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Îт живота на клубовете
„Млад гросмайстор” в Плевен
мс Христинка Илиева

Симонета Иванова и Валентин Митев убедително спечелиха първите
места във второто издание “Млад гросмайстор” в Плевен
майстор" през октомври трябваше да
отстояват призовите си места. Стремежът на всички останали беше да попаднат в първите четири във възрастовите
групи до 8, 10, 12 и 16 години, за които
бяха подсигурени шахматни учебници, издадени на български. Независимо от постижението си, всяко дете получи грамота. Победителите станаха известни
след изиграването на 7 кръга по швейцарска система при едночасова контрола за
мислене. Младите таланти бяха наградени
лично от плевенския гросмайстор. Ето и
техните имена:
На 1 и 2 декември в хотел „Балкан” в
Плевен се проведе вторият турнир от
веригата "Млад гросмайстор". Проявата е
част от проекта "Надеждите на България",
в който един от партньорите е СКШ "Плевен 21". Главен организатор на веригата
турнири е ШК "Веселин Топалов" от Варна,
а финансирането е предоставено от фондация "Америка за България”.
Гост на състезанието беше плевенският гросмайстор Борис Чаталбашев, който
откри надпреварата в съботния ден с пожелание всички да изпитат удоволствие
от предстоящите двубои и да преследват
победата докрай. Председателят на плевенския клуб добави: "Надявам се сред вас да израстват бъдещи световни шампиони като
Веселин Топалов и Антоанета Стефанова"
и увери всички присъстващи в полезността
на подобни квалификационни турнири.
Зад шахматните дъски седнаха найдобрите млади шахматисти от Плевен,
Червен бряг, Велико Търново и Трявна.
Включиха се и много дебютанти. Победителите от първия турнир "Млад грос-
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В групата до 8 години:
1. Кристина Апулчева - НУ "Отец
Паисий", Плевен - 4 т.
2. Преслав Вельов - СОУ "Д-р Петър Берон", Червен бряг - 4 т.
3. Никола Николов - ЦДГ "Соня", Велико
Търново - 3 т.
4. Трифон Трифонов - СОУ "Д-р Петър
Берон", Червен бряг - 3 точки.

Гм Борис Чаталбашев и главният съдия
Христинка Илиева с победителите
ША Х
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В групата до 10 години:
1. Валентин Митев - НУ "Христо
Ботев", Плевен - 6,5 т.
2. Стефан Янев - СОУ "Емилиян Станев", Велико Търново - 5,5 т
3. Кристиан Григоров - НУ "Христо Ботев", Плевен - 5 т.
4. Емил Найденов – ГПЧЕ, Плевен - 5 т.

В групата до 12 години
1. Владимир Върбанов - НУ "Христо
Ботев", Плевен - 4,5 т.
2. Давид Цветанов - СОУ " Йордан Йовков", Плевен - 4 т.

3. Румен Кънчев - СОУ "Иван Вазов",
Плевен - 4 т.
4. Никола Ненков - МГ "Гео Милев", Плевен - 4 т.

В групата до 16 години
1. Симонета Иванова - МГ "Гео Милев", Плевен - 7 т.
2. Емил Стефанов - СОУ "Емилиян Станев", Велико Търново - 6 т.
3. Ива Пенчева – СГИ, Велико Търново
- 5 т.
4. Дарио Дерешки - МГ "Гео Милев", Плевен - 4 т.

Анатоли Атанасов отново спечели Купа
"Евроинс" 2012

За трета поредна година 17-годишният състезател на СКШ "Плевен 21" успя да натрупа
най-много точки за генералното класиране във
веригата шахматни турнири Купа "Евроинс" в
ША Х

в училище

мс Христинка Илиева
Плевен. Годишният приз му бе връчен на официалното закриване на Третия турнир за 2012
година, който се проведе на 8 и 9-и декември
в клуба на бул. "Скобелев" 20. Анатоли получи
купата лично от директора на застрахователната компания Емил Трифонов, който вече четири години съдейства финансово за провеждането на веригата. Плевенският шахматист
събра общо 55 точки, като зае първо, второ и
пето място на проведените три издания през
годината. Втори остана носителят на Купа
"Евроинс " за 2009 година Мартин Дяков с 50
точки, а третото място спечели Дарио Дерешки с 46 точки.
Общо 30 участници от Плевен и Велико
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Успешен финал за Купа “Евроинс” 2012 г.
Търново се включиха във финалния турнир за
тази година, разделени в две групи - група "А" за
състезатели с българско ело под 2200, и група
"Б" - за начинаещи шахматисти. Кръговете бяха
7, системата швейцарска, при едночасова контрола за мислене. Според регламента бяха предвидени награди за заелите първите три места и
в двете групи, както и за най-добре представилата се жена, състезател до 12 години, дете до
8 години и най-малък участник.
Убедителна победа в "А" турнира с
актив от 6 точки постигна 15-годишната плевенчанка Симонета Иванова, състезателка на ШК "Михаил Тал", Червен
бряг. Многократната държавна шампионка за
девойки спечели в началото на месеца и втория
турнир от националната верига "Млад гросмайстор", провел се в Плевен. След нея са нареди
опитният Цако Иванов с 5,5 точки, а за третата награда се пребори Лъчезар Неделушев,
натрупал 5 точки.

Наградата за най-добре представила се шахматистка получи Доротея Нанчева с 4 точки,
а за трети път през годината малката купа до
12 години спечели Давид Цветанов с актив от
3,5 точки. С грамота беше награден 8-годишният Кристиан Григоров, който със събраните 2,5
точки изпревари своите връстници.
В групата на начинаещите в конкуренцията
на 12 деца състезанието спечели второкласникът от НУ "Христо Ботев" Мартин Габърски
със 6 спечелени партии. Момчето получи за победата си купа с формата на шахматната фигура офицер, плакет, грамота и правото да се състезава занапред в група "А". Със същия точков
актив, но с по-лоши допълнителни показатели
втори остана Михаил Кирков, а за третата
награда се пребори Емил Найденов, спечелил 5
победи. Най-малкият участник в надпреварата
беше 6-годишният Иван Червенков, който се
нареди на пета позиция с 4 точки и получи грамота.
На закриването на турнира със специален
трофей бе награден Давид Цветанов, който бе
избран от ръководството на СКШ "Плевен 21"
за Шахматист на годината. Дванадесетгодишният състезател на плевенския клуб през тази
година стана двукратен държавен шампион по
класически шах, носител на Национална купа
"Полипост", сребърен медалист с националния
отбор на Балканиадата в Черна гора, бронзов
медалист с отбора на юношите до 16 години
на СКШ "Плевен 21", първи на детския турнир
"Янтра днес" във Велико Търново, спечелил 6
турнира от клубната верига "Млади надежди",
и участник на Световното първенство в Словения.

Решения на комбинациите от стр. 25
(1) Anderssen, - Zukertort Barmen, 1896
1.£h7! ¢h7 2.f6 ¢g8 [2...£d3 3.¦h3 ¢g8
4.¦h8#] 3.¥h7! ¢h7 4.¦h3 ¢g8 5.¦h8# 1–0
(2) Boros – Szabo Budapest, 1937 1.¦h7
¢h7 2.¦f7 ¦f7 3.£g6 ¢h8 4.£f7 1–0
(3) Botvinnik – Keres 1966 1.¦b8!! £b8
2.£h4 ¦e8 3.£h7 ¢f8 4.£h8# 1–0
(4) Dextre – Blees, 1985 1...¥c2 2.¢c2 ¤b4
3.¢b1 £f5 4.¢a1 ¤c2 5.¢b1 ¤a3 6.¢a1
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£b1 7.¦b1 ¤c2# 0–1
(5) Driksna – Strauntisch Fernpartie, 1968
1...£c2 2.¦c2 ¤b3 3.ab3 ¦d1# 0–1
(6) Eggenberger – Schuhmacher Basel,
1959 1.£d2 £d2 2.¤e7 ¢h8 3.¤f7# 1–0
(7) Fischer, - Mjagmarsuren, 1967 1.£h6
£f8 2.£h7! ¢h7 3.hg6 ¢g6 4.¥e4# 1–0
(8) Gass – Taksis Esslingen, 1968 1.£h7!
¢h7 2.¤f6 ¢h8 3.¤g6# 1–0
ША Х
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"Млад гросмайстор" в Благоевград
кмс Марин Атанасов

В края на октомври и ноември в залите на Търговско промишлената палата се проведоха първите два турнира от веригата "Млад гросмайстор"
в Благоевград. С тези турнири в града
ни стартират пет ежемесечни прояви, част от проекта "Надеждите на
България", чийто основен изпълнител
е шахматен клуб "Веселин Топалов" от
Варна. Финансирането по програмата
е предоставено от фондация "Америка
за България", като целта е да се популяризира шахматната игра сред децата.
В проекта, освен „Шах клуб “Виктори”
Благоевград, са включени спортните
клубове от Пловдив, Плевен, Шумен и
Варна. През следващите 3 години ще се
инвестират общо 600 хиляди лева за
развитието на този спорт в центрове и близките до тях населени места.
Достъпът за обучение и участие в турнирите за децата, включени в проекта,
е абсолютно безплатен. След изиграването на петте турнира общо 16 деца
ще продължат на финала в Трявна. При
нов успех те ще придобият правото
да участват в международния фестивал "Надеждите на света", който за
десети път ще се проведе във Варна.
Всичко по веригата е финансирано от
американската фондация.
Надпреварата в Благоевград събра 48
участници от новосформираните групи в
град Симитли, квартал „Струмско”, и ЦДГ
№6 от Благоевтрад и от групата в шах
клуб „Виктори”. Зад шахматните дъски седнаха и абсолютни дебютанти - момичета
и момчета от 6- до 16-годишна възраст.
Домакините се бяха постарали максимално
и организираха чудесен празник за включилите се в турнира. За всички бяха предвидени
грамоти, а победителите в отделните възША Х
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растови групи бяха наградени с шахматни
книги.
Първият турнир бе открит от Борис
Христов, председател на ШК "Веселин Топалов", който не скри амбициозните си
намерения тези инициативи да докажат
полезността от изучаването на най-древната игра за подрастващите, а шахматът
най-после да бъде включен като свободно
избираем предмет в учебната програма на
учениците от I до IV клас в българските
училища.
Участниците бяха разделени в 4 групи до 8, до 10, до 12 и до 16 години. След напрегнати и оспорвани партии бяха излъчени
първите победители, като класиралите се
на 1-во място във всяка група получават 15
точки и т.н., а класиралите се на 15-о място, съответно 1 точка.
Ето класирането по възрасти след втория турнир "Млад гросмайстор".

До 8 години
1. Виктория Стрендева - 3-о ОУ
Благоевград – 29 т.
2. Алекс Костев – СОУ, Симитли - 29
т.
3. Алекс Грънчаров - ЦДГ №6, Благоевград - 21 т.
4. Любомира Иванова – ЦДГ №6, Благоевград – 21 т.

До 10 години
1. Йордан Портокалски – 8-мо СОУ,
Благоевград - 29 т.
2. Кирил А. Георгиев – 3-о ОУ, Благоевград - 29 т.
3. Алекс. Пискулийски - 3-о ОУ, Благоевград - 26 т.
4. Виктор Логодажки - 8-мо СОУ, Благоевград - 24 т.
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До 12 години

До 16 години

1. Костадин Джалев – 3-о ОУ, Благоевград - 30 т.
2. Красимир Благов - ПМГ, Благоевград
- 28 т.
3. Илиян Кюров – 3-о ОУ, Благоевград
- 25 т.
4. Марин Тотев – СОИЧЕ, Благоевград
- 25 т.

1. Веселин Методиев – ПМГ, Благоевград - 29 т.
2. Иван Зашев – ПМГ, Благоевград - 28 т.
3. Еманоел Топалов - ПМГ, Благоевград - 25 т.
4. Йоанна Димитрова – 4-о ОУ, Благоевград - 22 т.
В края на януари 2013 година ще се проведе третият турнир от веригата.

Купа „Васил Сотиров” – Благоевград
кмс Марин Атанасов

За пета поредна година в Благоевград се
проведе турнир в памет на Васил Сотиров, допринесъл изключително много за развитието
на шаха сред децата в нашия град. Проявата
беше организирана на 1 и 2 декември в основно
ремонтираната зала „22 септември” на община
Благоевград. Тя е включена в спортния календар
на БФШ и важи за Купа България. Участие взеха
81 състезатели от 15 клуба.
Турнирът беше открит от спортно-техническия директор при БФ Шахмат Кристиан
Ласкаров, който отбеляза отличните условия
за състезателите и гостите, които предоставя залата, поздрави присъстващите и даде началото на турнира. През втория ден след обявяване на класирането наградите връчи Дора
Сотирова, съпруга на Васил Сотиров.
В генералното класиране парични награди
получиха класираните на първите 10 места.
На 1-во място се класира 12-годишният
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Мартин Петров (Шах 21) с 6,5 т. Втори е
Димитриос Ладопулос (Виктори) – 5.5 т., а трети – Румен Николов (Ивис + ) – 5.5 т. Следват
Владимир Петров (Шах 21) – 5.5 т., Георги Бърдаров (Локомотив, Сф) - 5,5 т., Мартин Пеев
(Виктори) – 5.5 т., Калоян Христов (Столичен
център) – 5 т., Цветелина Спасова (Ивис +) – 5
т., WFM Дарена Сиркова (Локомотив 2000, Пл.)
- 5т., и Димитър Дюлгеров (Етър) – 5 т.
В отделните възрастови групи класираните
до 3-о място бяха наградени с медали и с грамоти, а победителите получиха и парични награди.
При момичетата до 8 г. имаше 5 участнички. Най-подготвена бе Белослава Кръстева.
Втора се класира Виктория Стрендева, наймладата участничка в турнира /родена 2006 г./,
която е голямата надежда на домакините. Трета е Илиана Кокона (Виктори) – 2 т.
При момчетата до 8 г. участваха 9
деца. Борбата беше оспорвана и 5-има състезатели бяха с шансове за медал, но с по-добра
игра заслужено първото място спечели Йордан
Портокалски (Виктори) с 4 т. Следват Георги
Шумналиев (Левски) – 3 т., и Алекс Серафимов
(Марек - Юнион Ивкони) – 3 т.
Момичетата до 10 г. бяха 6, от тях 3 с
рейтинг. Гергана Пейчева се оказа най-подготвена от връстничките си и заслужено взе златния медал. Класирането в групата е следното:
1. Гергана Пейчева (Шах 21) - 4 т.; 2. Наталия
Грабчева (Столичен център) – 4 т.; 3. Рада Минева (Пловдив) - 3т.
В групата на момчетата до 10 г. имаше
ША Х
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10 участници, от тях 1 с рейтинг. Тук шахматната борба бе доста интересна между състезателите от клубовете на „ЦСКА”, „Виктори”, „Марек-Юнион Ивкони” и „Рицар”. Милко
Бакалов с рейтинг заслужено взе златен медал.
Втори е Илиян Кюров, който спечели първия си
медал от участия в турнири. Трети стана Кирил Георгиев (Виктори) – 3 т.
Участваха 3 момичета до 12 години, от
тях 2 с рейтинг. В тази група се очакваше Златина Любомирова с тренъор Орлин Николов да
спечели отново първото място, но тя загуби
в последния кръг и остана трета. Класиране в
групата: 1. Ева Обешикова (Столичен център)
– 4 т., 2. Деспина Папаефстратиу (Виктори) – 4
т.; 3. Златина Любомирова (М. Ботвиник) - 3 т.
Участниците при момчетата до 12 години бяха 16, от тях 12 с рейтинг. Над всички
бе Мартин Петров, заслужено класиран първи
и в генералното класиране с отличен резултат
6.5 т. от 7 възможни. За сребърния и бронзовия
медал оспорвана борба водиха шестима състезатели. Виктор Боев с треньор Соня Пионова
заслужено спечели второто място, а Костадин
Джалев (Виктори) - 4 т. е трети.
В групата на момичетата до 14 години имаше с 3 участнички, от тях 1 с рейтинг.
Сред тях Мария Васова бе безспорен фаворит.
Тя е една от надеждите на българския шахмат.
Разпределението на медалите между участничките беше, както следва: 1. Мария Васова (Виктори) - 5 т.; 2. Анна Ксантопулу (Виктори) - 4.5
т.; 3. Елени Тсолаки (Виктори) - 3 т.
При момчета до 14 години имаше 8 участници, от тях 6 с рейтинг. Борбата за златния
медал в групата беше между Калоян Христов
и Веселин Методиев. Първият се класира на
седмо място в генералното класиране. Подреждането тук е следното: 1. Калоян Христов
(Столичен център) - 5т.; 2. Веселин Методиев
(Виктори) – 5 т.; 3. Тодор Георгиев (Асеновец
2006) - 4.5 т.
В групата на девойките до 16 години
имаше 3 състезателки. Цветелина Спасова заслужено спечели първото място. 1. Цветелина Спасова (Ивис+) - 5 т.; 2. Елена Дюлгерова
(Етър) – 5 т.; 3. Стефка Кръстева (Столичен
център) – 4 т.
ША Х
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Юношите до 16 години бяха 6-има, всички с рейтинг. Борбата тук беше много оспорвана. До последния кръг нямаше яснота за разпределението на медалите. В крайна сметка се
получи следното класиране: 1. Румен Николов
(Ивис+) - 5.5 т.; 2. Георги Бърдаров (Локомотив,
Сф.) - 5.5 т.; 3. Димитър Дюлгеров (Етър) – 5
т.
Четири състезателки участваха при девойките до 18 години, две от тях с рейтинг. Борбата помежду им за първото място
приключи със следното класиране: 1. Дарена
Сиркова (Локомотив 2000) – 5 т.; 2. Марина
Георгиева (Виктори) – 4 т.; 3. Урания Кизимиду
(Виктори) - 3.5 т.
Юношите до 18 години бяха 5-има, от
тях 4 с рейтинг. С добра игра през целия турнир
Димитриос Ладопулос заслужено спечели златния медал и второ място в генералното класиране. В крайна сметка медалите бяха спечелени
от: 1. Димитриос Ладопулос (Виктори.) - 5.5 т.;
2. Владимир Петров (Шах 21) - 5.5 т.; 3. Христо
Коцелов (Виктори) - 4.5 т.
При девойките до 20 години имаше 3
участнички, от тях 2 с рейтинг. Виктория Цекова бе над всички. Малшанс я лиши да влезе в
десетката на генералното класиране. Подреждането в челната тройка изглежда така: 1. Виктория Цекова (Виктори) - 5 т.; 2. Симона Методиева (Виктори) - 3 т.; 3. Йоанна Димитрова
(Виктори) - 1 т.
В групата на младежите до 20 години
премериха силите си 3-ма състезатели, всички
с рейтинг. Победителят Мартин Пеев се класира на шесто място в генералното класиране.
При крайното класиране в групата се получи
следното подреждане: 1. Мартин Пеев (Виктори) - 5.5 т.; 2. Иван Зашев (Виктори) – 5 т.; 3.
Кирил Митов (Виктори) - 4 т.
От името на организаторите искам да
благодаря на всички участници, треньори и
родители, които бяха наши гости, за спортсменския дух и добрите взаимоотношения,
които царяха в залата през двата дни на
турнира. Благодаря и на ръководствата на
община Благоевград, които ни предоставиха отличната база за провеждане на състезанието.
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Îт живота на клубовете
Коледни турнири на ШК ЦСКА
кмс Васил Илиев

Наградите връчиха волейболната капитанка
Даниела Кънчева и кметът на район “Изгрев”
Димитър Димитров
За поредна година шахматен клуб ЦСКА
проведе в края на календарната година Коледни ученически турнири по шах за купите
на клуба. На този турнир бяха отличени и
най-заслужилите състезатели на клуба за
изминаващата 2012 година. По традиция
турнирите бяха три - за ученици I клас, II-III
клас и IV-VII клас.
В турнира на първокласниците
участие взеха 113 деца. След оспорвана борба купите все пак успяха да спечелят
най-титулуваните състезатели, с купи и
от предишните турнири - Лъчезар Колев и
Петя Караиванова. По време на турнира бе
организирана и специална програма за участниците, а на края имаше и томбола с голямо количество коледни подаръци.
Турнирът II-III клас бе най-многобройната група с 114 участници. Втора поредна купа за Ралица Илиева при момичетата, която отново изпревари Мануела
Шошорова по втори допълнителен показател. И двете финишираха с по 5 т. от
6 партии в крайното класиране. При мом-
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четата Енчо Стоянов завърши еднолично
на първо място след шест поредни победи.
Добро представяне както на него, така и
на Ралица, като и двамата са възпитаници
на 122-ро ОУ “Николай Лилиев“. Втори е
Мартин Иванов, а трети остана шампионът на София до 8 години Виктор Павлов.
Изненадата в този турнир бе Милко Бакалов, който успя да спечели титлата при поголемите, но не взе дори и медал в своята
възрастова група. По-добре от него през
цялото време се движеше брат му Владимир Бакалов, който при победа в последната партия имаше шанс дори за титла, но
загубата го отпрати малко по-назад.
В турнира IV-VII клас участие
взеха 30 състезатели, които тренират вече от няколко години и имат
опит от различни първенства. При момчетата първото място с 6 т. от 6 спечели Милко Бакалов, който успя да победи шампиона от миналия турнир Веселин
Георгиев в решаваща партия. Освен в
тази партия Милко имаше неособено
добри позиции и срещу Елиф Мехмед и
Ралица Маркова, но в крайна сметка успя
да победи. Заслужен успех, като освен
това Милко Бакалов е и победител от
турнира „Морско конче” при момчетата
до 10 години. Второто място остана за
Веселин Георгиев, а трети е Мартин Симеонов. При момичетата шампионка за
пореден път, но за първи в тази група е
Елиф Мехмед, която успя да покори нов
връх, печелейки купата при най-големите. Елиф е само втори клас, но реши
да премери силите си при по-големите
и в крайното класиране завърши с пет
точки от шест партии, като загуби
единствено от Милко. Елиф е шампионка на България по блиц за момичета до 8
години. Втора остана победителката
от миналия месец Ралица Маркова, кояША Х
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на женския волейболен отбор на ЦСКА,
шампиони на България за 2012 година.
За шампион на ЦСКА за 2013 година бе
определен капитанът на представителния
отбор мъже - Алекси Йовчев, най-перспективен млад състезател – Елиф Мехмед
- шампионка на България за момичета до
8 години. За всички участници имаше почерпка и, разбира се, парче от тортата на
ЦСКА.

Призьорите 1-ви клас
то игра добре, но в някои партии показа
излишен максимализъм. Третото място
остана за Деница Ангелова.
Шахматен клуб ЦСКА завърши годината с коледно парти за всички свои състезатели, треньори и симпатизанти. Бяха подготвени много изненади, като всеки гост
получи подаръци, осигурени от шахматен
клуб ЦСКА и Столична община район „Изгрев”. Наградите бяха връчени от кмета на
район “Изгрев” Димитър Димитров, който
вече повече от година помага на шахматен
клуб ЦСКА, и от Даниела Кънчева, капитан
ША Х

в училище

Празничната торта
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Îт живота на клубовете

Ученически турнири на ШК ЦСКА
за учебната 2012/2013 година

За единадесета поредна година шахматен клуб „ЦСКА” провежда верига от Ученически турнири за ученици от I до VII клас.
Тези турнири, станали вече традиционни, се
провеждат неизменно по една и съща схема
- всеки месец от октомври до май се провежда по един турнир от веригата. Контролата на игра е ускорен шах, като състезателите имат на разположение по 20
минути за завършване на партията. През годините турнирите непрекъснато набираха
скорост и от 16 състезатели, които взеха
участие през далечната вече 2002 година, се
достигна до рекордните 259 участици през
2012 година! Тези турнири са спомогнали за
израстването на всички шампиони и медалисти от държавните първенства на България, защитавали цветовете на „ЦСКА” Николай Христов - трикратен шампион на
България, Явор Тодоров, Димитър Даскалов,
Румен Николов, Петър-Делян Шентов, Матей Петков, Деница Драгиева, които в момента са утвърдени състезатели, представляващи България на най-високо ниво. През
годините турнирите смениха няколко пъти
и своя дом, като първоначално се провеждаха в Централния военен клуб, след това в
хотел „Българска армия”, а през последните
три години на ул. “А. П. Чехов” 16А, където
се помещава и клубът.
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кмс Васил Илиев
Ето как протекоха първите два турнира
за новата учебна година:
На 27 октомври 2012 стартира първият турнир от веригата Ученически турнири на шахматен клуб “ЦСКА” за учебната
2012/2013 година. В турнира участие взеха
67 първокласници. За почти всички това бе
и първи турнир, първи стъпки в тази велика
игра, първи радостни моменти и сълзи.
Състазетелите, които имаха известен
опит, бяха единици, макар че логично те се
поздравиха и с по-добри крайни класирания.
При момчетата шампион е Владимир Бакалов, който е брат на шампиона от “Морско
конче” и многократен шампион на “ЦСКА”
Милко Бакалов. Владко е участвал и в предишни издания на тези турнири, което му
помогна изключително в борбата за първото място. Втори е Кристиян Павлов, а
трети е Димитър Христов.
При момичетата шампионка е Елеонор
Спасова, втора е Петя Караиванова, а третото място остана за Елена Величкова
На 28 октомври 2012 година бе даден
старт и на турнирите на шахматен клуб
“ЦСКА” за ученици в групите II-III и IV-VII
клас. В тези групи участваха определено
по-опитни състезатели, участници от предишни издания на турнирите.
II-III клас. Това бе най-многобройната група с 83 участници. Първото място с 100%
резултат спечели Елиф Мехмед, която е
многократна шампионка за I клас при момичетата за миналата учебна година, шампионка на България за момичета до 8 години
и която загатна, че се готви да доминира и
през тази година. Втора при момичетата е
Ралица Илиева, също с редица призови места
от миналата година и с опит от участие в
турнирни битки. Третото място остана
за Михаела Канева, която успя да спечели
първия си медал от Ученическите турнири.
При момчетата шампион е Никола Милков,
ША Х
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който успя да изпревари по допълнителни
показатели Енчо Стоянов, който съответно остана на второ място. Шампионът
е непознато име на турнирите и печели купата за първи път. Третото място остана
за Калоян Младенов.
IV-VII клас. Участниците тук бяха 24,
като по-голямата част от тях имаха няколкогодишен опит от участия по турнири както в рамките на ЦСКА, така и от
държавния календар. При момчетата първото място спечели Александър Чолчев, който печели купата за пореден път. Втори и
трети останаха Владимир Вендов и Никола
Константинов. При момичетата първото
място спечели една от най-опитните състезателки на турнира Наталия Грабчева,
която е с голяма колекция от купи и челни
места на турнирите на ЦСКА през последните няколко години. Втора е Ралица Маркова, а трета Ели Чиликова, като и двете
имат също немалко първи места от турнирите.
Рекордните 114 участници при първолаците събра ноемврийското издание
на Ученическия турнир на шахматен клуб
“ЦСКА”!
При момчетата първото място убедително спечели Владимир Бакалов с 100% резултат. Това е напълно заслужено, защото
бе един от малкото относително по-опитни състезатели. Второто място с 5.5 т.
точки завоюва Мартин Величков от шахматен клуб “Феникс” с треньор мс Венета
Петкова, чиито състезатели взеха участие
в турнира. От трето до девето място се
наредиха голяма група състезатели, които
бяха разделени от допълнителните коефициенти. Третото място взе Боян Маринов,
който се оказа с най-добри показатели.
При момичетата първото място завоюва Петя Караиванова, която загуби в първия
кръг, но след това постигна пет последователни победи. Второто място отново с
5 точки остана за Елена Величкова от ШК
“Феникс”. Трета остана Мая Джокри с 4 т.
Освен основните награди от томбола
ША Х
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бяха раздадени още 50 награди за участниците, което превърна закриването на турнира в шахматен празник
На 25 ноември /неделя/ се проведоха
Ученическите турнири на шахматен клуб
“ЦСКА” за ученици от втори до седми клас,
като в това състезание участие взеха рекордните 145 състезатели! Като се прибавят към това и 114-те първокласници, в
събота като краен резултат в турнирите
участваха близо 260 състезатели! Тези турнири определено вече завоюваха признанието на най-масовите турнири в цяла България.
В групата II-III клас при момчетата първото място спечели Виктор Павлов, който
съвсем скоро стана и шампион на София при
момчетата до 8 години. Първа при момичетата е Ралица Илиева, която показа напредък в играта си. В тази група отсъстваше
многократната победителка от предишните издания на турнира Елиф Мехмед, която
реши да премери силите си с по-големите.
Втора със същия точков актив, както и
победителка е Мануела Шошорова. Третото място остана за Калина Бухлева, която
завърши с четири точки и изостана на цяла
точка от първите две.
В групата IV-VII клас шампион с 100% актив е Веселин Георгиев. При момичетата
първа е многократната шампионка от тези
турнири Ралица Маркова.

Призьорите IV-VII клас
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Meждународни прояви
Световни първенства за деца и юноши в
Марибор, Словения
мс Живко Жеков

Тази година световните първенства
за деца, юноши и девойки от 8 до 18 години се проведоха в град Марибор – Словения, от 7 до 19 ноември.
Марибор е град в Източна Словения,
втори по големина, разположен на река
Драва в подножието на планината Погоре. Марибор - един от красивите градове в Словения, икономически и културен
център на североизточната част. Тук
най-интересни са „Площадът на свободата” с разположена под него най-голямата на Балканите винарска изба (площ
- 20 хил. кв. м), старият замък (1478 г.,
днес тук е разположен Краеведческият
музей), Словенският народен театър
(1852 г.), черквата „Йоан Кръстител”
(XII-XVIII в.), зданието на бившата градска Ратуша (1515 г.), черквата „Св. Людовик”, Кулата (1310 г.), Еврейската кула
и синагога (1456 г.), Водосъбиращата
кула с винотеката "Винаг", Художествената галерия на Марибор, Музеят на
фотографията, красивият Градски парк
с аквариума и терариума, а така също
прекрасният планински курорт в Мари-
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борско Похорие.
Точно в този курорт беше настанена и нашата група, състояща се от
18 състезатели и 10 треньори, водачи
и родители. Тук не е мястото да навлизам подробно в тематиката за качеството на организацията като цяло.
Ако трябва все пак да поставя някаква
оценка по шестобалната система, за
да може човек, който не е присъствал
там да се ориентира, то това ще е
четворка.
Все пак Словения е сравнително близо до България. Пътят от София до
Марибор е 900 км. Пътищата са хубави
и въпреки досадните граници се стига
сравнително леко и без натрупана умора.
БФШ и този път създаде отлична организация, за да могат нашите състезатели да се чувстват добре и да могат да се
концентрират изцяло върху своята игра.
Вечерта преди заминаването беше уредено събиране и настаняване на групата
в хотел „Банкя Палас”. Тръгването стана на време, пътят премина нормално и
дойде времето за първата партия.
ША Х

в училище

Ето и тези, които се отправиха към
залите за игра, за да представят българската шахматна традиция и школа.
До 8 години – Магдалина Генова и Цветан Стоянов
До 10 години – Габриела Антова, Нургюл Салимова, Матей Петков и Мартин
Василев
До 12 години – Виктория Радева, Маргарита Балимезова, Ана Вълева, Давид
Цветанов
До 14 години – Мария Васова, Гергана
Димитрова и Емил Стефанов
До 16 години – Деница Драгиева, Симонета Иванова и Димитър Даскалов
До 18 години – Ани Крумова и Велизар
Софранов
Обективно нашите очквания за попредни класирания бяха свързани с европейските ни шампиони Цветан, Нургюл
и Габриела, както и с вицесветовната
ни шампионка Виктория Радева. Разчитахме и на здрава и майсторска игра от
вече много опитните и сериозно работещи Деница и Симонета. Другите ни
състезатели също не са за подценяване,
но трезвата преценка не ни даваше основание да очакваме чудеса.
Магдалина Генова успя да събере
5 точки и зае 62-ро място. Като цифри резултатът й не е впечатляващ, но
на практика това за нея беше първият й
истински турнир. Мисля, че резултатът
е реален и не трябва да се отчайва, а да
продължи да се труди усърдно и ще се
радва на по-добри класирания.
Цветан Стоянов – 7 точки и
18-о място. Неговите реални възможности са за място в десетката и ние
очаквахме от него повече. Той допусна
три поредни загуби след отличен старт.
След това намери сили и направи три
поредни победи и при успех в последния
кръг щеше да заеме 6-о място. Това би
ША Х

в училище

отговаряло на неговата сила. Класирането му не е провал. То е мечта за много
деца по света, играещи шах. Така че трагедии не следва да се правят, а е нужно
да се работи още по-здраво.

Гари Каспаров награждава призьорките
до 10 години
Габриела Антова спечели 8 точки и зае 5-о място. Отлично представяне. През целия турнир Габи игра
целеустремено и стоеше в групата за
медал. Преди последни кръг беше втора
и тази досадна загуба в последния кръг
от реално по-слаба противничка я лиши
от медала. Но независимо от това Габи
показа, че е вече сериозен състезател
с твърд характер и постоянно високо
ниво на резултатите. Да не забравяме
че и на Европейското първенство в Прага тази година тя раздели 1-5-о място.
Така че аплодисменти за Габи и нейния
треньор Стефан Стойнов.
Нургюл Салимова – 7 точки и 23-о
място. Откровено казано, аз очаквах
Нургюл да стане шампионка. Великолепната й игра в Прага ме накара да мисля, че
тук ще бъде първа. Явно обаче това не
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Meждународни прояви
беше нейният турнир. Игра плахо и сухо.
Разбира се, класирането й не е лошо. В
спорта трябва да имаш сили да станеш и
след не толкова успешни състезания. И в
живота е така. Не всеки ден е цветя и
рози.
Матей Петков – 6 точки – 67-мо
място. Резултатът му срещу градирани състезатели е 1,5 т. от 5 партии.
Представяне според моментните възможности, които обаче не отговарят
на потенциалните.
Мартин Василев – 6 точки – 78мо място. Резултат срещу градирани
състезатели – 1 т. от 4. И тук няма
място за успокоение. Нужен е труд, за
да се реализира потенциалът.
Виктория Радева – 6,5 точки –
34-о място. Проведе турнира равномерно. Очаквахме повече, но явно това
са й възможностите.
Маргарита Балимезова – 5,5 точки – 59-о място. Поздравления за това
дете! Не толкова за резултата, който
е съвсем приемлив, но повече за духа, с
който се бори и успява! Браво, Марги!
Анна Вълева – 4 точки – 111-о
място. За съжаление слабо представяне. Ани вече доста години играе и на световни, и на европейски, но очевидно или
подготовката не е насочена правилно,
или има други приоритети.
Давид Цветанов – 5 точки – 120-о
място. Опитвам се да намеря думи, за
да прозвучи по-меко оценката ми за играта на Давид. За съжаление това беше пълен провал. Като цяло Давид тази година играе слабо, но това му представяне
беше кошмарно. Ако иска да се развива
като шахматист, трябва да се направи
сериозен анализ върху подготовката му.
Жалко наистина, много даровито дете,
от него се очаква да стигне далече, тъй
като има и потенциал.
Мария Васова – 7 точки – 21-во
място. Браво, Мария! Игра с характерната за нея съсредоточеност. През це-
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лия турнир беше много сериозна и вглъбена и успя да се представи на много
добро ниво.
Гергана Димитрова – 4 точки –
99-о място. По-слабо от възможностите й. Гергана е много сериозно момиче,
играе с жар, но има огромни пропуски в
подготовката. Нужна е много работа и
желание.
Емил Стефанов – 4,5 точки –
118-о място. Никак не се доближава до
възможностите си. Може би причината
е в това, че е дебютант на такова състезание, но трябва повече кураж. Иначе
Емил е боец и се надявам в бъдеще да е
много по-опасен противник за другите.
Деница Драгиева - 7 точки – 14-о
място. Отлично представяне! След
отборния женски шампионат Деница направи още един много добър турнир. Радвам се, че положеният огромен труд от
нея и хората около нея вече дава своите
очаквани плодове. Поздравления!
Симонета Иванова – 7 точки и
19-о място. Също едно прилично класиране. Тя игра по-колебливо, но като
знам колко е упорита, съм сигурен, че не
след дълго ще е попълнение за женския
национален отбор.
Димитър Даскалов – 5,5 точки
– 65-о място. Митко е много отговорен състезател, но в тези групи вече се
играе на много високо ниво. В момента
възможности ни тук са тези.
Ани Крумова – 5,5 точки – 42-ро
място. Казаното по-горе за Димитър
важи в пълна сила и за Ани.
Велизар Софранов – 4,5 точки
– 88-мо място. На него му беше найтрудно. Той винаги играе отговорно и с
желание за победа, но тук само това не
е достатъчно. Резултатът му е съвсем
нормален.
И така като цяло:
Отлично представяне за Габи и Деница, Много добро за Цецко, Симонета,
Нургюл и Мария, добро за Вики. На фона
ША Х

в училище

на сравнението с други нации с близки
до нашите характеристики като брой
население, икономическо положение и
стандарт на живот, моята оценка е, че
групата се представи много добре. Никой, независимо от резултата си не бива
да се отчайва. В крайна сметка това е
само една игра и нейното практикуване
няма за цел да произвежда единствено и
само световни шампиони. Нашата цел
е българските деца, упражняващи този
спорт, да бъдат по-умни, по-отговорни,
по-добри, по-подготвени за живота. И
аз съм твърдо убеден, че това се получава.
Пожелавам успех на всички състезатели и на техните треньори, които,

убеден съм, се раздават, без да се пестят. Има много състезания занапред.
Купите и медалите ви очакват!

Îт живота на клубовете
Ученическо първенство в Сливен
Петър Гандев
който с кратко слово пожела успешно представяне на участващите в турнира.
След извънредно оспорвана борба класирането доби следният вид:

V – VII клас :
1. II ОУ „Христо Ботев” – 6 т.
2. VII ОУ „Панайот Хитов” – 5 т.
3. I СОУ „Хаджи Мина Пашов” -1 т.

VIII- X клас:
На 24.11.12 г. в Детски комплекс – Сливен,
се проведе Общинско отборно първенство
по шахмат за ученици от V-VII и VIII-X клас на
учебните заведения на общината за учебната
2012-2013 г.
Отличната обстановка в комплекса и
оборудваната зала с нови шахматни комплекти и електронни шахматни часовници
предвещаваше много интересна борба, в която шахматистите показаха най-добрите
си качества.
Шахматното първенство се откри от
директора на комплекса инж. Георги Иванов,
ША Х
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1. ПМГ „Добри Чинтулов” – 8 т.,
2.ПГ Механотехника – 6 т.
3.ПГХТ „Ак. Неделчев” - 6 т.
В тази група отборът на ПМГ „Д. Чинтулов” безапелационно се наложи над другите
отбори, макар и с равни точки ПГ по механотехника и ПГХТ класираха отбора на ПГ по
механотехника, победил с резултат 3:1 отбора на ПГХТ.
Турнирът се проведе при отлична организация и съдийство от Петър Гандев – съдия
от републиканска категория, и Николай Атанасов, съдия първа категория.
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Îт живота на клубовете
Ден на народния будител
фм Христо Велчев

На 3 ноември по случай Деня на народния будител - 1 ноември, се проведе поредният блиц турнир за деца, организиран
от ШК „Шах 21” с любезната помощ на
Българския спортен тотализатор. Участие взеха деца от няколко столични клуба. Както и на предходните прояви на
клуба през годината, подкрепени от БСТ,
и сега бе създадена приятна и творческа
шахматна атмосфера, благодарение на която младите състезатели имаха възможност да премерят възможностите си и да
поиграят с нови противници. Получиха се
качествени шахматни сблъсъци, а за децата, за които това бе първо участие в
турнир, бе безценен опит и самочувствие
за бъдещите участия в състезания. Крайният резултат справедливо даде призовите места на по-опитните шахматисти.
Наградите, осигурени от БСТ, донесоха
много положителни емоции на децата и
допринесоха за доброто настроение дори
и на малко по-разочарованите от класирането.
Първо място със стопроцентов резултат 6 точки от 6 партии и видим на-
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предък в играта си спечели 10-годишният
Михаил Кожухаров (шахматна школа „Велчеви”). Втори е Владимир Тодоров от ШК
„Феникс”, София, а трето място разделиха Михаил Бърнев, Калоян Караколев и
Александър Карастоянов. Допълнителните показатели бяха в полза на 8-годишния
Мишо, който беше най-щастлив с новата
си купа. След тях в класирането до десето място следват Елена Величкова, Калоян Йорданов, Йоан Иванов, Мартин Величков, Петър Бонев.

ША Х

в училище

Коледен турнир на район „Връбница”
кмс Васил Илиев
2. Зорница Петкова – 61-во ОУ
Момчета
1. Анхер Мюстеджеб – 74-о СОУ
“Гоце Делчев“
2. Джун Джунджу - училище „Дружба”
3. Хари Велков - училище „Дружба”
4. Самир Айлик – 140-о СОУ „Иван Богоров”

IV-VII клас момчета

Близо 50 деца взеха участие в Коледния
турнир на район “Връбница” по шах. Районът е с население от 51 000 души и в него
влизат девет училища. Вече няколко години
подред общинската администрация отделя внимание на шаха и организира Коледни
шахматни турнири за учениците от района. Домакин на тазгодишната проява беше
74-о СОУ „ Гоце Делчев”, които предложиха отлични условия за игра в актовата зала
на училището.
Участниците бяха разпределени в няколко
възрастови групи - I-IV клас, V-VIII клас и IXXII клас. В групата I-IV клас турнирът спечели
убедително Елиф Мехмед, която успя да победи Анхер Мюстеджеб в последния кръг. Елиф
е състезателка на шахматен клуб „ЦСКА” и
през тази година спечели титлата на България по блиц за момичета до 8 години. При IVVII клас при момчетата и момичетата първи
са съучениците от 74-о СОУ „Гоце Делчев“
Брайко Брайков и Венера Некова. Участниците в това вече традиционно състезание получиха освен специално изработени медали и
значки и редица други предметни награди.

1. Брайко Брайков - 74-о СОУ “ Гоце
Делчев“
2. Сава Кожухаров – 74-о СОУ “Гоце
Делчев“
3. Алекси Динков – 61-во ОУ „Св. св. Кирил и Методий”
Момичета
1. Венера Некова – 74-о СОУ “Гоце
Делчев“
2. Йоана Иванова- 74-о СОУ “Гоце Делчев“
3. Деляна Банева – 61-во ОУ „Св. св.Кирил
и Методий”

VIII-XII клас
1. Николай Чончоров – 140-о СОУ
„Иван Богоров”
2. Верка Костандовска - Училище за деца
с нарушено зрение
3. Барие Емин - Училище за деца с нарушено зрение

Класиране I-IV клас:
Момичета
1. Елиф Мехмед - Училище „Дружба”
ША Х

в училище
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Îткрити турнири
Градски първенства в София
кмс Васил Илиев

На 10 и 11 ноември 2012 година шахматен
клуб ЦСКА бе домакин на столичните първенства по класически шах във възрастовите групи от 8 до 20 години. Общо участниците бяха
30, като основно бяха концентрирани в групите до 8, 10 и 12 години. В по-големите групи
почти нямаше участници, което изразява и общата тенденция на шаха в България в тези възрастови групи. Участие в първенствата взеха
почти всички клубове от столицата, развиващи детско-юношески шах - ШК „ЦСКА”, ШК
„Шах 21”, ШК „Рицар”, ШК „М. Ботвиник”, ШК
„Левски”. Ето как протекоха турнирите по
възрасти:
Момчета 8 години. Участие взеха 4 деца,
които обаче демонстрираха добро разбиране
на играта за тази възраст.
1. Виктор Павлов - ШК „ЦСКА”
2. Лъчезар Колев - ШК „ЦСКА”
3. Енчо Стоянов - ШК „ЦСКА”
Момичета 8 години. Участие взеха 5
състезателки, като и тук въпреки малкото
участнички се получи силен и оспорван турнир.
Първото място спечели Белослава Кръстева
от ШК „Рицар”, която представляваше България на Европейското първенство за момичета
до 8 години в Прага. Второто място остана
за Елизабет Ангелова от ШК „ЦСКА”, която
през тази година успя да спечели във своята
възрастова група турнирите за купата на България „Търновска царица” и „ Морско конче”
1. Белослава Кръстева - ШК „Рицар”
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2. Елизабет Ангелова - ШК „ЦСКА”
3. Петя Караиванова - ШК „ЦСКА”
Момчета 10 години. Участниците бяха 7,
които играха по кръгова система всеки срещу
всеки.
1. Николай Чолаков - „Шах 21”
2. Еленос Махлузаридис - ШК „ЦСКА”
3. Боян Йорданов - „Шах 21”
Момичета 10 и 12 години. Участваха
5 момичета, които играха в общ турнир. Тук
имаше две състезателки с коефициент Ело,
които успяха да завоюват и първите две места в крайното класиране. Общият турнир бе
спечелен от Радилена Бурева от „Шах 21”, която убедително изпревари шампионката при
момичетата до 12 години от турнира „Морско конче” Златина Любомирова.
Момичета 10 години
1. Христина Иванова - „Шах 21”
2. Натали Владимирова - „Шах 21”
Момичета 12 години
1. Радилена Бурева - „Шах 21”
2. Златина Любомирова - „М. Ботвиник”
3. Аргарита Стратева - „Шах 21”
Момчета 12 години. Участниците бяха
7, като играха по кръгова система. Това бе и
най-оспорваната група и всеки кръг се играеше
до цайтнот. Шампион стана Веселин Георгиев
от ШК „Левски”, който изпревари по допълнителен показател Антони Василиадис от „Шах
21”, след реми в директната среща и победи
над останалите участници.
1. Веселин Георгиев - ШК „Левски”
2. Антони Василиадис - ШК „Шах 21”
3. Константин Петков - ШК „М. Ботвиник”
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Анатолий Карпов
фм Христо Велчев
Анатолий Евгениевич Карпов е дванадесетият световен шампион по шахмат. Той е роден на 23 май 1951 година
в Златоуст, Южен Урал, в семейство на
етнически руснаци, в тогава огромния и
многонационален СССР. Малкият Толя се
научава да мести фигурите на четиригодишна възраст благодарение на баща си.
Увлича се бързо по толкова интересната
игра, която в този момент в Съветския
съюз е по-популярна и от футбола, и от
хокея. На седемгодишна възраст Анатолий започва да тренира шахмат в кръжока при Двореца на спорта към местния
металургичен завод. През същата година
той се изкачва до трети разряд и получава възможността да попадне в отбора
на завода и дори да пътува в други градове на състезания. Две години по-късно
получава първи разряд, а първият му посериозен успех е на десетгодишна възраст, когато спечелва първия си турнир.
Единадесетгодишен вече е кандидатмайстор и получава шанс през 1964 година да играе от страната на кандидатите
в срещата „Майстори срещу кандидати”, където печели званието майстор
на спорта.
Решаващ момент в неговото утвърждаване и израстване като голяма надежда на съветския шахмат е включването му в школата на Ботвиник, което
става през 1963 г., когато е дванадесетгодишен. През 1968 г. Карпов вече е европейски шампион за юноши.
Напредвайки бързо в шахмата, той не
пренебрегва и учението, като през 1968
година завършва математическо училище със златен медал и постъпва в механо-математическия факултет на Московския университет. Още през първата
си година в университета Карпов става
европейски студентски шампион. През
ША Х
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1970 година в столицата на Венецуела
Каракас Анатолий се представя отлично и покрива първата си гросмайсторска
норма. Две години по-късно, през 1972-ра
прави дебюта си в „Сборная” на олимпиада в Скопие и постига резултат 13 т.
от 15. Пътят му към най-висшето стъпало в шахмата започва през 1973 г. в
Ленинград, където Карпов дели първото
място в Междузоналния турнир и става
претендент за световната титла.
Най-успешната година, до този момент,
в кариерата на Карпов става 1974-та, в
която успява последователно да победи
в мачове претендентите Полугаевски,
Спаски и Корчной. С тези си успешни
победи достига до мач за световната
титла с шампиона Боби Фишер.
Дългоочакваният финал между двамата най-силни състезатели, за огромно
съжаление на всички шахматни фенове,
не се състоява поради отказа и неявяването на Фишер. Така на 3 април
1975 година на 23-годишна възраст
Анатолий Карпов е провъзгласен за
дванадесетия в историята световен шампион.
Макар и спечелил „служебно”, Кар-
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Ñветовни шампиони
пов бързо убеждава шахматния свят
в превъзходството си и че заслужено
носи световната шахматна корона. Демонстрира блестяща форма и още на
следващите две състезания, участвайки вече в качеството си на световен
шампион, той е безапелационен. Това са
турнирите в Милано, Италия, и мемориал „Видмар” в Любляна. На следващата
година печели пет от шестте турнира, на които играе и за първи път става
шампион на СССР.
През 1978 година Виктор Корчной успява да премине ситото на претендентските мачове и достига до двубой с
Карпов за световната титла. Мачът се
играе в Багио, Филипините. Този сблъсък
за световната корона остава в историята като най-дългия – 93 дни! Причината
е, че се играе до 6 победи и ремитата не
се броят. След 34 изтощителни и напрегнати партии Карпов успява да вземе връх
и да спечели драматично с 6 на 5, запазвайки по този начин титлата си.
През следващите 3 години Карпов все
по-категорично доказва превъзходството си на шахматната арена и печели 9 от
11 турнира, на които участва.
В късната есен на 1981 година в град
Мерано, Италия, се играе вторият мач
между Корчной, успял отново да преодолее конкурентите в претендентските
мачове, и Карпов. Този път, за разлика от
три години по-рано, шампионът, намирайки се в забележителна спортна форма,
разгромява коравия претендент с 6 на 2 и
за втори път защитава титлата си.
По това време на хоризонта се появява нова шахматна суперзвезда. 21годишният Гари Каспаров достига през
1984 г. до възможността да предизика
Карпов в мач за световната титла. Това
е началото на титаничния сблъсък между
двамата. Следват два исторически мача,
продължили много месеци, подложили характера на играчите и секундантите на
нечовешко изпитание. Единият мач след
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159 дни остава незавършен, а вторият
е спечелен от претендента Каспаров с
13-11. Тези два паметни мача ще проследим детайлно при представянето на
тринадесетия световен шампион Гари
Каспаров. Двамата играят и Мач-реванш
през 1987 година, който се провежда на
две места - в Лондон и Ленинград. Каспаров защитава титлата си с 6,5-5,5.
Общо 5 мача и 144 партии (!) са необходими на Каспаров да се утвърди като
новия лидер на световния шахмат. Загубил титлата, Карпов още дълго показва изключителни резултати. Той печели
един от най-силните шахматни турнири
в историята „Линарес ‘1994” с 11 точки
от 13 партии, при 9 победи и 4 ремита,
оставяйки младите „лъвове” Каспаров,
Ананд, Крамник, Топалов, Иванчук, Широв, Гелфанд и др. далече назад. Девет
пъти Анатолий Карпов е обявяван за
най-добрия шахматист за годината и е
получавал шахматния „Оскар”.
Характерни особености и принос
В най-ново време развитието на позиционната игра е свързано главно с името на Анатолий Карпов. Надарен с изключително тънко позиционно чувство
и оригинално стратегическо мислене,
стилът на Карпов е сплав от огромна
и универсална ерудиция и творческо интерпретиране на сложните позиционни проблеми. Михаил Ботвиник пише:
„Карпов значително превъзхожда
всички по позиционно разбиране на
играта. Той притежава уникална
способност да разполага фигурите
си така, че да са неуязвими, а в същото време да оказват непрекъснат натиск върху фигурите на противника. Това се нарича доминация
в шахмата.” Затова наричат Карпов
„световен шампион на „доминацията”!
Техниката на Карпов в разиграване на
позиции с примерно равновесие, в позиционното маневриране е изключителна.
ША Х
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Той е от тези шахматисти, за които
казват, че не се нуждаят от дебютно
преимущество. Карпов вероятно е найдобрият практик в историята на шахмата. Не толкова изследовател, аналитик или откривател, а блестящ тактик
с най-прагматичния възможен стил. Найвисокият му Ело рейтинг в пика на кариерата му достига 2780.
На Карпов принадлежи и „вечният”
рекорд за най-много спечелени турнири в
кариерата – над 150 пъти в периода от
1966 до 2000 година той е бил победител
в индивидуални състезания! Това е нещо
наистина трудно за представяне. Така
Карпов отговори убедително на критиците си навремето, че е получил „наготово”
титлата от Фишер, без мач помежду им.
Рекордният му брой турнирни победи официално е отразен в Книгата
на рекордите „Гинес”.
Карпов е най-известният филателист
сред шахматистите. Той притежава богата и скъпа колекция, включително и
от всички български марки на шахматна
тема, защото страната ни е известна
не само с това, че у нас през 1947 г. е издадена първата в света шахматна марка, но и с постоянно издаваните, често
почти ежегодни шахматни филателни
продукти.
Анатолий Евгениевич заема високи
обществени и политически постове –
депутат в руския парламент, председател на „Руския фонд на мира”, почетен
председател или член на ръководствата
на културни, спортни, екологични, стопански и др. организации, а това са само
малка част от ангажиментите му.
Типична за позиционното майсторство на Карпов е деветата партия от
полуфиналния му мач със Спаски - Сицилианска защита, вариант Шевенинген.
Анатолий Карпов – Борис Спаски
Ленинград, 1974 г.
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4. ¤d4 ¤f6
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5.¤c3 d6 6.¥e2 ¥e7 7.0–0 0–0 8.f4 ¤c6
9.¥e3 Разиграна е сицилианска защита, вариант Шевенинген. 9...¥d7 10.¤b3 a5 Спаски играе рядък ход, с който иска да избяга от централните варианти и да избяга
от подготовката на Карпов. 11.a4 ¤b4
12.¥f3 ¥c6 13.¤d4! Конят при първата си
възможност се връща в центъра, като се
насочва срещу слабостите на черните: полето b5 и полето f5, при евентуално движение на пешката “e”. 13...g6 14.¦f2! Силна
маневра с идея ¦d2 и нападение по линиите
“d” или “f” 14...e5 15.¤c6 bc6 16.fe5 de5
17.£f1 Възникналата мителшпилна позиция
изглежда доста привлекателна за белите.
17...£c8 18.h3 ¤d7 19. ¥g4 h5?! Съмнителен ход, отслабващ черния цар. 20.¥d7
£d7 21.£c4 ¥h4 22.¦d2 £e7 23.¦f1 Макар и да има по-остри продължения Карпов
избира най-подходящото за неговия стил, а
именно тотална доминация.
23...¦fd8 24.¤b1! Този красив "ход назад" позволява на коня да се запъти към посилно поле. 24...£b7 Спаски търси размяна
на дамите, с което да облекчи задачата си.
25.¢h2! Профилактика и размяната е избегната. 25...¢g7 26.c3 ¤a6 27.¦e2! Карпов спазва принципа на Щайниц да не разменя
фигури в позиция с териториален превес.
Подготвя се g3 и ¦ef2. 27...¦f8 28.¤d2
¥d8 29. ¤f3 f6 30.¦d2 Черният предаде
откритата линия и белият топ се връща
на нея. 30... ¥e7 31.£e6 Белият десант започва. 31...¦ad8 32.¦d8 ¥d8 33.¦d1 ¤b8
34.¥c5 ¦h8

XIIIIIIIIY
9-sn-vl-+-tr0
9+q+-+-mk-0
9-+p+Qzpp+0
9zp-vL-zp-+p0
9P+-+P+-+0
9+-zP-+N+P0
9-zP-+-+PmK0
9+-+R+-+-0
xiiiiiiiiy

35.¦d8 Изящен заключителен удар! На
35...¦d8 ще последва 36.¥e7! 1–0
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Øахматна лекция
Структурата на защита Модерно-Бенони
мс Христинка Илиева
Тази пешечна структура е характерна за
различни дебюти с фианкетиран офицер на g7:
Модерно Бенони, Гамбит Волга, някои от вариантите на Староиндийска защита и Защита Пирц-Уфимцеф. Специфично за позицията
е нарушеното пешечно равновесие: черните
имат преимущество на дамския фланг, а белите в центъра. Основният стратегически
план на черните е прокарване на хода b7-b5
и по-нататъшно пешечно настъпление на
дамския фланг. Понякога пешките "а" и "b" се
жертват, за да се организира атака с тежките фигури по откритите вертикали „а” и
„b”. Играта на белите се състои в блокада на
подвижните пешки на противника на дамския
фланг, натиск върху слабата пешка d6 и подготовка на пешечния прорив в центъра (е4-е5).

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9zpp+-+p+p0
9-+-zp-+pm+0
9+-zpP+-+-0
9-+-+P+-m+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Ето една характерна за тази типова позиция партия, която демонстрира основните
планове за игра и на двете страни:
Глигорич - Майлс, Хастингс, 1973 г.
1.d4 ¤f6 2. c4 e6 3.¤c3 c5 4.d5 ed5 5.cd5
d6 6. e4 g6 7.¤f3 ¥g7 8.¥e2 0-0 9.0-0 a6
10.a4 ¥g4 11.¥f4 ¦e8?! Сега черните трябваше да изберат 11...¥f3 12.¥f3 £c7 с последващо ¤bd7. 12.¤d2! Силен ход на коня, който
бяга от размяната и се насочва към блокадното поле c4, откъдето ще контролира центъра и ще атакува пешката на d6. 12...¥e2
13.£e2 ¤h5 14.¥e3 ¤d7 15.a5! Полезен
ход, който блокира пешечното болшинство
на черните на дамския фланг. 15...£c7 16.g4!
Продължава последователната игра на бели-
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те, които се стремят да хванат пространство. 16...¤hf6 17. f3 ¤e5?! Черните трябваше да се активизират след 17...b5!? 18. ab6
¤b6, като имат предвид, че не върви 19.¦a6?
¦a6 20.£a6 заради 20...¤bd5!
18.¢h1 ¦ac8

XIIIIIIIIY
9-+r+r+k+0
9+pwq-+pvlp0
9p+-zp-snp+0
9zP-zpPsn-+-0
9-+-+P+P+0
9+-sN-vLP+-0
9-zP-sNQ+-zP0
9tR-+-+R+K0
xiiiiiiiiy

Сега черните заплашват да си освободят
играта с хода 19... c4, затова 19.¦а4! h5 20.g5
¤h7 21.f4 ¤d7 Слабо е 21...¤g4? 22.¥g1 с
идея 23.h3

XIIIIIIIIY
9-+r+r+k+0
9+pwqn+pvln0
9p+-zp-+p+0
9zP-zpP+-zPp0
9R+-+PzP-+0
9+-sN-vL-+-0
9-zP-sNQ+-zP0
9+-+-+R+K0
xiiiiiiiiy

22.е5! de5 23.f5!
Типична за тази позиция жертва на пешка.
Полето е5 е недостъпно за черните фигури;
собствената пешка е5 ги ограничава. Освен
това белите получават прекрасно блокадно
поле на е4 и проходна пешка “d”. 23...b5 Късно
е вече! 24.ab6 ¤b6 25.¦а6 £b7 26.£b5 ¦b8
27 fg6 fg6 28.¤de4 ¦f8 29.¥c5 ¦f1 30.£f1
¤d7 По-нататък всичко е просто: 31.¦а7
£c8 32.b4 ¥f8 33.£а6 £а6 34.¦а6 ¢f7
35.¦а7 ¢e8 36.h4 ¥e7 37.¢g2 ¤hf8 38.¤b5
¦b8 40.¤c7 ¢f7 41.¤а6 ¦c8 42.¢e2 ¢e8
43.¢d3 ¢f7 44.¥e7 ¢e7 45.¤аc5 1-0
ША Х
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Ðешете комбинациите
(1) Anderssen, - Zukertort

(5) Driksna – Strauntisch

Белите печелят

Черните печелят

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9zp-+-+rzPp0
9-vl-wq-+-wQ0
9sn-zp-zpP+-0
9-zp-+-+-+0
9+-+L+NtR-0
9P+-+-zP-zP0
9+-+-+-tRK0
xiiiiiiiiy
(2) Boros – Szabo

(6) Eggenberger – Schuhmacher

Белите печелят

Белите печелят

XIIIIIIIIY
9-+r+-tr-+0
9+-+qvlpmkp0
9p+-+n+p+0
9+-zppzP-+-0
9-+-+-+-+0
9+P+L+-wQR0
9PvLP+-+PzP0
9+-+-+R+K0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9l+-tr-snk+0
9+-+-+-zpp0
9-zp-+p+-+0
9+-+-sNN+-0
9-wqLzP-sn-+0
9+-+-+P+-0
9-zP-+-+PzP0
9+-+QtR-mK-0
xiiiiiiiiy

(3) Botvinnik – Keres

(7) Fischer - Mjagmarsuren

Белите печелят

Белите печелят

XIIIIIIIIY
9-+-wq-trk+0
9tr-+-+-zp-0
9-+lzpn+P+0
9zp-zpN+p+-0
9P+PsnP+-zp0
9+-+PvL-+P0
9-+-+-wQ-mK0
9+R+L+R+-0
xiiiiiiiiy
(4) Dextre – Blees

XIIIIIIIIY
9-+-tRR+K+0
9zPPzP-+PzPP0
9-wQ-+-+N+0
9+-+-+-+-0
9-sNl+p+-+0
9+pwq-+n+p0
9-zpp+-+p+0
9+k+r+-+r0
xiiiiiiiiy
Черните печелят

ША Х

XIIIIIIIIY
9-+-+RmK-+0
9zPP+-tR-zPP0
9-+-+-zP-+0
9+lzP-snL+-0
9-+q+-zpp+0
9zpp+-+-wQ-0
9-mkp+r+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

в училище

XIIIIIIIIY
9-+r+q+k+0
9tr-+-+p+p0
9l+-+pvLp+0
9sn-+-zP-wQP0
9p+-zp-+-tR0
9zP-+-+-zP-0
9-+p+-zPL+0
9tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy
(8) Gass – Taksis

XIIIIIIIIY
9r+-+-tr-mk0
9zpl+-vl-zp-0
9-zpp+p+Qzp0
9+-+nsN-+-0
9-+-+Nzp-wq0
9+-+L+-+-0
9PzPP+-+PzP0
9+K+R+-+R0
xiiiiiiiiy
Белите печелят
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Çнаменити партии
Пол Морфи – най-големият шахматен гений
гм Маргарита Войска
Едва ли има шахматист, чието сърце да не
трепва при споменаването на името на Пол
Морфи! Легендарният „шампион на шампионите“ се появява внезапно на шахматния небосклон и за по-малко от година побеждава всички
силни шахматисти на времето си. Каква е тайната на успехите му? Отговор на този въпрос
дават неговите партии. От тях се вижда, че
Морфи далече изпреварва времето си по схващанията си за разиграване на откритите позиции.
По комбинационен талант някои от съвременниците му, например Андерсен, не му отстъпвали, но Морфи категорично ги превъзхождал в
разбиранията си за построяване на позицията.
В партиите си, за разлика от другите шахматисти, Морфи се стремял на първо място към
бързо и хармонично развитие на фигурите си и
едва след това атакувал и комбинирал. Роден
на 22 юни 1837 г. в Ню Орлийнс, Морфи научава
правилата, когато е на 10 години. Две години
по-късно започва да побеждава всички шахматисти в града си. След като завършил юридическото си образование през 1957 г., изиграл и
първия си официален турнир в Ню Йорк, който
спечелил убедително, като оставил зад себе си
такива знаменити майстори като Луис Паулсен. През следващата 1858 г. Морфи пристига
в Европа, посещавайки първо Англия, а после и
Франция. В течение на 10 месеца Морфи се среща с най-изтъкнатите европейски шахматисти и побеждава абсолютно всички, при това
с лекота. През 1859 г. се изправя в мач срещу
най-добрия шахматист по онова време Адолф
Андерсен. Морфи го разгромява безапелационно
с 8:3 (+7-2=2) и шахматният свят го признава за
безспорен световен шампион. Ето и неговата
първа прочута партия.
Луис Паулсен - Пол Морфи, Ню Йорк,
1857 г.
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥b5 ¥c5
5.0–0 0–0 6.¤e5 ¦e8 7.¤c6 (Вече е известо,
че най-силното продължение тук е 7.¤f3! ¤e4
8.d4 ¤c3 9.bc3 ¥f8 10.d5 ¤e5 11.¤e5 ¦e5
12.¥f4!+/=) 7...dc6 8.¥c4 b5 (Слабо е 8...¤e4?
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9.¤e4 ¦e4 10. ¥f7 ¢f7 11.£f3!) 9.¥e2 (Паулсен
е нащрек и избягва неприятностите, които
щяха да го сполетят след 9.¥b3? ¥g4 10.£e1
b4 11.¤e2 ¦e4) 9...¤e4 10.¤e4 (До загуба водеше на пръв поглед силното 10.¥f3? Щеше да
последва обаче 10...¤f2! 11.¦f2 £d4 12.¤e4
¦e4 13. ¥e4 £f2+ 14. ¢h1 ¥g4 15. ¥f3 ¦e8–+)
10...¦e4 11. ¥f3 ¦e6 12.c3? (Поучителна грешка. Белите без нужда разхлабват позицията си,
създавайки слабо поле на d3. Трябваше да се играе
12.d3) 12... £d3! (Морфи веднага използва грешката, заемайки слабото поле, той пречи на развитието на белите.) 13.b4 (Белите са в тежко
положение и имат сериозен проблем с развитието на дамския си фланг.) 13...¥b6 14.a4 ba4
15.£a4 ¥d7? (Неточност, която можеше
да изпусне преимуществото. Правилно беше
15...¥b7 16.¦a2 ¦ae8 17.£d1 ¥a6!) 16.¦a2?
(Белите връщат жеста. По-добро е 16.£a6!
с отстраняване на черната блокада.)16...¦ae8
17.£a6

XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9zp-zpl+pzpp0
9Qvlp+r+-+0
9+-+-+-+-0
9-zP-+-+-+0
9+-zPq+L+-0
9R+-zP-zPPzP0
9+-vL-+RmK-0
xiiiiiiiiy

17...£f3!! (Много красива жертва на дама,
възможна поради преимуществото на черните в развитието.) 18.gf3 ¦g6 19.¢h1 ¥h3
(Със заплаха 20...¥g2 22.¢g1 ¥f3 # ) 20.¦d1 (
Ако 20. £d3, то 20...f5! 21.£c4 ¢f8 с печалба) 20...¥g2 21.¢g1 ¥f3 22.¢f1 ¥g2 23.¢g1
¥h3 (Форсирано печелеше 23...¥e4 24.¢f1 ¥f5!
25.£e2 ¥h3 26.¢e1 ¦g1#) 24.¢h1 ¥f2 25.£f1
¥f1 26.¦f1 ¦e2 27.¦a1 ¦h6 28.d4 ¥e3 0–1
Тази красива партия е била отпечатана в
цялата шахматна преса и е привлякла вниаманието на всички върху неизвестния дотогава Пол
Морфи.
ША Х

в училище

Европейският шахматен съюз и So
Independent Film Festival представиха съвместно филма „Боби Фишер срещу света“
Филмът „Боби Фишер срещу света“ е
посветен на живота и шахматната кариера на един от най-великите шахматисти за
всички времена Робърт Джеймс Фишер.
Филмовата премиера „Боби Фишер срещу света“ беше част от официалната церемония по откриване на фестивала So
Independent Film Festival, която се състоя
на 25 октомври, 2012 г. от 19,30 ч. в Синема
Сити, Мол София.
По покана на президента на Европейския
шахматен съюз Силвио Данаилов премиерата беше уважена от Нобеловия лауреат по
икономика проф. Робърт Мъндел, световноизвестен като „баща на еврото“, президента на ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, кмета
на София Йорданка Фандъкова, Алваро Баларин, съветник по културните въпроси на
община Монклоа в Мадрид и др.
Събитието се проведе под патронажа на генералния директор на
ЮНЕСКО Ирина Бокова. Премиерата уважи и американският посланик в
България, Нейно Превъзходителство Марси Рийс.
Премиерата на филма „Боби Фишер срещу света“ е много важна промоционална част от програмата „Шах в училище“ на Европейския шахматен съюз, защото седмото изкуство е един от най-въздействащите
и естествени начини за
диалог с младите хора.
Г-н Данаилов и неговият
екип са твърдо убедени,
че завладяващият пример на най-брилянтния ум
на световния шах, Боби
Фишер, ще допринесе изключително много към
усилията на Европейския
шахматен съюз за привличане на много нови деца
и млади хора да играят
тази древна и мъдра игра
и ще спомогне за популяризирането на програма- Кирсан Илюмжинов, Силвио Данаилов, Алваро
Баларин, проф. Робърт Мъндел
та „Шах в училище“.

