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Детски турнир “Купа Тримонциум“
мм Ружка Генова

Îткрити турнири

От 7-ми до 9-ти ноември 2014 г. в Плов-
див се проведе VI детски шахматен турнир 
„Купа Тримонциум“ 2014 г. 

Детските шахматни битки се проведо-
ха в комфортните зали „Париж“ и „Москва“ 
на „Новотел Пловдив”. Залите в „Новот-
ел Пловдив” се превърнаха в традиционно 
място за шахматни събития. Организато-
рите от шахматен клуб „Пловдив“, Плов-
див, бяха осигурили многобройни парични и 
предметни награди както за победителите, 
така и за всички участници. 

Общо 118 деца от България, Сърбия и 
Турция взеха участие в състезанието.

Години наред мъжете и жените на „Ло-
комотив”, Пловдив, и „Локомотив 2000”, 
Пловдив, печелиха шампионските титли 
и медалите в държавните първенства. Но 
през втората половина на 90-те години и 
началото на века в Града под тепетата ня-
маше целенасочена работа с млади шахма-
тисти и Пловдив липсваше от детско-юно-
шиския календар. Възраждането на детския 
шахмат в Пловдив започна с инициативата 
на шахматния деятел и треньор Красимир 
Сапунов за създаване на шахматната школа 
„Рокада”, подпомогнат от сина си – строи-
телен предприемач, за предоставяне на под-
ходящо помещение. Красимир Сапунов при-
влече за шахматната кауза треньорките на 
шахматен клуб „Пловдив” Соня Пионова и 
Илияна Полендакова. 

 За съжаление официалното откриване 
на VI детски шахматен турнир „Купа Три-
монциум“ 2014 г. започна с едноминутно 
мълчание, с което беше почетена паметта 
на починалия на 30 октомври 2014 г. Краси-
мир Сапунов. 

Организаторите от шахматен клуб 
„Пловдив“ бяха осигурили многобройни 
парични и предметни награди както за по-
бедителите, така и за всички участници. 
Турнирът бе подпомогнат и от община 

Пловдив, „Трафик медия”, „Зайо Байо”, „Чи-
пита”, „Парти Клуб”, „Кроки”, печатница 
„Колор Принт”, родители на деца от шах-
матен клуб „Пловдив”. Изненади имаше за 
всеки участник в турнира. 

Младите шахматисти, техните роди-
тели и придружители, гости на турнира с 
интерес оглеждаха наградите за 8 годишни-
те победители при момчетата и момиче-
тата – велосипеди, осигурени от „Макском” 
ЕООД.

Това породи изключителни емоции на за-
криването – награди имаше за всички.

Малки момиченца и момченца, запознали 
се наскоро с магията на шахматните фигу-
ри, не можеха да се нарадват на многоброй-
ните си награди. 

Турнирът протече в атмосферата на 
доброжелателност и честна игра. Децата 
и техните придружители демонстрираха 
един от основните социални аспекти на 
спорта – „конкуренти в шахмата, но прия-
тели в живота”. В шахматната зала децата 
творяха и показваха уменията си, а в изпъл-
нените коридори и фоайета очакващите 
ги родители и треньори общуваха помежду 
си.

Поради изключително големия брой на-
гради, официалното закриване беше съпро-
водено с много усмивки, а официалните 
гости на закриването – заместник-кметът 
на община Пловдив Петър Зехтински, об-
щинският съветник Гошо Къчков, кметът 
на район „Северен” на община Пловдив Ра-
льо Ралев и членът на управителния съвет 
на БФШ Харалампи Ванев искрено се заба-
вляваха при раздаването им на участниците 
и победителите.

Контролата на игра беше по 50 минути 
на състезател до края на партията, с доба-
вяне на 10 секунди преди всеки изигран ход, 
считано от първия ход, по правилата на 
класическия шахмат. Състезанието се про-
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веде в VII кръга по Швейцарска система. 
През втория игрови ден, докато „голе-

мите” играеха, най-малките момиченца от 
група „Б” направиха и допълнителен турнир 
помежду си.

През настоящата година Купа „Тримон-
циум” напусна Пловдивска област. 

Носител на „Купа Тримонциум“  2013 г.  с 
6,5 т. беше Тодор Георгиев от Асеновград. 

Трофеят “Купа Тримонциум” 2014” 
завоюва Мартин Петров от Столичен 
шахматен център, София, със 100% ре-
зултат – 7 точки от 7 възможни! 

Велосипедите - награди за победители-
те до 8 години, отпътуваха съответно за 
Турция със Сеха Калискан и за Благоевград 
- с Виктория Стрендева.

Другите призьори в турнира са, както 
следва:

 „А” турнир:

До 14 години – момчета:
Първо място за Виктор Боев с 6 т. 

и второ място в главното класиране, след 
победителя Мартин Петров.

Втори с 5 т. (10-о място) се класира Ра-
достин Нейков.

Трети с 4,5 т. (11-о място) е Калоян То-
доров.

Момичета до 14 години:
Първо място с 4,5 т. за Маргарита 

Балимезова (12-о място). Втора е Стели-

яна Брезалиева – 4 т. (20-о м.), трета – Зла-
тина Любомирова – 4 т. (24-о м.).

До 12 години – момчета:
Първо място за Мартин Василев с 

5,5 т. и четвърто място в главното класи-
ране. Втори с 5 т. е Николай Чолаков (5-то 
място), трети, също с 5 т. – Иван Кочиев 
(6-о място). Още с по 5 т. следват Ивайло 
Кирилов и Стоян Стоянов.

Момичета до 12 години:
Първа е Рада Минева – 4,5 т. и 15-о 

място. 
Втора е Галя Читакова с 4 т. (27-мо мяс-

то), а трета с 3,5 е Деница Петкова (38-мо 
м.)

До 10 години – момчета:

Първо място с 6 точки и трето 
място в генералното класиране завою-
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ва Цветан Стоянов. Втори с 5 т. е Мар-
тин Атанасов (9-то място). Трети с 4,5 т. е 
Иван Караджов (14-о място). Също с 4,5 т. е 
четвъртият Георги Колев (16-о място). 

Момичета до 10 години:
Победителка с 3,5 т. е Надя Тончева 

(36-о място). Второ-четвърто място разде-
лиха състезателките с по 3 т., съответно 
Стефани Данаилова (46-о м.), Любомира Лен-
кова (48-мо м.) и Мина Златева (49-о м.).

„Б” турнир:

Момчета до 8 години:
Състезателят от Турция Сеха 

Калискан стана безспорен победител 

със 7 точки от 7 възможни. Второ и 
трето място завоюваха с по 5,5 т. съот-
ветно Атанас Кулев и Есат Рабаданов.

Момичета до 8 години:
Победителката Виктория Стрендева 

завърши с 5 т. (5-то място в главното кла-
сиране).

Втора с 4 т. е Антония Тончева (20-о 
място). Трета с 3 т. е Диляна Иванова (25-о 
място).

Момчета до 6 години:
Победителят Николай Желев с 5,5 т. 

раздели второ-четвърто място в главно-
то класиране. Втори с 4 т. е Мартин Ди-
митров (15-о м.). Трети с 3,5 т. е Симеон 
Тодев (22-ро м.).

Момичета до 6 години:

Победителката Виктория Златева 
завърши с 4 т. Втора с 3 т. е Ивелина Хри-
стова. Трета с 1,5 т. - Габриела Зангарова.

Иван Кочиев – Мартин Петров 
[B23]
1.e4 c5 2.¤c3 d6 3.f4 ¤c6 4.¤f3 g6 5.¥c4 
¥g7 6.0–0 e6 7.£e1 ¤ge7 8.d3 ¤d4 
9.¤xd4 cxd4 10.¤e2 0–0 11.f5 exf5 12.£h4 
d5 13.¥b3 ¥e6 14.¤f4 £d7 15.exd5 ¤xd5 
16.¦f3 ¤xf4 17.¥xf4 ¥xb3 18.axb3 h5 
19.¦e1 ¦fe8 20.¦ff1 £c6 21.£f2 ¦ac8 

Îткрити турнири
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22.¦e2 ¦xe2 23.£xe2 £xc2 24.£xc2 ¦xc2 
25.¦f2 ¦xf2 26.¢xf2 ¢f8 27.h3 ¢e7 28.b4 
a6 29.b5 axb5 30.b3 ¢e6 31.¢e2 ¢d5 
32.¢d2 ¥e5 33.¥g5 f4 34.¢c2 ¢e6 35.¥h6 
¢f5 36.¥f8 g5 37.¥e7 g4 38.hxg4+ hxg4 
39.¢d2 f3 40.gxf3 gxf3 41.¢e1 ¥g3+ 42.¢f1 
¢g4 43.¥c5 ¥e5 44.¥b4 ¢g3 45.¢g1 f2+ 
46.¢f1 ¢f3 0–1

Сеха Калискан – Есат Рамаданов 
[A48]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.e3 ¥g7 4.¥d3 0–0 5.e4 
d6 6.0–0 ¥g4 7.h3 ¥xf3 8.£xf3 ¤fd7 9.£e3 
e5 10.d5 ¤c5 11.c4 a5 12.£e2 ¤ba6 13.¥e3 
£d7 14.¤c3 f5 15.f3 ¦ac8 16.¥xc5 ¤xc5 
17.b3 c6 18.¦ac1 £c7 19.¢h1 f4 20.¤d1 
¤d7 21.¤f2 ¤f6 22.£d2 ¤h5 23.¢h2 ¤g3 
24.¦fe1 ¥f6 25.¦ed1 £e7 26.£xa5 ¦a8 
27.£d2 ¦a3 28.¥b1 ¥h4 29.dxc6 bxc6 
30.£xd6 £xd6 31.¦xd6 ¤e2 32.¦c2 ¤d4 
33.¦d2 ¥e7 34.¦d7 ¥b4 35.¦d3 ¤e2 36.¦c7 
¤c3 37.¦dd7 ¦f6 38.¤g4 ¦e6 39.¤h6+ ¢f8 
40.¦c8+ ¦e8 41.¦f7# 1–0

Александър Евров – Виктория 
Стрендева [A20]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.¤c3 ¤f6 
5.d3 h6 6.¥e3 ¥b6 7.0–0 0–0 8.£e1 d6 9.h3 
¥e6 10.¥b3 £d7 11.¤d5 ¤e7 12.¤xf6+ gxf6 
13.¥xe6 £xe6 14.¥xh6 ¦fb8 15.£d2 ¢h7 
16.¥g5 ¦g8 17.c3 ¦g7 18.h4 ¦ag8 19.d4 
exd4 20.cxd4 ¢h8 21.d5 £g4 22.¦fe1 fxg5 
23.hxg5 ¦h7 24.£c3+ ¦gg7 25.g6 ¤xg6 
26.¤h2 £h5 0–1

Цветан Стоянов – Ефим Кан [B23]
1.e4 c5 2.¤c3 e6 3.f4 ¤c6 4.¤f3 a6 5.a4 
¤ge7 6.¥c4 d5 7.¥a2 b6 8.0–0 d4 9.¤e2 ¥b7 
10.d3 g6 11.¥d2 ¥g7 12.£e1 0–0 13.£g3 
£c7 14.£h3 ¦ad8 15.g4 £d7 16.¤g3 h6 
17.¦f2 f5 18.gxf5 gxf5 19.exf5 ¥c8 20.¥xe6+ 
£xe6 21.fxe6 ¦d6 22.¦e1 ¤d8 23.f5 ¥b7 
24.¥xh6 ¥xh6 25.£xh6 ¥xf3 26.¦xf3 ¤xe6 
27.¦xe6 ¦xe6 28.£xe6+ ¦f7 29.¤e4 ¢f8 
30.f6 ¤g6 31.¤d6 ¤h8 32.£e8# 1–0

Ярослав Докузов – Мартин Василев 

[D96]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 
5.£b3 dxc4 6.£xc4 0–0 7.e3 a6 8.¥e2 b5 
9.£b3 ¤bd7 10.0–0 c5 11.¦d1 £c7 12.¤d5 
¤xd5 13.£xd5 ¥b7 14.£b3 c4 15.£c2 ¤f6 
16.¤d2 ¦ac8 17.¥f3 ¤d5 18.a3 ¦fd8 19.¤e4 
¤b6 20.¥d2 ¤d7 21.¥b4 ¤b6 22.¤c5 ¥xf3 
23.gxf3 ¦a8 24.¥a5 £c6 25.£e2 e5 26.¥c3 
¤d5 27.¥a5 ¦e8 28.£d2 exd4 29.exd4 
¦e7 30.¦e1 ¦ae8 31.¦xe7 ¦xe7 32.¢g2 f5 
33.¥c3 £d6 34.¦e1 ¦xe1 35.£xe1 ¢f7 ... 
0–1

Калоян Тодоров – Виктор Боев 
[B12]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 cxd4 5.cxd4 ¤c6 
6.¤f3 ¥g4 7.¥e2 e6 8.a3 ¤ge7 9.¤bd2 £b6 
10.¤b3 ¤f5 11.¥e3 a5 12.a4 ¥b4+ 13.¢f1 
0–0 14.h3 ¥xf3 15.¥xf3 ¦ac8 16.g3 ¦c7 
17.¢g2 ¦fc8 18.¦c1 ¤ce7 19.£d3 ¤xe3+ 
20.fxe3 ¦xc1 21.¦xc1 ¦xc1 22.¤xc1 £c6 
23.£d1 ¤f5 24.¢f2 ¥e7 25.h4 g5 26.¥g4 
gxh4 27.¥xf5 hxg3+ 28.¢xg3 exf5 29.¤d3 
£g6+ 30.¢f2 ¥h4+ 31.¢f1 £g3 32.£e2 
¥g5 33.¤e1 ¥xe3 34.¤f3 £h3+ 35.£g2+ 
£xg2+ 36.¢xg2 ¢g7 37.¢g3 ¢g6 38.b3 
f4+ 39.¢g4 h5+ 40.¢h3 ¢f5 0–1

Калоян Тодоров – Мартин Атана-
сов [A01] 
1.b3 e5 2.¥b2 ¤c6 3.d3 d5 4.e3 d4 5.exd4 
exd4 6.a3 ¥e6 7.¤f3 £d5 8.¤bd2 0–0–0 
9.¥e2 ¤f6 10.b4 ¤h5 11.¤b3 ¤f4 12.0–0 
g5 13.¤fxd4 0–1 

Давид Кан – Георги Колев [C42] 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 ¥b4 4.d3 ¥xc3+ 
5.bxc3 d6 6.¥g5 ¤bd7 7.d4 h6 8.¥xf6 £xf6 
9.£d3 exd4 10.cxd4 ¤c5 11.£e3 0–0 12.¦d1 
¤d7 13.¥c4 ¤b6 14.¥b3 ¥g4 15.e5 dxe5 
16.dxe5 £g6 17.h3 ¥xf3 18.£xf3 ¦ae8 19.0–0 
¦xe5 20.£xb7 ¦g5 21.g3 £h5 22.¢h2 ¦c5 
23.¦d3 a5 24.¦fd1 a4 25.£e4 ¦e5 26.¥xf7+ 
¦xf7 27.¦d8+ ¦f8 28.¦xf8+ ¢xf8 29.£f4+ 
£f5 30.£b4+ ¢g8 31.¦d8+ ¢h7 32.¦d2 £f7 
33.£g4 ¦f5 34.f4 £h5 35.¦d8 £xg4 36.hxg4 
¦c5 37.¢h3 ¦xc2  0–1
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Îткрити турнири

Десетият юбилеен турнир „Златна пеш-
ка“ се проведе на 22 ноември 2014 г. в Частна 
профилирана гимназия „Дружба“ – традици-
онен домакин през последните шест годи-
ни. Организаторите от Столична община, 
домакините и съдийският екип превърнаха 
есенната събота в незабравимо изживяване 
за над 200 ученици от София.

Гости на тържественото откриване 
(включващо и кратка музикална програма 
с ученици от 140-то СОУ и ЧПГ „Друж-
ба“) бяха заместник-кметът по финанси на 
Столична община Дончо Барбалов, изпълни-
телният директор на БФШ Николай Велчев 
и завеждащият сектор „Шахмат“ в НСА 
Радислав Атанасов.

През цялото време цареше празнично 
настроение, за децата бяха осигурени за-
куска, обяд, минерална вода, а домакините 
за пореден път приятно ни изненадаха - с 
огромна торта под формата на 400 пар-
чета.

Шампионите във всяка от групите бяха 
убедителни и въпреки късата дистанция ня-
маше особена интрига в борбата за титли-
те.  Ето  и  призовите  крайни  класирания:

IХ-ХII клас - състезаваха се 10 отбора в 5 кръга

1. СМГ 10 т.

2. НПМГ 7 т.

3. НТБГ 7 т.

4. 1-ва АЕГ 6  т.

5. 31-во СУЧЕМ 5  т.

6. 2-ра АЕГ 4  т.

V-VIII клас - 20 отбора в 6 кръга

1. СМГ 12  т.  

2. ЧПГ “Дружба” 10 т. 

3. 31-во СУЧЕМ 9 т. 

4. НТБГ 8 т. 

5. 107-мо ОУ 7 т.   

6. 18-то СОУ 7 т.   

I-IV клас - 21 отбора в 6 кръга

1. 33-то ОУ 11 т.

2. ЧОУ “Меридиан 22” 9 т.

3. 18-то СОУ 9 т.

X турнир „Златна пешка”
Симеон Стоичков
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4. 137-мо СОУ 8 т.

5. 96-о СОУ 7 т.

6. 138-мо ОУ 7 т.

Индивидуалните призове „Златна 
пешка“ отидоха при:

• Никола Колев (НПМГ) при IХ- 
ХII клас – 5 т. от 5 партии на I-ва дъска

• Мартин Петров (ЧПГ „Друж-
ба“) при V-VIII клас - 5.5 т.  от 6 и победа 
2:0 в тай-брек срещу Стефан Райков (144-
то СОУ),

• Елиф Мехмед (ЧПГ „Дружба“) 
при I-IV клас – 6 т. от 6 и победа 2:0 в 
тай-брек срещу Никола Милков (33-то ОУ).

За честна игра бяха отличени със стату-
етки „Рицар“ и „Дама“ на турнира Виктория 
Дарвинова (СОУДНЗ „Луи Брайл“) и Василена 
Трайкова (НТБГ). Те получиха книгата „Ан-

тоанета Стефанова – 20 години и 20 дни 
по пътя към короната“, както и шахматен 
бележник.

Васил Колев (ЧПГ „Евростандарт“) и 
Емил Иванов (18-то СОУ) разделиха I място 
при учителите водачи с по 6.5 от 7 точки.

В „Часът на шампионите“ времето меж-
ду края на последния кръг и церемонията по 
награждаването гостът на турнира гм Ма-
рия Велчева и главният съдия Симеон Стои-
чков изнесоха сеанси на едновременна игра (с 
часовници – по 20 минути за всяка от стра-
ните) срещу част от призьорите. Победи 
от учениците (макар и по цайтнот) спече-
лиха Гергана Пейчева (20-то ОУ), Димитър 
Димитров (Британско училище - София) и 
Елиф Мехмед (ЧПГ „Дружба“), а Мартин Ва-
силев (СМГ) завърши реми. Тези четири деца 
получиха награда - абонамент за списание 
„Шах в училище“ за 2015 година.

Решения на задачите от стр. 21
(1) Fichtl – Blatny Bratislava, 1956 
1...¥c6 2.£c6 ¦g1 3.¢g1 ½
(2) Friedmann – Paterson Johannisburg, 
1962 1.£h6 ¢h6 2.g5 ¢g7 ½
(3) Krahnstoever – Seyferth Bitterfeld, 1957 
1.£f6 ¢h7 2.£g7 ¢g7 ½
(4) Kratkowski – Lapschis, 1982 1.¦f8 ¥f8 
2.£g8 ¢g8 3.¤h6 ¢h8 4.¤f7 ½
(5) Stollberg – Pimenow, 1941 1.¦h8 ¢h8 

2.¦b8 ¢h7 3.¦h8 ¢h8 4.£g7 ½
(6) Salvio 1934 1.¦h7 ¢g3 2.¦e7 ¦d8 3.¦d7 
½
(7) Minic – Savic Porec, 1989 1...¦c6 [1...¦c1 
2.£f3] 2.£c6 [2.¥f7 ¦g6 3.¥g6 £d5] 2...£d5 
½
(8) Danielsson – Lange, 1952 1...¦g3 2.¢f1 
[2.fg3 £b2 3.¢h3 £h2; 2.¢g3 £h4] 2...£a1 
3.¢e2 ¦e3 4.¢e3 £e1 5.¢f3 £e3 ½
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Ученически турнир на ЦСКА
кмс Васил Илиев

На 22 и 23 ноември 2014 година се прове-
доха поредните издания от веригата учени-
чески турнири, организирана от шахматен 
клуб “ЦСКА”. Общо участниците бяха 255-
ма. Проведоха се три турнира – за ученици 
I клас, II-III клас и IV-VII клас. 

Най-многоброен бе турнирът за ученици 
от I клас. 120 деца от столичните учили-
ща взеха участие. Много от тях направиха 
първите си стъпки в шаха на това състеза-
ние. Шампионка при момичетата е Викто-
рия Йорданова, която убедително спечели 
първото място с 4 точки от 5 партии. За 
втори пореден път второто място оста-
на за Виктория-Елизабет Миткова. 

Момичета I клас

1. Виктория Йорданова

2. Виктория-Елизабет Миткова

3. Ния Митова

4. Рая Иванова

5. Антония Дилева

6. Бояна Иванова

Момчета I клас

1. Георги Занов

2. Максим Миланов

3. Тодор Георгиев

II-III клас 
В тази група участие взеха над 90 деца. 

Шампиони са Мартин Арнаудски и Биля-
на Евтимова. И двамата са печелили този 
турнир предишната учебна година и сега 
продължават доброто си представяне в по-
горната възрастова група. 

Момичета II-III клас

1. Биляна Евтимова

2. Мая Джохри

3. Дарина Димова
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Момчета II-III клас

1. Мартин Арнаудски

2. Йоан Евгениев

3. Николай Цеков

В групата IV-VII клас участниците бяха 
33-ма, което я направи една от най-по-
сетените в сравнение с предишни изда-
ния на турнира. При момчетата борбата 
беше много оспорвана и в крайна сметка 
се достигна до дележ на първото място 
от трима състезатели – Енчо Стоянов, 
Георги Янев и Троян Крумов, които се 
подредиха по допълнителни коефициенти 
в този ред. 

При момичетата Ели Чиликова изпре-
вари с 1.5 точки следващите я две състе-
зателки - Владислава Станоева и Лара Ан-
гелова, които завършиха с по три точки. 
И трите момичета са част от отбора на 
“ЦСКА” за девойки до 16 години, които 
станаха вицешампиони на България за 2014 
година.

Момичета IV-VII клас

1. Ели Чиликова 4.5

2. Владислава Станоева 3.0

3. Рана Ангелова 3.0

4. Биляна Евтимова 3.0

5. Моника Александрова 2.5

6. Елица Минкова 2.0

Момчета IV-VII клас

1. Енчо Стоянов  5.0

2. Георги Янев 5.0

3. Троян Крумов 5.0

4. Калоян Недков 4.5

5. Елефтериос Махлузаридис 4.0

6. Пламен Николов 4.0
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Състезателят на СКШ "Плевен XXI" Мар-
тин Дяков успя да натрупа най-много точ-
ки за генералното класиране във веригата 
шахматни турнири купа "Евроинс" в Плевен. 
Годишният приз му бе връчен на закриване-
то на Третия турнир за 2014 година, който 
се проведе на 20 и 21-ви декември в клуба на 
бул. "Скобелев" 20. Плевенският шахматист 
грабна купата с 50 точки от 60 възможни. 
Втори се класира Цако Иванов с 43 точки, а 
третото място зае Мариян Маринов с 42. С 
40 точки, спечелени като победител от два 
турнира, на четвърто място се нареди Емил 
Шукин. В шестицата на генералното класира-
не влязоха Давид Цветанов и Валентин Ми-
тев с актив от 39 точки, които спечелиха 
купите за най-добре представили се състеза-
тели до 14 и до10 години.

Общо 55 са участниците в тазгодишна-
та шахматна верига за любители, в която се 
включват шахматисти от 5- до 75-годишна 
възраст с българско ело под 2300, а 15 от тях 
са се състезавали и в трите издания.

Във финалния турнир за тази година се 
записаха общо 31 участници, сред тях гости 
от София, Мездра и Ловеч. Кръговете бяха 7, 
системата швейцарска, при едночасова кон-
трола за мислене. Според регламента бяха 
предвидени награди за заелите първите три 

места и в двете групи, както и за най-добре 
представила се жена, състезател до 8, 10 и 
14 години и най-малък участник. Ето резулта-
тите:

В турнир „А”: Първото място спе-
чели мс Емил Шукин с 5,5 точки. 

Второ-трето място с по 5 точки заеха 
Анатоли Атанасов и Дарио Дерешки.

Симонета Иванова спечели женската на-
града с 3,5 точки.

Наградата до 14 години получи Давид Цве-
танов с 3 точки.

Наградата до 10 години извоюва Валентин 
Митев с 4 точки.

Наградата до 8 години бе за Кристиан Ми-
лев с 3,5 точки.

В турнир „Б”: Първо място зае 7-го-

Купа "Евроинс" в Плевен
мс Христинка Илиева

Îт живота на клубовете 
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дишната Дария Георгиева, НУ "Христо 
Ботев", със 7 точки от 7 възможни. Тя при-
доби правото занапред да участва в група ”А”.

Второ място - 6 годишният Теодор 
Кръстев с 5 точки

Трето място - 6 годишната Нора Рашева 
с 4,5 точки, която получи награда и за най-
малката участничка в турнира

Малките шахматисти бяха наградени със 
специално изработени плакети и грамоти, 
дело на дизайнерката Милица Илиева.

Ръководството на СКШ "Плевен XXI" 
сърдечно благодари на ЗД "Евроинс" АД, аген-
ция Плевен, с чието финансово съдействие 
клубът организира и провежда веригата тур-
нири от 2009 година насам.

Валентин Митев с награда oт 
 „Спортист на годината” в Плевен

Състезателят на 
СКШ "Плевен XXI" бе из-
бран за "Най-перспекти-
вен млад състезател до 
14 години" в анкетата 
"Спортист на годината 
" на община Плевен.

Десетгодишният 
възпитаник на плевенския 
клуб спечели доверието 
на 13-членната комисия с 
председател зам.-кмета 
Стефан Петков с от-
личните си постижения 
през отиващата си 2014 
година. Малкият шахма-
тист извоюва бронзов 
медал на ЕП на страните 
от ЕС в Чехия, зае 20-о 
място на ЕП в Грузия, спечели 3 национални 
купи, както и сребърен и бронзов медал от 
Държавните първенства. Тези призови места 
му отредиха  място в тройката от общо 21 
номинирани  плевенски спортисти - деца  до 
14 години.

Тази година за първи път бяха раздадени 
награди в раздел "Ученически игри". Тук безапе-
лационно отличието бе присъдено на отбо-
ра по шахмат (VIII-Х клас) на МГ "Гео Милев", 
Държавен училищен шампион за пета поредна 
година. 

Ето и заслужилите: Дарио Дерешки, Ми-
хаил Николов, Гергана Димитрова и Никол 
Илиева.

При по-малките, от 
V до VII клас, плакет и 
грамота получи отбо-
рът по шахмат на ОУ 
"Йордан Йовков", трети 
на Държавните учениче-
ски игри. 

Съставът: Давид 
Цветанов, Момчил Банев, 
Невен Вутев и Габриела 
Илиева.

Наградите на най-из-
явените и перспективни 
състезатели и училищни 
отбори  бяха връчени 
на 12 декември на тър-
жествена церемония в 
актовата зала на община 
Плевен. Събитието съ-

бра бивши и настоящи спортисти, треньори, 
спортни деятели, представители на местни-
те медии, както и официални лица от общи-
ната. 

За "Спортист номер 1" на Плевен бе избран 
лекоатлетът от СКЛА "Спартак" - Тихомир 
Иванов, а неговият треньор Георги Гетов бе 
определен за "Треньор на годината".

Честито на всички наградени плевенски 
шахматисти! Уважавайте успехите си, тър-
сете изява и продължавайте да се  стремите 
към своя вътрешен максимум!

 С гордост и благодарност към вашите 
постижения!

 СКШ "Плевен XXI
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Европейските първенства за мом-
чета, момичета, юноши и девойки във 
възрастите до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 го-
дини се проведоха от 18 до 29 октом-
ври 2014 година в красивия черноморски 
курорт Батуми, Грузия.

Българското участие в 12-те групи 
се състоеше от 16 наши млади шахма-
тисти.

До 8 години представителите 
ни бяха двама - Есат Рамаданов 
при момчетата и Петя Караива-
нова при момичета. Запонаха турнира 
отлично, като Петя бе водач в класи-
рането със стопроцентов резултат 3 
от 3 след първите 3 кръга, а момчето 
ни бе сред лидерите с 4 точки след 5-ия 
кръг. И двамата играеха с огромно же-
лание за победа и очевидно се бяха гот-

вили старателно за участието си. Оп-
итният треньор на Рамаданов Неделчо 
Чепаринов даваше всичко от себе си в 
предварителната подготовка, което 
ми напомни, че по същия начин подгот-
вяше в близкото минало и българския 
топ гросмайстор и негов син Иван Че-
паринов. Разликата беше единствено 
в натрупания опит. Малкото участия 
в престижни и оспорвани състезaния 
попречиха на талантливото дете от 
Асеновград да постигне по-добър ре-
зултат. Срещу противниците си от 
първата десятка Есат бе равностоен 
противник. При повече предварителни 
състезания можеше да надделее и над 
най-добрите в това първенство. Тряб-
ва да се играе. Очевидно е, че за да по-
стигнат желаните резултати нашите 

Европейско първенство за деца в Грузия 
Стефан Стойнов
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деца, средствата, необходими за подго-
товката им, трябва да са в пъти по-
вече от сега изразходваните. Същото 
се отнася и за представителката ни до 
8 г. Петя Караиванова. И двамата загу-
биха решаващи партии, като по този 
начин постигнаха, Петя – 31-во място, 
а Есат – 27-мо място в крайното кла-
сиране.

При десетгодищните имахме 
най-масово присъствие - 5-има пред-
ставители, Елиф Мехмед при мо-
мичетата и FM Цветан Стоянов, 
Валентин Митев, Йордан Порто-
калски и Момчил Петков при мом-
четата. Много добре подготвена, Елиф 
започна колебливо участието си, като 
първите 4 кръга редуваше победи и за-
губи. Това беше първо нейно участие в 
съревнование от такъв ранг. С болка гле-
дахме как това талантливо дете тряб-
ваше в хода на първенството да се учи 
да преодолява нешахматните фактори 
на едно състезание. Лесните победи във 
възрастовата й група в България и поч-
ти стопроцентовите резултати на тях 
й изиграха лоша шега. Лидер по рожде-
ния и свикнала да побеждава, тя трудно 
приемаше загубите си тук и като че ли 
емоциите надделяваха преди партиите 
й. Класирането й на 12-то място е прес-
тижно, но Елиф може много повече. Оч-
акваме в скоро време призови класирания 
на най-големите шахматни форуми.

По традиция конкуренцията при 10-
годишните момчета е най-голяма, тук 
участваха 121 състезатели. Цветан 
Стоянов отново демонстрира 
класата си - 7 точки и четвърто 
място е отлично постижение на 
европейско първенство. Да, след 
като вече е европейски шампион, мно-
го ни се иска да повтори успеха си. Но в 
едно шахматно състезание, при израв-
нени сили се намесват и други фактори. 

Важно е, че се развива правилно като 
шахматист и с тези крачки, с които 
върви, е един от бъдещите гросмай-
стори на България. 

Валентин Митев е 20-ти в крайното 
класиране с 6 точки от 9 кръга. Докато 
се усети и вече беше дошъл 3-ия кръг, а 
той бе само с половин точка. От тук 
до края на турнира показа възможност-
ите си, но неуспешният старт не дос-
тигна за повече. Необходими са му по-
вече състезания на класическа контрола 
и опит. Но той обича много шахматна-
та игра, отдаден е на нея и това със си-
гурност ще му донесе големите успехи 
още следващата година.

Момчил Петков се представи от-
лично. Постигна 5,5 точки и класира-
нето му на 32-ро място не отразява 
реалното съотношение на силите в 
тази възрастова група. Момчил по-
стигна три победи, пет равенства и 
допусна само една загуба от 9 кръга. 
Може да се каже, че Момчил заслу-
жаваше по-предно класиране. Игра с 
най-силните представители и бе рав-
ностоен. Повечето от победите и 
равенствата на нашия представител 
са срещу състезатели, които имат 
значително по-висок международен 
рейтинг. Със сигурност е между най-
добрите в Европа до 10 години. Нека 
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продължава все така, а медалите и 
признанието са неговото бъдеще.

Данчо Портокалски определено не 
беше добре подготвен за това състе-
зание. След загубата в 3-ия кръг загуби 
ориентация. Всяка следваща негова пар-
тия бе на все по-ниско ниво и въпреки 
неимоверните усилия на националния ни 
треньор гм Петър Великов не можа да 
влезе в ритъм до самия край на първен-
ството. В крайна сметка – 90-то мяс-
то с 3.5 точки от 9 кръга.

При 12-годишните момчета пред-
ставител за България бе Мартин Ва-
силев, а при девойките до 12 г. имахме 
две представителки - европейски 
шампионки  - WFM Габриела Антова 
и WFM Нюргюл Салимова. И трите ни 
деца тук се представиха отлично.

Мартин Василев можеше да постиг-
не много тук, ако не беше неприятното 
натравяне с храна в средата на състе-

занието. Въпреки че изкара неспокойна 
нощ в болницата, намери сили и се яви 
на следващия ден на кръга, като не ис-
каше и да чуе предупрежденията на ле-
карите да си почива. Показа характер и 
дух, с което заслужи всеобщо уважение. 
Въпреки това завърши с 5.5 точки и е 
на 31-во място в крайното класиране,

Габриела Антова и Нюргюл Са-
лимова бяха главните действащи 
при девойките до 12 г. Винаги на 
първите маси от началото до края, в 
непримирима борба за титлата, както 
сме свикнали да ги виждаме. За сетен 
път доказаха, че са водещи и лидери в 
групата си. Последният кръг ситуаци-
ята бе следната - и двете имаха по 6,5 
точки. Габриела играеше на първа маса и 
при победа ставаше първа или разчист-
ваше пътя на Нюргюл към първото мяс-
то. При победа на Нургюл Салимова пък 
със сигурност вземахме медал за Бълга-
рия, а може би и два. Ех този последен 
кръг, наситен с напрежение и емоции. 
Нюргюл получи по-тежка позиция по 
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дебют, която с всеки ход се влошаваше 
и в един момент вече бе незащитима. 
Антова бе безкомпромисна в дебюта 
и получи позиция, мечта за всеки шах-
матист. На дъската бяха почти всички 
фигури, а противничката й нямаше по-
лезен ход. И когато всички в българския 
щаб очаквахме европейска титла, се 
случи невъзможното. С огромно пози-
ционно предимство и с голям запас от 
време Габриела изигра необмислен ход, 
който изравни позицията. Разстроена 
от грешката, Габи не издържа на напре-
жението и загуби. Въпреки яростната 
съпротива Нюргюл също загуби парти-
ята си и така, докосвайки двата медала, 
нашите момичета се задоволиха с 4-то 
място за Нургюл Салимова и 7-мо за 
Габриела Антова.

При 14-годишните имахме 3-ма 

състезатели – Мартин Петров и 
Стефан Райков при момчетата и 
Стеляна Брезалиева при момиче-
тата.

Турнирът на Мартин протече по 
същия начин както и при Валентин Ми-
тев. Изненадващо Марти допусна реми 
и загуба в първите две партии, след 
което до края на състезанието беше 
догонващ. Слабите му допълнителни 
показатели заради лошия старт му от-
редиха 18-то място с 6 набрани точки. 
Надявахме се на по-предно класиране.

Стефан Райков също започна труд-
но – 1 точка до 3-ия кръг. Направи мно-
го добри партии срещу силни съпер-
ници, но някъде между мителшпила и 
ендшпила разпиляваше всичко, което е 
постигнал. С хитроумна игра и изобре-
тателност Стефко е опасен съперник 
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за противниците си, но за да постиг-
не по-впечатляващи резултати в тази 
възрастова група, е необходимо да ра-
боти минимум 2-3 часа дневно. На тази 
възраст вече няма случайни състезате-
ли. В крайна сметка 5.5 точки и 22-ро 
място.

Резултатът на Стеляна Брезали-
ева – 3 точки от 9 кръга, говори сам 
по себе си. В тази възрастова група в 
отсъствието на WCM Виктория Ра-
дева нямаме друг конкурентоспособен 
състезател за момента. Стеляна играе 
много, участва в много състезания, но 
явно трябва да поработи здраво, за да 
достигне нивото на водещите девойки 
до 14 г.

При 16-годишните Владимир 
Петров и Доника Шивачева защи-
таваха честта на българския шах-
мат. Това явно не беше състезанието 
на Влади. Четири загуби, дори и на евро-
пейско първенство са много за него. В 
крайна сметка 50-процентов резултат 
и 47-мо място в крайното класиране.

Доника Шивачева се представи мно-
го добре. Бореше се до последно във 
всяка една една партия, победи и силни 

съперници. 5 точки и 24-то място за 
Доника в крайното класиране.

При 18-годишните имахме пред-
ставител само при девойките – 
Симонета Иванова. Нашето момиче 
игра добре. Можем само да съжаляваме, 
че във втория кръг срещу силната меж-
дународна майсторка Гюнай Мамадзада 
Симонета се увлече по печалба на ка-
чество в спечелена позиция и загуби не-
заслужено. Пет точки и 20-то място 
за Симонета Иванова.

Така за първи път от няколко го-
дини насам България остана без медал 
от европейските първенства. Въпреки 
това можем да направим няколко поло-
жителни извода. Малките ни 8-годиш-
ни състезатели са силни и талантливи. 
Трябват им повече състезания. При 10-
годишните момчета Цветан Стоянов. 
Валентин Митев и Момчил Петков са с 
отлични шахматни качества и са воде-
щи състезатели. Конкуренцията между 
тях ще ги дърпа напред. При 12-годиш-
ните момичета имаме невероятните 
Габриела Антова и Нюргюл Салимова. 
Има и много други талантливи деца и 
ще спра дотук, за да не изброявам всич-
ки, към които ще гледаме с надежда до-
година на световните и европейските 
първенства.

Ìеждународни прояви
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Îт живота на клубовете

На 20 декември 2014 г. във Велико 
Търново се проведе вторият детски 
турнир купа „Болярчета”. Турнирът бе 
също и по случай Коледа и се проведе 
в снек-бар “Тремол”. В него участваха 
38 деца от шахматен клуб „Етър” на 
възраст от 5 до 10 години. Те бяха раз-
делени в три възрастови групи – до 6, 
до 8 и до 10 години, като най-малките 
играха в отделна група с контрола по 
15 минути на състезател. 

При 6-годишните победител с 5 
точки от 5 партии стана Веселин 
Чамурков. Негови подгласници с по 4 
точки са Преслав Желязков и братът 
близнак на победителя - Слав Чамур-
ков. И тримата са 5-годишни. Другите 
близнаци - Радомир и Момчил, се наре-
диха съответно на 4-то и 6-о място в 
крайното класиране. На 5-о място бе 
Виктор Бенков. Общо 13 деца в пре-
дучилищна възраст премериха сили в 
коледното състезание. Всички те по-
лучиха подаръци от Дядо Коледа. Раз-
бира се, за първенците имаше и купа, 
медали, наред с предметните награди. 

При по-големите борбата за призо-
во класиране бе изключително сериоз-
на, защото тук за победителите от 

двата пола бяха предвидени... смартфо-
ни! Те отидоха напълно заслужено при 
Ерол Билялов и Радост Радкова. Ерол 
финишира с 5,5 точки от 6 и ста-
на победител до 10 години. Толко-
ва имаше и Никола Николов, който 
спечели купата при 8-годишните. 
По регламент, при равенство в точки-
те, двамата трябваше да играят блиц 
мач за голямата награда. Но Никола се 
отказа в полза на своя съотборник, ко-
ето му прави чест. 

Второто място при 10-годишните 
зае Йордан Тошев с 4 точки, следван 
от Емил Долчинков със същия актив. 
4-ти остана Иво Гърбов с 3,5 т. При 
8-годишните също имаше дележ с по 
4 точки. Второто място с най-до-
бри показатели зае Стилиан Ангелов. 
Бронзовият медал стана притежание 
на Борислав Ангелов. На 4-то място е 
Кристиан Ангелов. Всички те получиха 
предметни награди и шахматна лите-
ратура.

Победителка при момичета-
та стана Радост Радкова, а нейни 
подгласнички  - Кристияна Тодорова и 
Виктория Маринова. Нейната близнач-
ка Александра е 4-та, също с 3 точки.

Втора купа „Болярчета”
мм Светла Йорданова
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Îт живота на клубовете
Награди получиха и най-добре пред-

ставилите се начинаещи: Максим Къ-
нев, Юлиян Вълчев, Антон Стоев и 
Мирослав Шабарков.

За шампионите в отделните кате-
гории имаше и специални шахматни 
фигурки от дърво от фирма „Тремол” 
ООД, домакини на проявата. Те оси-
гуриха и прекрасна шахматна торта 
за всички деца. Участниците получиха 
още календари и тефтерчета от слад-

карница „Неделя” и коледна почерпка. 
Да благодарим и на нашите спонсори 
„Планета” ЕООД и „Дентален център 
1”, които спомогнаха за многото дет-
ски усмивки и превърнаха турнира в 
един великолепен празник. За спокойно-
то протичане на турнира се грижиха 
гл. съдия Светла Йорданова и нейните 
помощници - Тончо Демирев и Кристи-
ан Йорданов, както и помощниците на 
Дядо Коледа: Ива, Вероника и Траяна.
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Çадачи за реми
(1) Fichtl – Blatny 

XIIIIIIIIY
9-+-mkl+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zP-+r+0
9zP-wQ-+p+-0
9-+-+-zP-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-zP0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

Черните на ход правят реми

(2) Friedmann – Paterson 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+pmk-0
9-+-+p+pzp0
9+-+-zP-+-0
9p+-+-+PmK0
9zP-+-+q+P0
9-+-wQ-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

 Белите на ход правят реми

(3) Krahnstoever – Seyferth
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-mk0
9+-+-+-wq-0
9-+-+-+r+0
9+-+-+-+K0
9-+-+-+pzP0
9+-+-+-zP-0
9-+-+-wQ-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Белите на ход правят реми

(4) Kratkowski – Lapschis
XIIIIIIIIY
9-+-+-tr-mk0
9+-+-vl-snp0
9pwq-zp-+p+0
9+ptr-zp-+-0
9-+-+P+N+0
9zPQ+P+-+-0
9-zP-+-+PzP0
9+-tR-+RmK-0
xiiiiiiiiy

Белите на ход правят реми

(5) Stollberg – Pimenov
XIIIIIIIIY
9-tR-+-+-+0
9+-+-wQ-zpk0
9-+p+-+-+0
9+-+-+p+p0
9-+-+pzPqzP0
9+-+-+-+-0
9-+-tr-+-+0
9+R+-+-+K0
xiiiiiiiiy

Белите на ход правят реми

(6) Salvio 
XIIIIIIIIY
9-+-+r+-+0
9+-+-+-tR-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+p+0
9+-+-+-+k0
9-+-+-+p+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Белите на ход правят реми

(7) Minic – Savic 
XIIIIIIIIY
9-+rwq-+-mk0
9+Q+-+-zp-0
9-+-+L+P+0
9zp-+-+-+-0
9Pzp-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9KzP-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните на ход правят реми

(8) Danielsson – Lange 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+rmk0
9+-+-+-+p0
9-+-+-wq-zP0
9zp-zpQ+-+-0
9P+P+-zP-tR0
9+P+-+-zP-0
9-+-+-zPK+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Черните на ход правят реми
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Îт живота на клубовете

На 20 декември 2014 година се проведе 
традиционният коледен турнир за деца на 
шахматна школа „Велчеви”. Предстоящата 
ваканция и наближаващите коледни и ново-
годишни празници бяха вече заредили деца-
та с чудесно настроение. 

Турнирът премина при много приятна 
шахматна атмосфера, силни емоции и ко-
ректна игра. Участие в състезанието взеха 
общо 15 участници. За някои от малките 
състезатели това бе първи турнирен сблъ-
сък, но това ни най-малко не ги притесни 
и те успяха да покажат максимума от на-
трупаните знания. За първото място в 
надпреварата през цялото време се бореха 
двамата най-опитни и подготвени играчи 
– Надя Тончева и Константин Георгиев. В 
четвъртия кръг те направиха много борбе-
но реми и след внимателна игра с другите 
си противници успяха да завършат с по 6,5 
точки от 7 възможни. Едва третият до-
пълнителен показател отреди купата и 

шампион на ШШ „Велчеви” за 2014 година на 
Константин, като Надя съответно остана 
на второ място.

Особено оспорвана бе борбата за тре-
тото място между Кирил Кандиларов и 
Стефан Танев. Преди последния кръг и два-
мата бяха загубили единствено от лидери-
те и финален сблъсък именно между тях 
двамата в седмия кръг определи третия 

Коледен турнир на 
 шахматна школа „Велчеви”

фм Христо Велчев
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Решения на комбинациите от стр. 26
1) Steinitz - N.N. Wien, 1861
1.¦d8+ £xd8 2. £e6+ ¢h7 3.¦xh6+ gxh6 4. 
£f7# 1–0
(2) Rowner - Kamylov, Moskow, 1947
1. £a7 £a5 2. £xa6 £c7 3. £a7 1–0
(3) Panno - Bravo, Fortaleza, 1975
1... £e2 2.¦dd1 ¦f1+  3.¦xf1 £xf1+ 4.¦xf1 
¤e2+ 5. ¢h1 ¦xf1# 0–1
(4) Shkurovitch - Slatanov, Primorski, 1974
1. £xh7+ ¤xh7 2.¦f7+ ¢h8 3.g7+ ¢g8 

4.¤h6# 1–0
(5) Fontein - Euwe, Amsterdam, 1939
 1...¦c1 2.¦xc1 £d1+ 3.¦xd1 ¦xd1# 0–1
(6)  Zek - Borcz, Warsaw, 1978
1. £h5 h6 2.¤xh6+ gxh6 3. £g6+ ¢h8 4. 
£h7# 1–0
(7) Kortchmar - Kultchinski
 1. £b4 ¥xb4 2.¦d8+ ¢e7 3.¦1d7# 1–0
(8) Demetriescu - Adam, Fernpartie, 1934
1... £e5 2. £xe5 ¤d3+ 3. ¢b1 ¦xc1# 0–1

състезател в призовата тройка. Кими успя 
да вземе надмощие в този ключов сблъсък 
и спечели третото място с 5 точки. Пох-
вала за борбената си игра заслужават и две-
те момчета. От дебютантите в турнира 
най-добре се представиха Боян Георгиев, Мия 
и Тиаго Макларан, както и Александър Иванов 
и Слава Богданова.

За доброто и празнично настроение спо-
могнаха и празничната торта, както и награ-
дите изненади.   

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:

1 Константин Георгиев 6,5 т.

2 Надя Тончева 6,5 т.

3 Кирил Кандиларов 5

4 Стефан Танев 4

5 Петър Бонев 4

6 Деян Божков 4

7 Боян Георгиев 4

8 Теодор Анев 3,5

9 Мия Макларан 3,5

10 Александър Иванов 3

11 Тиаго Макларан 3

12 Слава Богданова 3

13 Славик Берьоза 3

14 Мария Иванова 2

15 Александър Стоицов 1
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Óроци за начинаещи

Поставяйте уловки! Свръзка
венета Петкова

Съществуват много начини за поставяне на уловки на противника. След като анализи-
рате следващите примери, ще се научите не само да поставяте уловки, но и да откривате 
тези, които съперникът ви е подготвил.

Свръзка се нарича положението, когато дадена фигура пречи на друга да се 
движи. Съществуват различни видове свръзки. При абсолютната свръзка свързаната 
фигура изобщо не може да се движи. При останалите видове свръзки свързаната фигура 
може да се мести, но ако тя направи ход, ще последват големи материални загуби.

В тази партия белите поставят дяволска уловка след ходовете:

                   1.e4 c6 
                   2.d4 d5 
                   3.¤c3 dxe4 
                   4.¤xe4 ¤d7 
                   5. £e2 ¤gf6

 

Без да чувстват опасността, черните развиват коня си от g8 на f6. И белите веднага 
обявяват мат. 

       

6.¤d6x! 
Пешката е7 не може да вземе коня, защото ще остави царя на е8 под удара на бялата 

дама. В такива случаи се казва, че пешката е7 е свързана. Това е абсолютна свръзка.
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Съществуват и други форми на свръзка. След изиграването на ходовете:

              1.e4 e5 
              2.¤f3 ¤c6 
              3. ¥b5 d6 
              4.c3 ¥g4 

Възниква следната позиция:

Черните не могат да местят коня си от с6, защото той е свързан от белия офицер на 
b5. Това е абсолютна свръзка. От своя страна белите не могат да местят коня си от f3, 
защото ще последва загуба на дамата им, но това не е абсолютна свръзка. Ето и един при-
мер с известния „Мат на Легал”, където и в двата случая офицерите свързват конете:

Кермюр де Легал – любител
Париж, 1750 г.

          1.e4 e5 
          2.¤f3 d6 
          3. ¥c4 ¥g4 
          4.¤c3 g6 
          

                     Белите на ход

         5.¤xe5!! ¥xd1?? 
         6. ¥xf7+ ¢e7 
         7.¤d5x

Мат на Легал
Този мат носи името на своя създател – Кермюр де Легал. Той е френски шахматист, 

който е живял през XVIII век и е бил учител на великия Филидор. Трудно е да се обяви та-
къв мат, но и до ден-днешен той се смята за една от най-знаменитите дебютни уловки. 
Белите жертват дамата си и дават мат с две леки фигури!
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Ðешете комбинациите
(1) Steinitz - N.N. 

iy
Белите печелят

(2) Rowner - Kamylov 

Белите печелят

(3) Panno - Bravo 

Черните печелят

(4) Shkurovitch - Slatanov 

Белите печелят

(5) Fontein - Euwe 

iy
Черните печелят

(6)  Zek - Borcz 

Белите печелят

(7) Kortchmar - Kultchinski 

Белите печелят

(8) Demetriescu - Adam 

Черните печелят
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