5

8. Петър Радев, (ШК Бургас) 10  4.5

9. Драгомир Дичев, (ШК Варна) 12 1641 4

10. Мартин Петров, (СЦШ) 10  4

11. Калоян Дичев, (ШК Варна) 8  4

12. Божидар Цонев, (ШК Бургас) 10  4

13. Стоян Маринов, (ШК 64) 12  4

14. Александър Манев, (ШК Бургас) 12  4

15. Никол Илиева, (СКШ Плевен XXI) 10  4

16. Антон Петров, (СЦШ) 8  4

17. Пламена Стоянова, (СКШ Поще-
нец 2004)

12  3.5

18. Надежда Петкова, (ШК Варна) 10 1535 3

19. Кристиян Карлов, (ШК Варна) 10  3

20. Георги Стоянов, (СКШ Пощенец 
2004)

14  3

21. Евгени Динев, (ШК Варна) 10  3

22. Гергана Терзиева, (Несебър) 12  3

23. Крум Атанасов, (ШК Варна) 8  3

24. Адриан Даниел, (ШК Варна) 8  3

25. Денис Митков, (ШК Пловдив 64) 8  2.5

26. Иван Атанасов, (СКШ Пощенец 
2004)

12  2.5

27. Гергана Пейчева, (СЦШ) 8  2

28. Донна Ербакамова, (Несебър) 12  2

29. Златин Шишков, (Несебър) 12  2

30. Марк Чингов, (Несебър) 12  2

31. Марио Киров, (Несебър) 12  1

32. Петър Петров, (ШК Бургас) 10  0
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От 6 до 8 ноември в София се проведе ста-
налият традиционен и очакван с нетърпение 
детски фестивал „Купата на Слона” – мащабна 
проява на столичния шахматен клуб „Бадев”. 
Слонът е символ на страната, подарила на чове-
чеството най-мъдрата и стара стратегическа 
игра. Той е й символ на шахматен клуб „Бадев”. 
Кирил Бадев и Росен Лазаров, сърцето на този 
клуб, съвместно със Столична голяма община, 
Националната спортна академия и Българската 
шахматна федерация направиха спектакъл в 3 
дни с 3 действия. 

Участниците бяха разделени в групи от 12 
и до 16 години, като групата на малките бе 
много по-многобройна и се играха 9 кръга. 

В групата до 12 години участваха 58 деца, 
които играха при контрола 60 минути на със-
тезател за цялата партия. След изиграването 
на първите 3 кръга с пълен актив от точки 
бяха Явор Тодоров, Румен Николов, Владимир 
Петров, Тамер Исмаил, Делян Дочев и Злати-
на Любомирова. Ето и няколко партии на ли-
дерите, след първия състезателен ден:

Давид Цветанов - Явор Тодоров(1937) 
[B30]
1.e4 c5 2.¤c3 e6 3.¤f3 d6 4.¥c4 ¤c6 5.0–0 
¤f6 6.¦e1 ¥e7 7.d3 0–0 8.¥g5 a6 9.a4 b6 
10.e5 de5 11.¤e5 ¥b7 12.£d2 £c7 13.¤c6 
¥c6 14.£e2 ¦fe8 15.¦ad1 £b7 16.f3 b5 
17.ab5 ab5 18.¥b3 ¢h8 19.£f2 ¦ad8 20.¦e2 
h6 21.£h4 ¤g8 22.¥e7 ¤e7 23.¦de1 ¤f5 
24.£g4 ¤d4 25.¦e3 

XIIIIIIIIY
9-+-trr+-mk0
9+q+-+pzp-0
9-+l+p+-zp0
9+pzp-+-+-0
9-+-sn-+Q+0
9+LsNPtRP+-0
9-zPP+-+PzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

25...c4 26.dc4 bc4 27.¦d1 cb3 28.¦d4 bc2 
29.¦e1 £b6 0–1

Румен Николов (1771) - Мартин 
Петров[C01]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.ed5 ed5 4.c4 ¥b4 5.¥d2 
¥d2 6.£d2 ¤f6 7.¤f3 0–0 8.¥e2 dc4 9.0–0 
¥e6 10.£b4 ¤c6 11.£b7 ¤d4 12.¤d4 £d4 
13.¦d1 £b6 14.£b6 cb6 15.¤a3 c3 16.bc3 
¦ac8 17.c4 ¤e4 18.¦ac1 a6 19.¥f3 ¤c5 
20.¦d6 ¦b8 21.¦b1 b5 22.cb5 ¥a2 23.¦a1 
¥e6 24.ba6 ¤a6 25.¦a6 ¦fd8 26.¤c2 1–0

Владимир Петров (1683) - Стефан 
Райков[C47]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.d4 ¥b4 5.¤e5 
¤e5 6.de5 ¤e4 7.£g4 ¥c3 8.bc3 ¤c5 9.£g7 
¦f8 10.¥g5 ¤e6 11.£f8 ¤f8 12.¥d8 ¢d8 1–0

Делян Дочев - Матей Петков[B02]
1.e4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.ed5 ¤d5 4.¤f3 ¥g4 
5.¥c4 e6 6.0–0 ¥e7 7.h3 ¥h5 8.d3 ¤c3 9.bc3 
0–0 10.¦b1 £c8 11.¥f4 ¤c6 12.¦e1 ¦d8 
13.£e2 ¤a5 14.£e4 ¥f3 15.£f3 ¤c4 16.dc4 
b6 17.£g3 c5 18.¦bd1 ¦d1 19.¦d1 £a6 
20.¦d7 ¥f8 21.£f3 ¦e8 22.¥d6 f6 23.¥f8 ¦f8 
24.£g4 g6 25.£e6 1–0

Златина Любомирова - Маргарита 
Стратева [C21]
1.e4 e5 2.d4 ed4 3.c3 dc3 4.¤c3 ¤f6 5.e5 
£e7 6.¤f3 g6 7.¥e2 ¤c6 8.ef6 £f6 9.¤d5 
¥b4 10.¥d2 £b2 11.¤c7 ¢d8 12.¤a8 ¥d2 
13.¤d2 1–0

През 2-рия ден лидерите се срещнаха по-
между си в ожесточени срещи, а класирането 
в края на състезателния ден доби следния вид: 
Мартин Петров и Явор Тодоров с по 6 точ-
ки, Румен Николов и Владимир Петров с по 
5,5 точки, и група от шестима състезатели 
с по 5 точки. Щеше ли Мартин да удържи ли-
дерството? Партиите от последния ден по-
казаха, че все пак по-големият турнирен опит 
и късметът на 12-годишния възпитаник от 
ШК ЦСКА – Румен Николов, бяха достатъчна 
предпоставка за успеха му. Той спечели само 
седмица по-рано и първи турнир от веригата 

Îткрити турнири

Четвърти турнир „Купата на Слона”
мс Димитър Илиев
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„М-Тел Мастерс-джуниър” в Несебър. Ето и 
крайното класиране:

Име, клуб Ело Т.

1. Румен Николов, (ЦСКА) 1771 7.5

2. Явор Тодоров, (Локомотив, Со-
фия)

1937 7.5

3. Владимир Петров, (СЦШ) 1683 7.5

4. Мартин Петров, (СЦШ) 1677 7.0

5. Георги Бърдаров, (Локомотив 
София)

1745 6.5

6. Тамер Исмаил, (Свиленград 
2004)

1763 6.0

7. Юлина Ганчева, (СЦШ)  6.0

8. Иван Николов, (ЦСКА)  6.0

9. Гергана Димитрова, (Плевен 21)  6.0

10. Владимир Урилски, (Рокада, Пловдив)  6.0

11. Давид Цветанов, (Плевен 21) 1679 5.5

12. Делян Дочев, (ЦСКА) 1877 5.5

13. Стефан Райков, (ЦСКА) 1633 5.5

14. Мариан Чорапинов, (Дупница)  5.5

15. Никол Илиева, (Плевен 21)  5.5

Общо 58 участници.

Насладете се на още партии на бъдещите 
майстори:

Златина Любомирова - Владимир 
Петров (1683) [B27]
1.e4 c5 2.d4 cd4 3.c3 g6 4.cd4 d5 5.e5 ¤c6 
6.¤f3 ¥g7 7.¥g5 ¥g4 8.¥e2 £b6 9.¤c3 ¥f3 

10.¥f3 e6 11.¥e3 £b2 12.¦c1 ¤ge7 13.0–0 0–0 
14.¦e1 ¤f5 15.¦c2 £b4 16.¤e2 ¤e3 17.fe3 
¤a5 18.¤f4 ¤c4 19.¤d3 £e7 20.¥g4 ¥h6 
21.¤f4 ¤e3 22.¦e3 ¥f4 23.¦f3 £g5 24.¥h3 
¦ac8 25.¦cf2 ¦c1 26.£c1 ¥c1 27.¦g3 £e7 
28.¦c3 ¥g5 29.¦fc2 £b4 30.¦d3 £e1# 0–1

Румен Николов (1771) - Явор Тодоров 
(1937) [B43]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 a6 5.¥e2 
£c7 6.0–0 ¤f6 7.¤c3 ¥b4 8.£d3 0–0 9.¥g5 
¥e7 10.a4 b6 11.¢h1 ¥b7 12.f4 d6 13.¥f3 
¤bd7 14.¦ae1 ¦fd8 15.¤b3 ¦ac8 16.£e2 ¤c5 
17.¤c5 dc5 18.¥f6 ¥f6 19.e5 ¥e7 20.¦d1 h6 
21.h3 ¦d4 22.¥b7 £b7 23.¦d4 cd4 24.¤e4 
a5 25.b3 £c6 26.¦f2 ¥c5 27.£d3 ½ 

Владимир Петров (1683) - Румен Ни-
колов (1771) [B85]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 a6 5.¤c3 £c7 
6.¥e2 ¤f6 7.0–0 ¥e7 8.¥e3 ¤c6 9.f4 d6 10.¥f3 
0–0 11.£e1 e5 12.¤c6 £c6 13.£g3 £c7 14.fe5 
de5 15.¥h6 ¤e8 16.¤d5 £c5 17.¥e3 £d6 
18.¦ad1 £e6 19.¤b6 ¦b8 20.¤c8 £c8 21.£e5 
¥f6 22.£g3 ¥b2 23.¥g4 £c3 24.£b8 £e3 
25.¢h1 £e4 26.¥f3 £e5 27.£e5 ¥e5 28.¥b7 
a5 29.¦d5 ¥c3 30.¦f3 ¥e1 31.¦e3 ¥f2 32.¦e2 
¥b6 33.c4 ¤f6 34.¦b5 ¦d8 35.g3 ¥c7 36.c5 
¢f8 37.¥f3 ¦b8 38.¦b8 ¥b8 39.¦b2 ¥e5 40.¦b7 
¢e8 41.c6 g6 42.c7 ¢d7 43.c8£ ¢c8 44.¦f7 
¢d8 45.¢g2 ¢e8 46.¦a7 ¥c3 47.g4 g5 48.h4 h6 
49.hg5 hg5 50.¢f1 ¢f8 51.¢e2 ¤g8 52.¢d3 ¥b4 
53.¦b7 ¤e7 54.¦b5 ¢f7 55.¦g5 ¢f6 56.¦b5 ¥e1 
57.g5 ¢g6 58.¥e4 ¢g7 59.¢d4 ¤c8 60.¦b7 ¢f8 
61.¦b8 ¢e7 62.¦c8 1–0

Явор Тодоров (1937) - Мартин 
Петров [E52]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 b6 4.a3 ¥b7 5.e3 

Явор Тодоров

Румен Николов
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Îткрити турнири
¥e7 6.¤f3 0–0 7.¥d3 d5 8.0–0 dc4 9.¥c4 
¤bd7 10.b3 c5 11.¥b2 ¥f3 12.£f3 cd4 13.ed4 
a6 14.¦fd1 £c7 15.¦ac1 £a7 16.£g3 b5 
17.¥e2 ¤b6 18.d5 ed5 19.¤d5 ¤bd5 20.¦d5 
¦ac8 21.¦dd1 ¦fd8 22.¦d8 ¦d8 23.¦c7 £b6 
24.¦e7 ¦c8 25.¥f6 £f6 26.£e5 £c6 27.£e3 
£c1 28.£c1 ¦c1 29.¥f1 ¢f8 30.¦a7 ¦b1 
31.b4 g6 32.¦a6 ¦a1 33.g3 ¢g7 34.¢g2 1–0

Христо Антонов Йорданов - Влади-
мир Петров (1683) [B34]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4 g6 5.g3 
¥g7 6.¥e3 ¤f6 7.¤c3 0–0 8.¥g2 ¦b8 9.0–0 
d6 10.b3 ¥d7 11.h3 £a5 12.¤c6 ¥c6 13.£d3 
¤d7 14.¥d2 ¤c5 15.£e3 £c7 16.¦ae1 b6 
17.¤e2 ¤e6 18.c3 £b7 19.b4 d5 20.f3 ¦bd8 
21.¤d4 ¤d4 22.cd4 de4 

Владимир Петров (1683) - Тамер Ис-
маил [B47]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤c6 5.¤c3 
£c7 6.¥e2 a6 7.0–0 g6 8.¥e3 ¥g7 9.f4 f5 
10.ef5 ef5 11.¤d5 £d8 12.¤b3 ¦b8 13.¥b6 
£h4 14.¤c7 ¢f8 15.¥c5 ¤ge7 16.¤d5 ¥b2 
17.¦b1 ¥g7 18.g3 £h6 19.¤e7 ¤e7 20.£d6 
b5 21.£e7 ¢g8 22.£d6 ¦a8 23.£d5# 1–0

При големите се играха 7 кръга, имаше 
много утвърдени имена и малко аутсайдери, 
като още от началото някои от фаворити-
те се сблъскаха помежду си и загубиха точки. 
Номер 1 в турнира Дарена Сиркова загуби в 
първи кръг от Ростислав Райчев, след което 
се върна в играта, като потопи друг фаворит 
- Велизар Софранов. Ростислав пък направи 
реми с Иван Гарнизов и двамата останаха с 
по 1,5 точки от 2 партии. Така единствени 
на върха се закрепиха Даян Нинов и Иван Геор-
гиев с по 2 от 2 т. Даян продължи с победите 
и на следващия ден, но в 5-ия кръг бе победен 
от Ростислав Райчев в уникална партия, из-
пълнена с много грешки и обрати. В 6-ия кръг 
Даян Нинов претърпя още една загуба в пред-
последния кръг от Иван Гарнизов и последния 
кръг трябваше да играе само за победа срещу 
Велизар Софранов, за да запази шансове за 
първо място. Той се справи отлично с тази 
задача и с мъдра позиционна жертва на пешка 
взе трайно инициативата, след което пребо-
ри силния си противник. Иван Гарнизов също 

спечели партията си, но показателите на 
Даян бяха по-добри и той спечели “Купата на 
Слона”. Трета остана Дарена Сиркова, която 
не проведе турнира особено концентрирано. 

Име, клуб Ело Т.

1. Даян Нинов, (Враца) 1997 5.0

2. Иван Гарнизов, (Плевен 21) 1951 5.0

3. Дарена Сиркова, (Локомотив 2000 
Пловдив)

2099 4.5

4. Ростислав Райчев, (Локомотив 
2000 Пловдив)

1691 4.0

5. Калоян Стоименов, (Бадев, София) 1799 4.0

6. Велизар Софранов, (Локомотив, 
София)

1956 4.0

7. Борис Стефанов, (Спартак Плевен 
21)

1683 3.5

8. Силвена Митева, (Георги Даска-
лов, Варна)

1659 3.5

9. Гергана Иванова, (Марица изток, 
Раднево)

1669 3.5

10. Захари Крумов, (Спартак Плевен 21) 1738 3.0

11. Иван Георгиев, (Бадев, София) 1795 3.0

12. Велислав Маринов, (Плевен 21) 1501 3.0

13. Илиян Любомиров, (Ботвиник, София) 1742 2.5

14. Алексина Бакалска, (Ботвиник, София) 1569 0.5

Избрани партии:
Ростислав Райчев (1691) - Дарена 

Сиркова (2099) [A08]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d3 ¤c6 4.g3 ¤ge7 5.¥g2 
g6 6.0–0 ¥g7 7.c3 d5 8.¤bd2 £c7 9.¦e1 h6 
10.£e2 b6 11.¤f1 ¥a6 12.ed5 ¤d5 13.c4 
¤de7 14.¥f4 £d8 15.¤e5 ¤d4 16.£d1 0–0 

Даян Нинов
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17.£a4 g5 18.¥g5 hg5 19.£a6 £d6 20.¥a8 
¦a8 21.£b7 ¦b8 22.¤f7 ¢f7 23.£e4 ¤c2 
24.£f3 ¢g8 25.£e2 ¤a1 26.¦a1 ¤f5 27.¦e1 
¤d4 28.£g4 £c6 29.¤d2 ¥h6 30.¤e4 ¢h8 
31.£h5 e5 32.¤g5 ¦g8 33.¤f7 ¢h7 34.¤e5 
£e6 35.¦e4 ¦g5 36.£f7 £f7 37.¤f7 ¦f5 
38.¤h6 ¢h6 39.¢g2 ¦f3 40.¦d4 1–0

Захари Крумов (1738) - Даян Нинов 
(1997) [B07]
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¥e3 ¤f6 4.¤c3 d6 5.¤ge2 
c6 6.£d2 ¤g4 7.f3 ¤e3 8.£e3 ¤d7 9.g4 b5 
10.h4 £a5 11.£d2 ¤b6 12.¤c1 £b4 13.¤b3 
¤c4 14.¥c4 bc4 15.¤c1 £b2 16.¦b1 £a3 17.h5 
¥h6 18.f4 ¥f4 19.£f4 £c3 20.¢e2 £c2 0–1

Иван Гарнизов (1951) - Захари Крумов 
(1738) [D20]
1.d4 d5 2.c4 dc4 3.¤c3 e6 4.e4 c6 5.a4 ¥b4 6.¥c4 
¤f6 7.f3 0–0 8.¤ge2 c5 9.d5 ed5 10.ed5 ¦e8 
11.0–0 h6 12.¤g3 ¤bd7 13.¤ce4 ¤b6 14.¤f6 
£f6 15.¤e4 £g6 16.b3 ¤c4 17.bc4 ¥f5 18.¥d2 
¥e4 19.fe4 ¥d2 20.£d2 £e4 21.¦ab1 b6 22.£a2 
£e2 23.¦b2 £d3 24.¦d2 £e3 25.¢h1 £c3 26.h3 
¦e4 27.¦c2 £d3 28.¦f3 £d4 29.¦f1 ¦ae8 30.a5 
¦e1 31.¦e1 ¦e1 32.¢h2 £f4 33.g3 £f1 0–1

Калоян Стоименов (1799) - Даян Ни-
нов (1997) [B42]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¥d3 d6 
6.c4 ¥e7 7.0–0 0–0 8.¤c3 ¤c6 9.¥e3 a6 10.¦c1 
¦e8 11.¥e2 ¥d7 12.£d2 ¥f8 13.¦fd1 ¦c8 14.f3 
d5 15.cd5 ed5 16.ed5 ¤b4 17.¥g5 h6 18.¥f6 
£f6 19.a3 ¦c3 20.¦c3 ¤d5 21.¦cc1 ¤e3 22.¦e1 
£g5 23.¥f1 ¥d6 24.£f2 ¥f4 25.¢h1 ¤d5 0–1

Даян Нинов (1997) - Иван Гарнизов 
(1951) [B14]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed5 cd5 4.c4 ¤f6 5.¤c3 e6 

6.¤f3 ¥b4 7.cd5 ¤d5 8.¥d2 0–0 9.¥d3 ¤f6 
10.0–0 ¤c6 11.a3 ¥a5 12.¥e3 ¤e7 13.¥g5 
¤ed5 14.¤d5 £d5 15.¥f6 gf6 16.£e2 a6 
17.¦ac1 ¥b6 18.¥e4 £d6 19.¦fd1 ¦b8 20.¦d3 
£f4 21.¤d2 f5 22.¦f3 £h6 23.¦h3 £f6 24.£h5 
h6 25.¦g3 ¢h7 26.d5 ¥f2 27.¢f2 fe4 28.¢e2 
ed5 29.£d5 ¦d8 30.£e4 ¥f5 31.£b4 ¦d4 
32.£c3 ¦e8 33.¢f1 ¦c8 34.¤c4 ¦cc4 0–1

Даян Нинов (1997) - Велизар Софра-
нов (1956) [B23]
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¥b5 ¤d4 4.¥a4 a6 
5.¥b3 b5 6.d3 ¤b3 7.ab3 ¥b7 8.f4 d5 9.¤d5 
¥d5 10.ed5 £d5 11.¤f3 ¤f6 12.0–0 e6 13.c4 
£b7 14.f5 ef5 15.¦e1 ¥e7 16.£e2 bc4 17.bc4 
¦a7 18.¤h4 g6 19.¥h6 £c6 20.¤f3 ¤g4 
21.¥g7 ¦g8 22.¥c3 ¢f8 23.b3 ¤f6 24.¤e5 
£c8 25.£f3 ¥d8 26.¤c6 £d7 27.¤a7 £a7 
28.£c6 £d7 29.£d7 ¤d7 30.¦a6 f6 31.d4 
¥b6 32.¦a8 ¢f7 33.¦g8 ¢g8 34.dc5 ¤c5 
35.¢f1 ¤e4 36.¦c1 ¥e3 37.¦c2 ¥c5 38.¥e1 
¢f7 39.b4 ¥d4 40.c5 ¢e7 41.¢e2 ¢d7 
42.¢d3 ¥e5 43.¢c4 ¥f4 44.b5 ¥e3 45.¢d5 
¥g1 46.c6 ¢c8 47.¦a2 ¥b6 48.¦a8 ¢c7 
49.¦h8 h5 50.¥b4 ¥c5 51.¥c5 ¤c5 1–0

Иван Георгиев (1795) - Дарена Сирко-
ва (2099) [B44]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤c6 5.¤b5 
¥c5 6.¤d6 ¢e7 7.¤c4 b5 8.¤e3 ¤f6 9.¥b5 
£a5 10.¤c3 ¤e4 11.¥c6 dc6 12.¥d2 ¤d2 
13.£d2 ¦d8 14.£e2 ¥d4 15.¤ed1 ¦b8 16.£f3 
¦b2 17.0–0 ¦c2 0–1

В станалия традиционен турнир по решава-
не на задачи първи при по-малките стана Влади-
мир Петров, а при по-големите - Даян Нинов. 
Сеанс срещу участниците дадоха мм Петър 
Дренчев, мм Николай Милчев и фм Кирил Бадев.

Иван Гарнизов

Никол Илиева
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Îт живота на клубовете

Шестима шахматисти с шанс за  спечелване
  на годишния приз “Купа Евроинс”

мс Христинка Илиева

В средата на октомври СКШ “Пле-
вен ХХI“ проведе трети кръг от ве-
ригата турнири за “Купа Евроинс“. По 
регламент надпреварата е в две групи, 
като този път в нея взеха участие 
42-ма шахматисти от Плевен, Ловеч, 
Червен бряг и София. В група “А” първо 
място трябваше да се излъчи измежду 
29-има състезатели, които изиграха 6 
партии при контрола 60 минути. Труд-
но беше да се предвиди бъдещият по-
бедител, много шампиони седнаха зад 
шахматните дъски. Проявата уважиха 
с присъствието си държавният шам-
пион по класически шах и блиц до 8 го-
дини Петър-Делян Шентов от ЦСКА, 
държавният шампион по класически 
шах 16-годишният Васил Кръстев от 
СКШ “Плевен ХХI”, целият отбор на 
ШК “Плевен ХХI”, държавните шам-
пиони в отборното първенство до 
16 години  – Дарио Дерешки, Анатоли 
Атанасов, Михаил Николов и Кристи-
ян Янков. Също така и победителите 
в първия и втория турнир 14-годишни-
ят Иван Гарнизов и кмс Цако Иванов. 
С най-висок български коефициент в 
турнира 2182 бе мс Емил Шукин.

Още първият кръг поднесе изнена-
да – талантливият малчуган от Со-
фия Петър-Делян разгроми с черните 
фигури Иван Гарнизов, който обаче не 
отписа турнира, а, напротив, след 4 
поредни победи в последния кръг стиг-
на до първа маса.

Доста оспорвано протече двубоят 
от трети кръг между Анатоли Атана-
сов и Емил Шукин, завършил реми в по-
следните секунди след рекламация от 
страна на водача по Ело. В 4 кръг, след 
като бяха натрупали по 3 точки на пър-
ва маса, среща си дадоха съотборници-

те Михаил Николов и Дарио Дерешки. 
Те не успяха да излъчат победител и 
бяха настигнати от Шукин, който до 
края не сгреши и съвсем резонно спече-
ли турнира с 5,5 точки. Втори остана 
Мартин Дяков, Ело 2081, с 5 точки. С 
по 4,5 точки трето–четвърто място 
разделят Анатоли Атанасов, спечелил 
наградата при 14-годишните, и Дарио 
Дерешки, взел наградата до 12 години. 
В шестицата са още Михаил Николов 
и Цако Иванов, като и двамата имат 
по 4 точки. Извън призовите места 
остана Васил Кръстев, който бе явно 
в лоша форма.

Наградата до 10 г. спечели Гергана 
Димитрова с 2,5 точки, а при 8-го-
дишните първи е  Ангел Андрейчев със 
същия актив. Шентов пък си тръгна 
само с 2 точки, спечелени в първите 
два кръга.

От ветераните най-добра игра по-
каза Антон Тончев, печелейки награда-
та с 4 точки.

След изиграването на третия тур-
нир с шансове за първото място и 
спечелването на годишната награда 
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– Купа “Евроинс”, са шестима състе-
затели. Разликите между тях са мно-
го близки, така че зависи от това как 
те ще се представят в четвъртата 
надпревара, която ще се проведе през 
декември.

За момента първенството за купа-
та оглавява Мартин Дяков, който има 

53 точки в комплексното класиране. 
След него са Анатоли Атанасов с 48 
т., Михаил Николов - с 47 т., Иван Гар-
низов и Кристиян Янков - с 46 т., Цако 
Иванов - с 44 т.

В групата на начинаещите се явиха 
13 деца на възраст от 7 до 9 години, 
всички от Плевен. Те играха партии 
ускорен шах с контрола 30 минути в 
7 кръга. Луксозна детска енциклопе-
дия, както и грамотата за първо мяс-
то беше спечелена от Божидар Ива-
нов, победил всичките си противници. 
Второ място с 6точки и отлично 
представяне - за Виктория Хицовска, 
която е неизменна медалистка от 
всички държавни първенства и нацио-
нални купи през годината. Трети с 5 
точки се класира Румен Кънчев, а гра-
мотата за най-малък участник получи 
7-годишната Цветелина Накова.

Малките шахматисти бяха награде-
ни от гросмайстор Валентин Йотов, 
който им пожела пълноценна подго-
товка и много бъдещи успехи.
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Îт живота на клубовете

„Шумен 2005” определи клубните шампиони 
 за 2009 година

Деян Димитров

Със стопроцентов резултат 6 точки 
от 6 възможни Джулиана Колева спечели 
шестия, последен за 2009 година, „А” тур-
нир от детската верига „Цитадела” в Шу-
мен.

Малката Джулка победи последователно 
Георги Ганчев, Мария Миланова, Борис Ива-
нов, Димитър Мирчев, Александър Дими-
тров и Боряна Петрова, за да триумфира 
в състезанието кръг преди края. Втори се 
класира Димитър Мирчев с 4 точки, а тре-
ти остана Александър Димитров със същия 
актив.

Турнирът се проведе в 6 кръга по 
швейцарска система с контрола за игра 
30 минути на състезател до завършване 
на партията. Победителката Джулиана 
Колева имаше загубена позиция само сре-
щу Борис Иванов, където бе без фигура 
след дебюта, но по-нататък успя да се 
възползва от груба грешка на против-
ника си. Основна роля за успеха й изигра 
фактът, че не изпадаше в цайтноти и на 

финала имаше поне 5 минути повече от 
противника си. За бързото темпо, кое-
то успя да се наложи, Джулиана направи 
сравнително малко за възрастта и ниво-
то си грешки.

В „Б” група, където по традиция играят 
начинаещите и изпадналите от „А” група 
състезатели на „Шумен 2005”, победител 
стана Зефир Кулев с 5.5 т. от 6 възможни. 
Втора се класира Нона Мирчева с 5 от 6, 
като загуби само от първия, а трета остана 
Арзу Илиязова с 4 точки. 

На церемонията по закриването на тур-
нира „Шумен 2005” раздаде годишните купи 
и награди на клубните шампиони в отделни-
те възрастови групи. 

При момчетата до 10 години Борис Ива-
нов беше без конкуренция. До 12 първи е Ди-
митър Мирчев, а до 14 - Радостин Рафаилов. 
Победител във възрастовата група до 16 и 
шампион във верига „Цитадела” е Алексан-
дър Димитров. Успехът му е заслужен, тъй 
като той игра постоянно и стабилно през 
годината.

При момичетата Нона Мирчева взе ку-
пата до 10 години. През годината тя пока-
за значителен напредък. До 14 години обаче 
борбата бе безмилостно жестока буквал-
но до последната партия. Преди турнира 
Боряна Петрова водеше убедително пред 
Джулиана Колева, но във финалното състе-
зание се представи много слабо. Двете се 
срещнаха в последния кръг, Джулка победи и 
спечели купата. До 16 години първа е Мария 
Миланова.

Турнирът бе закрит от доайена на шу-
менския шах д-р Иван Савов, който събра 
усмивките и аплодисментите с колоритни-
те си пожелания към малките шахматисти.

Джулиана Колева спечели последната „Цитадела”, 
a Александър Димитров - веригата
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Детски празник в читалище „Средец”
гм Маргарита Войска

На 3 декември в сградата на читали-
ще "Средец" в София се проведе шахма-
тен празник, посветен на  Международ-
ния ден на хората с увреждания. Той бе 
организиран от ШК "Шах XXI" с прези-
дент доктор Михаил Илиев по програма-
та към ДАМС “Спорт за децата в сво-
бодното време”. В просторната зала на 
столичното читалище се събраха около 
60 деца от различни столични училища - 
25 ОУ "Д-р П. Берон", 142 ОУ "В. Ханчев", 
51 СОУ "Елисавета Багряна", ЧОУ "Све-
та София", 93 ОУ. Специални гости бяха 
децата от дома за сираци "Хр. Ботев " 
в Горна баня и специализираното учили-
ще за деца с увреден слух „Проф. Дечо 
Денев". Сеанс на едновременна игра да-
доха гросмайсторите Маргарита Войска 
и Петър Великов, като почетни ремита 
срещу знаменитите си противници по-
стигнаха Георги Бърдаров, Лора Симид-
чиева, Борис Рачев, Васко Авджийски. 

След изтощителните битки деца-
та се подкрепиха щедро с лакомства и 
безалкохолни напитки. Накрая получиха 
и ценни подаръци - шахматни книги и лю-

бимото списание "Шах в училище". Всич-
ки - и победители, и победени, си тръг-
наха с усмивка и с пожеланието скоро да 
има нови шахматни празници и турнири. 
Мисля, че шахматната игра спечели в тя-
хно лице нови запалени привърженици.

Изледвания на видни психолози по-
казват, че шахматът е идеален за създа-
ване на важен модел на мислене, т. нар. 
механизъм „действие в ума” (мислено 
проиграване на ситуацията, преди да се 
пристъпи към действие). Това е изклю-
чително важно за децата във възрастта 
между 6 и 12 години. Категорично до-
казано е, че заниманията с шахмат 
подобряват резултатите на деца-
та в училище, учат ги на упорит 
труд, осмислят свободното им 
време и ги предпазват от вредно-
то влияние на улицата.

Наш дълг е като шахматни деятели, 
милеещи за нашата игра, да разяснява-
ме тази положителна роля на шахмата. 
Смятам, че така ще успеем да привле-
чем много нови малки шахматисти.



14 ШАХ в училище

Ìеждународни прояви

Световно първенство за момичета и 
 момчета в Кемер, Турция

мм Калин Каракехайов

На мен се пада приятното задължение да 
ви разкажа за представянето на българите 
на Световното първенство за деца, юноши 
и девойки, което се проведе през ноември в 
прекрасния петзвезден хотел „Лимра” в ку-
рорта Кемер (Турция). За съжаление никой 
от българската група не успя да се класира 
в първата десетка за възрастта си, но все 
пак много от нашите представители се 
представиха добре и показаха потенциал, а 
освен това си изкараха много весело, което 
изглежда беше основната цел на много от 
тях.

За никого не е тайна, че в България вся-
ка година се раждат много талантливи деца 
и понеже шахът е традиционно популярен 
спорт в нашата страна, много от тях за-
почват да тренират с идеята да следват 
стъпките на Веско Топалов. Почти никой от 
тях обаче не е достатъчно упорит и работ-
лив, за да го постигне и затова имаме доста 
юноши и девойки на добро средно ниво, но 
не и големи звезди (с изключение на Киприан 
Бербатов). Много от нашите таланти не 
тренират и не играят достатъчно поради 
липса на финансови средства и качествени 
треньори или пък поради прекалена заетост 
с училище и други дейности. Това води до го-
леми пропуски в основните знания, необхо-
дими на всеки сериозен състезател. За съжа-

ление много от нашите младежки национали 
трябва или да почнат да четат, анализират 
и работят сериозно, или да се примирят, че 
няма да постигнат нещо особено в такъв 
труден спорт, какъвто е шахът. Успехите 
изискват жертви.

Другите фактори, които пречат сериоз-
но на успехите на българите по европейски 
и световни първенства, са неща от тур-
нирното им ежедневие. Водачът на групата 
Петър Великов направи всичко по силите си 
да се спазва елементарен режим и като цяло 
се справи със задачата. Но не е достатъчно 
само да се ляга навреме... Ето само част от 
нещата, които забелязах да пречат на раз-
лични състезатели:

1. Ядене на неподходяща храна на обяд 
преди партия (почти при всички).
Ясно е, че когато сме на шведска маса, 

хапваме малко повече от обикновено, зато-
ва е много важно да се яде на обяд лека храна, 
за да може после да мислим, а не да храно-
смиламе.

2. Прекалено стоене пред компютъра 
(почти при всички с лаптопи).
Знам, че изкушението да се поиграе Фифа 

или да се качат току-що направените сним-Доника Шивачева

Нургюл Салимова
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ки във “Фейсбук” или да се види кой ни е ко-
ментирал профила в сайт за запознанства, 
е наистина голямо, но все пак компютърът 
уморява и би трябвало да се ползва само за 
подготовка и малко комуникация с България.

3. Липса на движение и физическа 
активност
Шахът е спорт и изисква перфектна фи-

зическа форма и кондиция. Разбира се, промя-
ната към по-топъл климат и атмосферата в 
петзвезден хотел с басейни и палмички сил-
но предразполага към мързел, именно затова 
беше задължително да се спортува нещо за 
тонус, примерно бягане по плажа сутрин. Не 
го правеше почти никой.

4. Изтощаване на психическата 
енергия в други дейности (при 
почти всички по-големи).
Може на състезателите да им е стран-

но, но психическата енергия, която имат 
по време на партия, е нещо изключително 
важно. Всякакви игри с елемент на късмет 
по време на турнир (особено на карти) не-
усетно изтощават психически. Особено 
лошо се отразява това на такива дълги 
турнири, които и без това натоварват 
психиката. Постоянни спорове и закачки 
също не се отразяват особено добре за 
психическото равновесие по време на тур-
нир. В това отношение често се случва 
състезатели, които нямат сериозни амби-
ции в турнира, несъзнателно да пречат на 
такива с по-сериозни шансове. Разбира се, 
това не е умишлено, но трябва да се има 
предвид и от едните, и от другите, за да 
не се получава негативен ефект. 

5. Липса на дневен ритъм. 
Нашите състезатели не могат да раз-

берат, че трудно се влиза в суперформа без 
дневен ритъм на нещата, които правят – 

спане, ядене, подготовка, разходки... Когато 
всичко е една голяма суматоха, трудно се 
постигат сериозни успехи.

Водачът на групата не може да отгова-
ря за хиляди неща едновременно, а в случая 
той изпълнява и функции на треньор. Затова 
е важно децата още от България да бъдат 
подготвени какво трябва не само на дъска-
та, но и извън нея.

И въпреки многото пречки, осъзнати или 
не, нашите играчи се бориха здраво на дъска-
та от първия до последния и със сигурност 
ще извлекат ценен опит и полезни изводи 
от състезанието.

Ето и как се представи всеки един от 
тях:

Ники Христов, обллечен с нацио-
налните символи и прикрит с 

“надежден щит”

Петър - Делян Шентов
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Петър-Делян Шентов, до 8 години, 
стартира блестящо, но не успя да се задър-
жи в челото и в крайна сметка завърши с 
5,5/11 на 60-о място от 129 участници. Той е 
много талантлив и ако започне да мисли по-
вече на партия, ще бъде една от бъдещите 
ни звезди. 

Нургюл Салимова, до 8 години, за мен 
е откритието на това първенство. Само на 
6 години тя се представи на чудесно ниво и 
завоюва 6 точки, с което се нареди на 37-мо 
място. Малката Нургюл си пазеше фигурите 
доста успешно и неумолимо събираше тези 
на противничките й. Разбира се, е много 
рано да се каже, но според мен пред нея има 
чудесни перспективи. 

Николай Христов, до 10 години, за 
мен е и най-големият успех за България на 
това първенство. Той до последния кръг 
имаше шансове за медал и дори след загуба-
та остана на престижното 13-о място сред 
148 (!) деца. Ники е добре подготвен дебют-
но, вече има сериозен опит и работата му 
с Неделчо Чепаринов очевидно дава резул-
тат. И наистина нарастването значението 
на дебюта в съвременния шах и успешното 
прилагане на дебютни знания дори и на малка 
възраст става реалност. 

Доника Шивачева, до 10 години, по-
каза, че играе силно за възрастта си, макар 
неуспеха й на държавното първество. Въпре-
ки лошата си форма в началото на турни-
ра, накрая тя се стегна и се класира на 32-ро 
място от 83 момичета с 6 точки от 11. 

Ана Вълева, също до 10 години, не 
успя да разгърне целия си потенциал и остана 
на 71-во място с 4 точки. Тя е по-малка от 
Доника и ще има възможност да си подобри 
представянето догодина в същата група.

Дарио Дерешки, до 12 години, опреде-
лено има талант, освен това е и много бор-
бен. Слабото му място са дебютите и ако 
натрупа знания, резултатите му ще се подо-
брят значително. Той старира с две победи 
и половината му турнир премина в партии с 
руснаци. След променлив успех завърши с 50% 
на 70-о място от 142 деца.

Симонета Иванова, до 12 години, 
беше една от фаворитките ни за добро кла-
сиране и през цялото време беше на добри 
позиции за атака на челото. За съжаление тя 
навлезе в най-добрата си форма едва послед-
ните четири партии, в които беше близо до 
това да направи 4 победи. Липсата на късмет 
и ендшпилни умения доведоха 2 нейни спече-
лени партии до ремита и така тя завърши с 
7 точки на 21-во място от 108 момичета. 
Симонета в момента си сменя дебютите и 
цялостния си стил на игра към по-открит, 
с което са свързани и някои други пропуски 
в играта й. Въпреки това тя има голям за 
възрастта си опит и добри качества на ха-
рактера, затова тепърва се надяваме да ни 
радва с по-големи успехи.

Кирпиан Бербатов, до 14 години, 
беше водач в групата си и всички очаквахме 
от него да постигне висок резултат, но той 
просто нямаше никакъв късмет и много от 
спечелените му позиции завършваха реми. 
Така той остана на 12-о място. Мисля, че 
резултатите му много ще се подобрят, ако 
се избави от съвсем излишните цайтноти, в 
които изпада.

Ивайло Стоянов, до 14 години, се 
класира на 66-о място, като можеше да по-
стигне и повече, ако не се беше разболял от 
грип в края на турнира. Все пак, макар и бо-
лен, той се пребори в последната си партия 

Ìеждународни прояви

Цвета Галунова
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след много перипетии и завърши с 50%.
Цвета Галунова, до 14 години, беше 

една от най-несериозните състезателки по 
време на турнира. Може би това й помага, 
защото тя се представи на добро ниво и за-
върши 16-а със 7 точки от 11. Все пак тряб-
ва вътрешно да намери баланса между шаха и 
забавленията и тогава ще може да постигне 
още повече. Имам неясното чувство, че ша-
хът все повече губи приоритет в младеж-
кото й мислене и този момент може да й 
попречи сериозно. 

Деница Драгиева, също до 14 години, 
направи само 50%, но ги постигна срещу дос-
та силни противнички. Тя стартира чудесно, 
но загуба от Цвета Галунова в пети кръг пре-
късна добрата й серия и тя намери отново 
себе си чак в края на турнира. Деница играе 
сериозно шах от доста по-малко време, от-
колкото повечето й връстнички, затова ре-
зултатите й показват добри възможности 
за развитие. Тя също трябва да се отърве 
от безсмислените цайтноти.

Сашо Андреев, до 16 години, старти-
ра чудесно с 4,5 точки от 6, като победи сил-
ни противници. За съжаление по необясними 
причини той финишира с много загуби и по-
добре да не казвам на кое място се класира. 
Сашо многократно е показвал какво може 
и провалите му могат да се обяснят един-
ствено с недостатъчна мотивация и липса 
на движение и спорт по време на турнира. 

Васил Кръстев, също до 16 години, не 
беше достатъчно подготвен за тази тежка 
група. Васко има много пропуски в дебюта и 
въпреки че се бори много здраво, не успя да 
направи повече от 4,5 точки. В интерес на 
истината той нямаше и много късмет, но 
отношението му към турнира не беше от 
най-сериозните.

Дарена Сиркова, до 16 години, срещна 
фаворитката в групата си и бъдеща шампи-
онка Дейзи Кори още във втори кръг и има-
ше напълно спечелена позиция. Дари обаче 
загуби и оттогава турнирът й тръгна нерав-
номерно, като в партиите с черни тя беше 
много нестабилна. Въпреки няколкото добри 

победи с белите, тя не успя да направи пове-
че от 6 точки, с които се класира 36-а от 
102 момичета. Предвид липсата на късмет 
в дебюта, постоянните цайтноти и други 
преследващи я проблеми, резултатът не е 
лош, но догодина се надяваме на подобрение. 

Тихомир Янев, до 18 години, има се-
риозна шахматна сила, но и другите на не-
говата възраст на такова първенство са на 
много силно ниво. Решаващи за успеха в тази 
възраст често стават дебютните познания 
и психическата настройка. Ако Тихомир по-
работи в тези области, съм уверен, че може 
да стане гросмайстор до няколко години. На 
това първенство той изигра много инте-
ресни партии, някои от които с доста силни 
противници, и завърши с 5,5 точки.

Павел Янев, също до 18 години, напра-
ви само 4 точки, но сътвори много красиви 
партии. Той е несравним шахматен романтик, 
като си мислех, че хора като него са живели 
само в ХIХ век. Дори и в най-скучната позиция 
Павел може да измисли интресна идея и тази 
негова фантазия заслужава адмирации.

Асения Димитрова, до 18 години, за-
върши с 4 точки, след като нямаше много 
късмет и направи пропуски в спечелени пози-
ции. Тази възраст при момичетата е много 
слабо представена в детско-юношеския ни 
шах като цяло и дано по-малките ни моми-
чета се развият по-добре, за да запълнят по-
лучилата се дупка.

Резултатите не са впечатляващи и от-
ново затвърждават извода, че без сериозен 
и отдаден родител или мениджър големи ус-
пехи не могат да се постигнат. По линията 
шахматни клубове - шахматна федерация 
просто няма как да се получи нещо сериозно 
без постоянна национална шахматна школа.

Ето няколко избрани партии на нашите 
представители:

Shentov, Petar-Delian - 
Szymanowski, Igor (1348) [B20]
1.e4 c5 2.d3 d6 3.g3 ¤f6 4.¥g2 e5 5.¥e3 
¥e6 6.¤e2 ¥e7 7.0–0 £d7 8.f4 ¤g4 9.¥d2 
f5 10.fe5 fe4 11.¥e4 ¤e5 12.¤f4 ¥h3 
13.¤h3 £h3 14.¥b7 ¤g4 15.£e2 ¢d7 
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Hristov, Nikolay Valeriev (1867) - 
Nguyen, Dang Hong Phuc (1775) [D36]
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¤h5 16.¥h2 ¤f4 17.¤e3 ¤f8 18.¥f4 ef4 
19.¤f5 £f6 20.£d2 g5 21.¤h2 ¥f5 22.ef5 
¤d7 23.¦e8 ¦e8 24.¦e1 £d8 25.¤g4 h5 
26.¤h2 d5 27.¤f3 g4 28.hg4 hg4 29.¤h2 
¤f6 30.£d1 ¢h8 31.f3 g3 32.¤g4 ¤g4 
33.fg4 ¦g8 34.£e2 ¥d6 35.£d3 £h4 
36.¦e5 £h2 37.¢f1 ¥e5 38.de5 £h1 
39.¢e2 £g2 40.¢d1 £g1 41.¢d2 £f2 
42.¢d1 g2 43.£h3 ¢g7 44.f6 ¢f8 0–1

Janev,  Tihomir (2335) - Abasov, Nijat 
(2522) [A14]
1.¤f3 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 b6 4.¥g2 ¥b7 5.0–0 
¥e7 6.b3 0–0 7.¥b2 c5 8.e3 d5 9.¤c3 dc4 
10.bc4 ¤c6 11.£e2 ¦c8 12.¦fd1 £c7 13.¤e1 
¦fd8 14.d3 ¦d7 15.f4 ¦cd8 16.g4 a6 17.¦ab1 
¤a7 18.g5 ¤e8 19.¥b7 £b7 20.¤f3 ¤c6 
21.¤e4 b5 22.¥a1 £a8 23.cb5 ab5 24.¦b5 
¤b4 25.¤e1 c4 26.¤f2 £a4 27.¦e5 ¤d3 
28.¤ed3 cd3 29.£b2 £a7 30.£b3 ¦b7 
31.¦b5 ¦b5 32.£b5 d2 33.¥d4 £a2 34.£d3 
¥b4 35.¤e4 ¦c8 36.¤d2 ¦c2 37.¤f3 ½

Shivacheva, Donika (1675) - 
Ghaziolsharif, Kimiya (1503) [C42]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤e5 d6 4.¤f3 ¤e4 
5.¤c3 ¤c3 6.dc3 ¥g4 7.¥e2 ¥e7 8.¥f4 
0–0 9.£d2 ¤d7 10.0–0–0 ¤f6 11.h3 ¥e6 
12.g4 £d7 13.¢b1 £a4 14.a3 ¤d5 15.¥g3 
¦fe8 16.g5 ¤b6 17.¤d4 £a5 18.¤e6 
fe6 19.g6 hg6 20.h4 £d5 21.£e3 £f5 
22.¥d3 £f6 23.h5 gh5 24.¦h5 e5 25.¥h7 
¢f8 26.¦f5 £f5 27.¥f5 ¤c4 28.£f3 ¥f6 
29.¥h4 ¢e7 30.¥f6 gf6 31.£d5 ¤b6 
32.£e6 ¢f8 33.£f6 1–0
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Îт живота на клубовете

Шахматна школа “Рокада” - Пловдив,
 навърши една година

мс Соня Пионова

ШК “Рокада” отпразнува своя първи 
рожден ден с парти за всички деца от 
школата, с огромна торта във вид на 
шахматна дъска с фигури – произведение 
на сладкарското изкуство, и сериозен 
турнир за най-напредналите деца с цел из-
лъчване на шампиони на школата във въз-
растите 8, 10, 12, и 14 години.

В турнира участваха избрани състеза-
тели, постигнали успехи през изминалата 
година във различните възрастови групи. 
След внимателен подбор от треньор-
ския щаб в надпреварата бяха включени 12 
деца. Игра се турнир по кръгова система 
и по правилата на класическия шах. Три 
дни младите надежди влагаха всички сили 
и умения в борбата за завоюване на завет-
ната титла – шампион на ШК ”Рокада”.

В крайна сметка възрастта и опитът 
оказаха своето влияние и победител в 
турнира заслужено стана Никола Балтов – 
шампион до 14 г., със завидното постиже-
ние от 10,5 точки от 11 възможни. Всеки 
от младите състезатели сядаше срещу 
“баткото” с много амбиция и надежда за 
победа, но единствен 8-годишният Божи-
дар Немски успя да постигне реми срещу 
шампиона.

При 12-годишните с титлата се окичи 
Димитър Дръндаров. Той показа стабилна 
игра и даде заявка за свои бъдещи успехи в 
шахмата.

Конкуренцията при 10-годишните 
беше най-голяма и оспорвана. В битката 
поведе Владимир Урилски, следван по пе-
тите от Мартин Вълчинов. Развръзката 
при тях дойде през третия ден в личната 
среща, в която победа постигна Владимир 
и абсолютно заслужено завоюва титлата 
шампион при 10-годишните. Тук трябва 
да се отбележи добрата игра на Гергана 
Заркова и Стенли Трифонов, но в крайна 
сметка във всеки турнир победител може 

да бъде само един.
При осемгодишните за титлата до 

последния кръг спореха Божидар Немски, 
Виктория Радева и Александър Божилов. 
Те се движеха рамо до рамо и развръзката 
при тях дойде буквално в последния кръг. 
Всеки един от тях заслужаваше да бъде 
шампион в групата си, но с най-висок бор-
бен дух се оказа Божидар Немски и се оки-
чи с титлата шампион при 8-годишните.

Всички шампиони бяха наградени със 
златни медали и с най-големите парчета 
от шахматната торта. 

Треньорският щаб на ШК „Рокада” 

Никола Балтов - шампион на ШК 
“Рокада” за 2009 година 
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отчита една трудна и успешна шахмат-
на година. Трудна, защото трябваше да 
се пребори с кипящата енергия на начи-
наещите деца, които идваха в школата, 
мислейки, че шахматът е само шумно 
забавление – колкото по-високо викаш, 
толкова по-силно играеш. Но посте-
пенно с много любов и търпение тре-
ньорите въведоха хармония в школата. 
Децата разбраха, че шахматът е тихо, 
спокойно забавление, изискващо съсре-
доточаване и мобилизиране на целия ум-
ствен потенциал в играта.

Но заедно с трудностите, благода-
рение на огромния труд на треньори и 
състезатели, дойдоха и първите успехи. 
Гордост за нас са успехите на вицешам-
пионката по класически шах на ДИП до 8 
г. - Виктория Радева. С добрата си игра и 
постоянни класирания на важни турнири 
Вики даде сериозна заявка за шахматното 
бъдеще. Ето още нейни успехи: 3-о място 

на ДИП по ускорен шах; 3-о място за купа 
“Морско конче”; 1-во място на “Купата 
на Слона”; 1-во място за купата “Асенова 
крепост” и др. 

Гордост за нас са и успехите на Герга-
на Заркова, която дели 3-о – 5-о място на 
ДИП по ускорен шах до 10 г. и само по-
лошият показател я класира на 4-о място 
и й попречи да се окичи с медал, друг голям 
успех е и 1-вото й място на турнира за 
купата “Асенова крепост” до 10 г. 

При момченцата се отличи Божидар 
Немски, който дели 3-о - 5-о място на 
РИП по блиц при 8 г. и завоюва 2-ро място 
в турнира “Асенова крепост”.

През септември в редиците на школа-
та се вляха нови кипящи от енергия по-
пълнения от деца, нетърпеливи да завою-
ват успехи в шахматната игра. С толкова 
много млади надежди треньорският щаб 
уверено гледа в бъдещето на шахматната 
школа “Рокада”.
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В досегашните статии от рубриката 
„Шахматна композиция” разгледахме зада-
чи от типа „двуходовки” и „триходовки”. 
Сега продължаваме с така наречените 
„многоходови задачи”, при които усло-
вието е да се обяви мат на черния цар в 
определен брой ходове, който в случая е 
4 или повече. Най-общо многоходовките 
се означават с #n, като под диаграмата 
се изписва точният брой ходове, необхо-
дим за да се изпълни условието (например 
„мат в 4 хода” се означава с #4, а „мат в 
12 хода” се означава с #12 и т. н.). 

В първата посочена задача условие-
то е „мат в 4 хода”, а четирите знака 
„v” под диаграмата ни показват, че към 
съдържанието на задачата има и 4 те-
матични опита за решаване. При първия, 
ако белите опитат 1.¥d1? със заплаха 

(2.¥e2#), то черните успяват да се за-
щитят чрез 1...¦e7!, тъй като в момен-
та не може да се играе 2.¦f6 ¥f6 3.¤d1 
с последващ мат, защото при първия 
ход от опита белите заеха полето „d1” 
и сега конят им не може да играе там. 
Аналогичен е и вторият опит: 1.¤d1? 
със заплаха (2.¦f2#), но черните опро-
вергават с 1...¦f7!, защото с първия 
си ход белите отново сами блокираха 
полето „d1” и сега не може 2.¦e6 de6 
3.¥d1?? Другите два тематични опита 
са: 1.¦f6? ¥f6 2.¤d1 ¦h6! и 1.¦e6? de6 
2.¥d1 ¦h6! 

Решава 1.¦a6! със заплаха (2.¥d2! ¦e7 
3.¦a1 ¦e1 4.¦e1# или 2...¦h6 3.¥h6 ~ 
4.¦a1#). Вариантите са: 1...¦e7 2.¦f6! 
¥f6 3.¤d1! заплашва (4.¦f2# ) и ако 
3...¦e2, то 4.¦g1#; 1...¦f7 2.¦e6! de6 
3.¥d1! (4.¥e2#) 3...¦f2 4.¦g1#; 1...¦h6 
2.¦h6 dc4 3.¦hh2 c3 4.¦g1# 

Шахматна композиция
мс Диян Костадинов

1) Диян Костадинов и Лъчезар Станчев 
 Проблеемблад (Холандия), 2005 г. 
1-ва награда

#4  vvvv (11+6) 

2) Диян Костадинов
Проблеемблад (Холандия), 2003 г.

#5 (13+13)
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Втората задача е с условие „мат 
в 5 хода” и при нея са осъществени 
рекордните 5 трансформирания на 
бялата батарея топ - офицер в топ 
- кон, като във всички варианти бе-
лият офицер прикрива линии на чер-
ните фигури. Решението е: 1.d5! със 
заплаха 2.¥e3 ¢b4 3.¤c6 ¢c3(¢c4) 
4.¤e5 ¢b4 5.¤d3# , а вариантите са: 
1...¦a6 2.¥b6 ¢b4 3.¤c6 ¢c3(¢c4) 
4.¤b8 ¢b4 5.¤a6# ; 1...ed5 2.¥d6 
¢d4 3.¤c6 ¢c3(¢c4) 4.¤e7 ¢d4 
5.¤f5# ; 1...¦g7/¦g8 2.¥e7/¥f8 ¢d4 
3.¤c6 ¢c3(¢c4) 4.¤d8 ¢d4 5.¤e6#; 
1...£h8/£h7 2.¥f8/¥e7 ¢d4 3.¤c6 
¢c3(¢c4) 4.¤e5 ¢d4 5.¤f3# 

Любопитна подробност е, че задачата 
е включена в „Албумът на FIDE”, в който 
на всеки 3 години се избират и публикуват 
най-добрите задачи в света за съответ-
ния период.

Приключваме с една двуходова задача 
за самостоятелно решаване:

Диян Костадинов
Стрейт Гемс (САЩ), 2005 г.

 #2  v (13+8)

Решение на задачата от брой 3/2009:
Тематични опити: 1.¤c4? dc4 2.¦e4 

£e4!, 1.¦e4? de4 2.¤c4 ¥c4! 1.¦dd5? (2.¤c4#, 
2.¦e4#), 1...£d5 2.¤c4 £c4 3.¦e4#, 1...¥d5 
2.¦e4 ¥e4 3.¤c4#, 1...d2! 

Решава: 1.¦h7! (2.¦h3 f3 3.¦f3#), 1...£h7 
2.¤c4 dc4 3.¦e4#, 1...¥h7 2.¦e4 de4 3.¤c4# 

Всеки, който желае да получи шестте книжки за 2010 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”

Решения на комбинациите от стр. 25
(1) Korchnoy, Victor – Gheorghiu, Bukarest, 1968 
1.¦e7!! £e7 2.£e7 +-
(2) Rubinstein – Hirschbein, 1927 
1.¦d7! ¥d7 2.¤f6 ¢f8 3.¤d5!! cd5 4.£h8# +-
(3) Uhlmann – Liebert, 1976 1...¦d2!! 2.¥d2 
[2.£d2 £f3–+] 2...¤g5!! 3.£e2 ¤h3# –+
(4) Larsson – Andersson, Schweden, 1971 1.d5! 
cd5 2.£f6! £d8 3.£h8!! ¢h8 4.¦h5 ¢g8 5.¦h8# +-
(5) Tateroszjan – Jeganyan, Russia, 1984 
1...£c3!! 2.¢c3 [2.¢c1 ¦a8–+] 2...¤e4 3.¢b4 

¥c3 4.¢a4 ¦a8 5.¤a5 ¦a5# –+
(6) Rossolimo – Romanyenko, 1948 
1.¦e8! ¢e8 2.£e2 ¢f8 3.¥e7 ¢e8 [3...¤e7 4.£e7 
¢g8 5.¤g5] 4.¥d8! ¢d8 5.¤g5! ¤h6 6.£e7# +-
(7) Marjasin – Kapengut, Russia, 1969 
1.£g6!! ¢g6 2.¥h5 ¢h7 3.¥f7 ¥h6 4.¦h6 ¢h6 
5.¦h1# +-
(8) Keres – Fildesepp, Corr., 1932 
1.£f6 ¢f6 2.¤d5 ¢e6 [2...¢g7 3. ¥h6#] 3.¦h6 
£g6 4.¥g4 f5 5.¥f5# +-
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Øахматна лекция
Научете хитринките в пешечните 
 ендшпили

мс Христинка Илиева

В своите партии силните и опитни шахма-
тисти преминават от мителшпил в ендшпил, 
надявайки се там по-лесно да използват и реали-
зират полученото преимущество. При младите 
и неопитни шахматисти най-често ендшпил се 
получава случайно, след ожесточена мителшпилна 
схватка, пълна с ефектни комбинации, тактически 
удари, хитри уловки, неочаквани ходове. Изведнъж 
следват масови размени, страстите утихват и 
настъпва тази част от шахматната партия, в 
която на преден план излиза техниката. В този 
момент играещият е длъжен да пренастрои своя-
та мисъл и своето настроение. Дори е добре, ако 
му позволява времето, оставащо на часовника, да 
загуби няколко минути за успокояване на бушува-
щите в него страсти. Тази загуба на време ще се 
компенсира, шахматистът ще започне да разглеж-
да позицията по-правилно, по–ендшпилно.

Най-объркани изглеждат децата, когато в тях-
ната партия се получи пешечен ендшпил. Въпреки 
придобитите на тренировки знания за основните 
закони в ендшпила те започват да се колебаят как 
да продължат. Явно не е никак лесно и на светов-
ноизвестни гросмайстори да се ориентират пра-
вилно в “играта с пешки”, което личи в следващи-
те примери.

Шлехтер - Тартаковер, Карлсбад, 1907 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+p+-+pmk-0
9p+-+p+pzp0
9+-+-zP-+-0
9-+-+-zP-+0
9zP-+-+-+-0
9-zP-+K+PzP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Вместо да поддържа равенството в позици-
ята, централизирайки царя си с 1...¢f8 и 2...¢e7, 
Тартаковер допуска решаваща грешка 1.g5?  
Последвало 2.fg5  hg5  3.¢f3 ¢g6 4.¢g4 Бе-
лите набелязват печеливш план – образуване на 
отдалечена проходна пешка. 4...f5 5.ef6 ¢f6 
6.g3 a5 7.a4 e5 8.h4 gh4 9.gh4 ¢g6 10.b3 b6 
11.h5 ¢f6 12.h6 ¢g6 13.h7 ¢h7 14.¢f5  Чер-
ните се предават.

Известното ни правило на квадрата уме-
ло демонстрира д-р Емануил Ласкер, спасявайки 
се в позицията:

Ласкер - Тараш, Петербург, 1914 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-mK-0
9-+-+-+-+0
9zppzp-+k+-0
9-+-+-+-+0
9+P+-+-+-0
9-zP-+-+-zP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Впечатлението е такова, че белите губят – 
1.h4 ¢g4 2.¢f6 c4 3.bc4 bc4 4.¢e5 c3 5.bc3 a4 
и белият цар не успява да спре пешката. Но след 
1.h4 ¢g4 2.¢g6! ¢h4 3.¢f5 трябва да се спа-
сяват черните 3...¢g3  4.¢e4 ¢f2 5.¢d5 ¢e3 
6.¢c5 ¢d3 реми. 

В много случаи проходната пешка обезпечава 
победата, ако тя е защитена от друга пешка. 
Но невинаги е така:

Тайманов - Ботвиник,  Москва, 1953 г.
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-mk0
9+-+-+-+p0
9-+-+-+-+0
9+-+pzP-+-0
9-zpp+-+-zP0
9+-+-+P+-0
9P+-+-+-+0
9mK-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

В позицията на диаграмата пешките e и f 
представляват голяма сила за белите, но Бот-
виник успява да образува две свои проходни 
пешки с общ квадрат, който достига края на 
дъската.

1...d4 2.e6 ¢g7 3.f4 ¢f6 4.f5 d3 5.¢b2 
h5 6.¢b1 b3 7.ab3 cb3 8. ¢c1 ¢e7 и малкият 
“блуждаещ квадрат” решава изхода на среща-
та. Белите нямат полезен ход и попадат в цу-
гцванг - още една закономерност в ендшпила. 
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(1) Korchnoy, Victor – Gheorghiu
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9zpQ+q+rvlp0
9-+-+-snp+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+L+-+-+P0
9PzP-+-zPP+0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(2) Rubinstein – Hirschbein
IIIIIIII

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) Uhlmann – Liebert 
XIIIIIIIIY
9l+-tr-+k+0
9zp-+-zpp+p0
9-+-+n+p+0
9+-zP-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-zP-wQ-zP-0
9P+-sNqzP-zP0
9+-vL-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(4) Larsson – Andersson 
XIIIIIIIIY
9-+r+-trk+0
9zplwq-+p+-0
9-zpp+p+p+0
9+-+-tR-+p0
9-+PzP-+-+0
9+P+-+Q+P0
9PvL-+-zPP+0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(5) Tateroszjan – Jeganyan 
XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9+p+-+pvlp0
9-+pzp-snp+0
9+-+-+-+P0
9-+N+-+P+0
9+P+P+P+-0
9-+PmK-+Q+0
9wq-+R+-+R0
xiiiiiiiiy

Черните печелят

(6) Rossolimo – Romanyenko 
XIIIIIIIIY
9r+l+-mkntr0
9+p+p+pvlp0
9p+-zP-+p+0
9wq-zp-+-vL-0
9-+-+-+-+0
9+-+P+N+-0
9PzPP+-zPPzP0
9tR-+QtR-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

 (7) Marjasin – Kapengut 
XIIIIIIIIY
9r+l+-+r+0
9zpp+-+kvlQ0
9-+-+pvLp+0
9wq-zp-zPp+-0
9-+-zp-+-+0
9+-zP-zP-+-0
9-zP-mKL+P+0
9+-+R+-+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

(8) Keres – Fildesepp 
XIIIIIIIIY
9rsn-+-+qtr0
9zp-zppmkp+p0
9lzp-vl-sn-+0
9+-+-sN-+-0
9-+PzPP+p+0
9+-sN-+-zP-0
9PzP-+L+K+0
9tR-vL-+Q+R0
xiiiiiiiiy

Белите печелят

Ðешете комбинациите



26 ШАХ в училище

Çа най-малките

Уроци за начинаещи
Деян Димитров

В миналия брой ви предложихме някои 
съвсем елементарни задачки, с които мо-
жете да започнете обучението на начина-
ещите малки шахматисти. Сега продъл-
жаваме с нещо леко по-сложно. Когато 
усетите, че детето започва, макар и по 
свой собствен, наивен понякога, начин 
да усеща връзката между фигурките, ко-
ито дават мат, преминете към примери 
за мат в 2 и повече хода. Желателно е 
това да бъдат задачи, в които побежда-
ваме форсирано, все още без използване 
на тактически и комбинационни мотиви 
като двоен шах, открито нападение, дво-
ен удар и т. н. Форсирано означава с всеки 
ход да даваме шах.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+Rzpk0
9P+p+-+-+0
9+-zPp+-+q0
9-+-+p+-zp0
9+-+-zP-zP-0
9-wQ-+-zPKzP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Как печелят черните?
1...h3+ 2.¢f1 £d1 мат.

С подобни примери детето ще свиква 
да открива свободните полета на царя, 
да ги отнема и завладява с шах. Важно 
е също така на дъската да има фигурно 
неравенство (както в случая белите са 
с топ повече), за да може начинаещи-
ят шахматист да свиква с мисълта, че 
трябва да действа бързо, енергично и 
форсирано, защото в противен случай 
ще загуби. Също така и да разбере, че 
материалното преимущество не е га-
ранция за победа.

Ето още един пример за форсиран 
мат:

9rsn-wqkvlntr0
9zp-zp-+-zpp0
9-zp-+-zp-+0
9+-+-zp-+-0
9-+L+P+-+0
9+Q+-+-+-0
9PzPP+-zPPzP0
9tRNvL-mK-+R0
xiiiiiiiiy

1. ¥f7+ ¢d7 2. £e6 мат.
Нека сега видим един пример, в който 

детето трябва да намери неспасяемия мат, 
но без да дава шах:

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+q+p+p0
9-+-+lvLp+0
9+-+-+-wQ-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-zP-0
9-+-+-+PmK0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

1. £h6 и следва неспасяем мат на g7.
Хубаво е постепенно да се преминава към 

задачки, където възможностите за атака към 
царя са повече от една, но вярното решение е 
единствено. Какво имам предвид?

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-wQ0
9zp-+-+ktr-0
9-+p+-+-+0
9+-wqp+-+p0
9-+-+-zP-zP0
9+-+-+-zP-0
9P+-+R+K+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Условието е мат в два хода: 1.£e8+ ¢f6 
2.£e6 мат. Подобни задачки са полезни, тъй 
като детето първо може да открие, че след 
другия смислен шах в позицията 1.£:h5+, на 
втория ход мат няма.
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