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Ìеждународни прояви

Отлично представяне на българските деца и юноши на 
световното първенство в Гърция

Нургюл Салимова - световна шампионка до 12 
 години! Бронзов медал за Диляна Иванова

гм Петър Великов
мс Живко Жеков

Хубаво е, когато големите шахматни 
форуми за деца и юноши са близо до Бъл-
гария. Това дава възможност да се пътува 
по-леко и приятно. Избягва се стресът от 
дългите разстояния и промяната на часови-
те зони. Така се случи, че тази година све-
товните първенства от 8 до 18 години се 
проведоха съвсем близо до София, а именно 
в Порто Карас, Гърция. Това е един хубав 
туристически комплекс с два големи хоте-
ла на брега на морето. Мястото е изолира-
но от навалицата и шума и в края на летния 
сезон предоставя прекрасни условия за шах-
матни състезания. Българската делегация се 
състоеше от 21 състезатели. 

При момичетата се открояваха опит-
ните Симонета Иванова, Мария Васова и 
Доника Шивачева, както и силните ни по-
малки състезателки – Виктория Радева, 

Габриела Антова, Нургюл Салимова и Петя 
Караиванова. За първи път на такова състе-
зание дебютираха Мариета Костадинова, 
Патриция Найманова, Ичен Ма, Диляна Ива-
нова и Ивелина Христова. 

Мъжката част пък беше представена 
от батковците – Димитър Даскалов, Мар-
тин Петров, Тодор Георгиев. Средната ка-
тегория – Матей Петков, Валентин Митев 
и Цветан Стоянов. И малките – Момчил 
Петков, Константин Георгиев и Светлен 
Иванов.

От 21 наши състезатели имаме 5 деца, 
които успяха да заемат в крайното класи-
ране места в топ 10 на своите възрастови 
групи и още 3, които са в топ 20. 

Световните първенства се провеждат 
в 11 кръга по т. нар. Швейцарска система. 
Като се добави и един почивен ден, се съби-
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ра доста дълъг период от време, през който 
трябва състезателят да е в отлична конди-
ция. При децата това не се отнася само до 
чисто шахматните умения. Те са малки и им 
става мъчно за дома или пък са поотраснали 
и тогава тъгуват за приятели и приятелки. 
На изпитание са поставени и физическата 
издръжливост, и волята за победа. За да има 
високи резултати, е нужно в цялата група 
да съществува много добра атмосфера на 
приятелство и взаимна помощ. Опората и 
подкрепата от съотборниците, радостта 
в техните очи от твоите победи е мно-
го силно оръжие в подобен тип състезания. 
Същото се отнася и за добрата дума при 
неприятните резултати. Това ти дава сила 
да преодолееш по-бързо несгодите и да се 
изправиш за следващите срещи с проти-
вниците. В тази връзка искам да благодаря 
на всички, които бяха част от българската 
делегация. Както на състезателите, така и 
на треньорите и придружаващите родите-
ли. Специална благодарност и към г-н Вален-
тин Митев, който, макар и настанен в друг 
хотел, беше постоянно с групата и винаги 
на разположение с личния си автомобил да 
помогне за каквото е нужно. 

Участвахме с 21 състезатели във възра-
стите до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години (мом-
чета и момичета). В конкуренцията на 1600 
участници от 91 държави ние се предста-
вихме отлично. В класирането по нации 
България се нареди на 3-то място. Със 
златен медал на Нургюл Салимова, бронзов 
на Диляна Иванова, 6-ото място на Габриела 
Антова, 9-ото място на Петя Караиванова, 
10-ото място на Виктория Радева и други 
добри класирания заслужихме големия успех. 
Изпреварихме Русия, САЩ, Китай, Фран-
ция и други с много по-големи делегации. 
Нашите състезатели бяха конкурентни в 
почти всички групи, даже и при по-голе-
мите възрасти, където досега отстъпва-
хме – при 16- и 18-годишните момчета и 
момичета до края водихме борба за високо 
класиране.

Важно е да се отбележи, че имаме не 

само по едно силно дете във възрастова 
група. Това прави и конкуренция, която би 
трябвало да доведе до високи резултати.

Световната титла на Нургюл Са-
лимова при 12-годишните момичета е 
напълно заслужена. Отличното начало й 
даде увереност и печелеше партиите си с 
лекота. Особено решаваща се оказа победа-
та й срещу втората в класирането амери-
канката Ип Кариса. 9.5 точки от 11 партии 
е много висок резултат. Въпреки досегаш-
ните си успехи това е най-доброто й по-
стижение и гаранция за бъдещи успехи. Рад-
ващо е, че в тази възрастова група имаме 
и други талантливи деца: Гергана Пейчева, 
Белослава Кръстева и други.

Бронзовият медал беше извоюван 
от Диляна Иванова във възрастова-
та група до 8 г. След колебливата игра 
на европейското първенство тук Диляна 
беше блестяща – водеше в класирането до 
последния кръг, но не издържа на напреже-
нието и загуби от унгарката Гаал, което я 
лиши от златния медал. Във всички партии 
игра на ниво. Надявам се това да е начало-
то на бъдещи успехи. В тази възрастова 
група много добре се представи и Петя Ка-
раиванова – през цялото време тя беше в 
челото, но в някои партии беше колеблива. 
9-ото място е ясен знак за висок потенциал. 
В тази група участва и Ивелина Христова. 
Първото й участие на такова ниво е добър 
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опит занапред.

При 8-годишните момчета участваха 
Константин Георгиев и Светлен Иванов. 
След отлично начало Константин Георгиев 
започна да редува победи и загуби и мисля, 
че можеше повече. Завърши на 20-то място 
със 7 т. Светлен Иванов започна добре, но 
завърши с 3 загуби и 77-мо място в край-
ното класиране. Явно за 7-годишно момче 
11 кръга му дойдоха много. В тази възраст 
имаме и други добри деца, което вдъхва оп-
тимизъм.

При 10-годишните момичета участваха 
Ма Ичен (55-то място) и Патрисия Найма-
нова (61-во място) – и двете с резултат 
5.5 т. от 11. Стараха се, но бяха притес-
нени, тъй като им беше първо участие на 
световно първенство.

При 10-годишните момчета игра Мом-
чил Петков (65-то място, с 6 т.). Турнирът 
тръгна тежко за него, като редуваше побе-
ди и загуби. След отличното представяне 
на европейското първенство се почувства 
умора.

При 12-годишните момчета бяхме пред-
ставени от Цветан Стоянов (16-о място, 
7.5 т.) и Валентин Митев (62-ро място, 6 
т.). Цветан игра добре, но недостатъчно 
напористо и направи някои ненужни реми-
та. След отлично начало Валентин започна 
да играе неравномерно и трите поредни за-
губи към края на турнира го лишиха от по-
добро класиране.

При 14-годишните момичета Габриела 
Антова (6-о място, 8 т.) и Виктория Ра-
дева (10-о място, 7.5 т.) от малки са били 
остриетата ни по тези първенства и сега 
отново оправдаха доверието. През цяло-
то време се бореха на първите маси. Пра-
ви впечатление зрялата им игра и добрите 
спортни качества. Мариета Костадинова 
също участва, но й липсваше подготовка за 
такова голямо състезание.

Матей Петков беше представителят 
ни до 14 г. Игра със силни противници и по-
стигна добри резултати, за което говори 
това, че вдига 96 т. рейтинг. Можеше и 

по-добре, но в последната година по-рядко 
участваше в състезания.

При 16-годишните момичета Доника 
Шивачева игра на нивото и подготовката, 
която имаше.

Много добри думи могат да се кажат и 
за Мартин Петров (36-о място, 6.5 т.) и 
Тодор Георгиев (56-то място, 6 т.). Бориха 
се равностойно с противници с доста по-
високо Ело.

Симонета Иванова (21-во място, 6.5 т.) 
и Мария Васова (26-о място, 6 т.) участва-
ха до 18 г. През целия турнир водиха борба 
за високо класиране. Бяха на +3, но лошият 
финиш им отреди съответно 21-во и 26-о 
място.

При 18-годишните момчета Димитър 
Даскалов (14-то място, 7 т.) игра отлично, 
водеше равностойна борба с вече утвърде-
ни шахматисти от елита. С отличната си 
игра покри бал за международен майстор за 
мъже.

Браво на всички български участни-
ци!

Esma Doga Duran (1873) - Nurgyul 
Salimova (2144) (E13)
 1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.¤c3 ¥b4 
5.¥g5 h6 6.¥h4 g5 7.¥g3 ¤e4 8.£c2 ¥b7 
9.e3 ¥xc3+ 10.bxc3 d6 11.¥d3 f5 12.d5 
¤a6 13.¥xe4 fxe4 14.£xe4 £f6 15.0–0 
0–0-0 16.¦fd1 ¤c5 17.£d4 £f5 18.¦ac1 
e5 19.£d2 ¥a6 20.£e2 £g4 21.¤d4 £xe2 
22.¤xe2 ¥xc4 23.¦c2 ¤e4 24.¤c1 ¤f6 
25.¦cd2 h5 26.f3 h4 27.¥f2 g4 28.fxg4 h3 
29.g3 ¦df8 30.g5 ¤e4 31.¦c2 ¦hg8 32.¤d3 
¦xg5 33.¥e1 ¥xd3 34.¦xd3 ¦gf5 35.¥f2 
¦xf2 36.¦xf2 ¦xf2 37.a3 ¦g2+ 38.¢f1 ¦xh2 
0–1

Nurgyul Salimova (2144) - Katherene 
Qi (1496) (D02)
1.d4 d5 2.¤f3 ¤c6 3.¥f4 ¤f6 4.e3 ¥g4 5.c4 
e6 6.¤c3 ¥e7 7.h3 ¥f5 8.c5 0–0 9.¥b5 ¤b4 
10.0–0 c6 11.¥e2 a5 12.a3 ¤a6 13.£b3 
£d7 14.¤e5 £c8 15.¤a4 ¥d8 16.¤b6 
¥xb6 17.£xb6 ¤b8 18.b4 g5 19.¥h2 ¤e8 
20.¥xa5 f6 21.¤g4 ¤d7 22.£b4 ¥g6 23.f4 
h5 24.¤f2 g4 25.hxg4 hxg4 26.¤xg4 f5 
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27.¤e5 ¥f7 28.¦f3 ¤df6 29.¦g3+ ¤g7 
30.¥d3 ¥h5 31.¦b1 ¦a7 32.£b6 £a8 33.a6 
bxa6 34.¤xc6 ¦af7 35.¤e5 ¦e7 36.£d6 
¦ee8 37.c6 ¥g4 38.¤g6 ¦f7 39.¤e5 ¦ff8 
40.¤xg4 ¤xg4 41.¦b7 ¦b8 42.£c7 ¦xb7 
43.cxb7 £a7 44.¦xg4 fxg4 45.f5 ¤xf5 
46.¥xf5 exf5 47.¥e5 1–0

Dilyana Ivanova (1369) - Yaqing Wei 
(1478) (b41)
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 
5.¥d3 ¤c6 6.¤xc6 ¥xc6 7.O-O d6 8.¤d2 
¥e7 9.b3 O-O 10.¥b2 £c7 11.c4 ¥b7 
12.£e2 e5 13.¦ad1 ¦fe8 14.¤f3 ¥f8 15.¦c1 
£b8 16.¥b1 a5 17.¥c2 c5 18.¤d2 ¥e7 
19.f4 exf4 20.¦xf4 d5 21.£f3 ¥d6 22.¦xf6 
gxf6 23.£g4 ¢f8 24.¥xf6 ¥xh2 25.¢h1 
£g3 26.£h5 ¢g8 27.e5 ¦ec8 28.£h6 dxc4 
29.¥xh7 1-0

Matey Petkov (2034) - Karousos-
Theodorakis Nikolaos (2183)
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.¥g5 ¥g7 4.e3 O-O 
5.c4 d6 6.¤c3 ¤bd7 7.¥e2 c6 8.O-O £c7 
9.¦c1 e5 10.h3 ¦e8 11.b4 ¤f8 12.¥h4 

¤6d7 13.¥g3 f5 14.£b3 £d8 15.dxe5 ¤xe5 
16.¦fd1 £e7 17.c5+ d5 18.b5 ¤xf3+ 19.¥xf3 
¥e6 20.¥xc6 ¥xc6 21.£a4 ¥d7 22.¥d6 
£f7 23.¤e2 ¤e6 24.¤d4 ¤xd4  25.exd4 
g5 26.g3 g4 27.¥g2 gxh3 28.¥f3 f4 29.¦c3 
fxg3 30.¥xg3 ¥h6 31.¥h1 ¦e6 32.¦f3 ¦f6 
33.¦dd3 ¥g4 34.¦xf6 £xf6 35.¥e5 £e6 
36.¦g3 ¢f7 37.£a6 £d7 38.¥d5+ cxd5 
39.£h6 £f5 40.£g7+ 1-0

Simona Nayberg (1905) - Viktoria 
Radeva (2145) (A16)
1.c4 ¤f6 2.¤c3 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 d6 5.¤f3 
O-O 6.O-O ¤c6 7.d3 e5 8. ¦b1 h6 9.b4 ¥e6 
10.b5 ¤e7 11.a4 £d7 12.¦e1 ¥h3 13.¥h1 
¤g4 14.£b3 ¢h8 15.¥a3 b6 16.¤e4 ¦ad8 
17.a5 f5 18.¤ed2 £e6 19.axb6 axb6 20.¥b2 
g5 21.d4 £f7 22.d5 f4 23.¦a1 ¤g6 24.¦a7 
¤f6 25.¦ea1 ¦de8 26.e4 fxg3 27.hxg3 
g4 28.¤e1 ¤xd5 29.¤d3 ¤f6 30.¦b7 h5 
31.¦aa7 ¦e7 32.£a3 h4 33.¦a8 ¤h5 34.¢h2 
¥h6 35.¥c3 hxg3+ 36.fxg3 ¤xg3 37.¦xf8+ 
£xf8 38.¢xg3 ¥f4+ 39.¢f2 ¥xd2+ 40.¢e2 
¥xc3 41.£xc3 £f1+ 42.¢d2 £xh1 43.£a3 
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£g2+ 44.¢c3 £xe4 45.£a8+ ¢g7 46.£c8 
g3 47.£b8 £d4+ 48.¢c2 £xc4+ 49.¢d2 g2 
50.¦a7 g1-£ 51.¦a8 £g2+ 52.¢e1 £ce4+ 
53.¢d1 £xd3+ 54.¢c1 £gc2# 0-1

Aditya Munshi (1621) - Tsvetan 
Stoyanov (2176) (C99)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 
5.0–0 ¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 d6 8.c3 0–0 9.h3 
¤a5 10.¥c2 c5 11.d4 £c7 12.¤bd2 cxd4 
13.cxd4 ¤c6 14.d5 ¤b4 15.¥b1 a5 16.¤f1 
¥d7 17.a3 ¤a6 18.¥e3 ¤c5 19.¥d3 ¤xd3 
20.£xd3 £b7 21.g4 ¤xe4 22.¤xe5 ¤xf2 
23.¥xf2 dxe5 24.¦xe5 ¥f6 25.¦e2 b4 26.a4 
¦fe8 27.¤e3 ¦ac8 28.¦ae1 ¥xa4 29.¤f5 
¦xe2 30.£xe2 £xd5 31.£a6 £d7 32.£xa5 
¥c6 33.h4 g6 34.¤e3 ¥b7 35.¦d1 ¥d4 
36.¢f1 ¥f3 37.¦e1 ¥xe3 38.¥xe3 £xg4 
39.£g5 £h3+ 40.¢g1 h6 0–1

Valerii Iovcov (2421) - Dimitar Daskalov 
(2338) (C50)
1.e4 e5 2.c4 ¤f6 3.d3 ¤c6 4.¤f3 ¥c5 5.c3 
d6 6.¥b3 O-O 7.¤bd2 a6 8.h3 ¤e7 9.d4 
exd4 10.cxd4 ¥a7 11.O-O d5 12.e5 ¤e4 
13.¦e1 ¥f5 14.¤f1 c6 15.¥e3 ¥e6 16.¥c2 
¤f5 17.¥f4 c5 18.dxc5 ¥xc5 19.¥xe4 dxe4 

20.£xd8 ¦axd8 21.¤g5 ¤d4 22.¦ac1 ¥b4 
23.¤xe6 fxe6 24.¥d2 ¤f3+ 25.gxf3 ¥xd2 
26.¤xd2 ¦xd2 27.¦xe4 ¦xb2 28.¦c7 ¦xf3 
29.¦d4 ¦bxf2 30.¦xb7 h5 31.h4 ¦xa2 32. 
¦b6 ¦e3 33.¢f1 ¦xe5 0-1

Petya Karaivanova (1460) - Angela Lin 
(b72)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 
5.¤c3 a6 6.¥e3 g6 7.£d2 ¤g4 8.¥g5 ¥g7 
9.h3 ¤e5 10.¤d5 f6 11.¥h6 ¦g8 12.¥xg7 
¦xg7 13.£h6 ¦f7 14.0–0–0 ¤bc6 15.f4 ¤xd4 
16.¦xd4 ¤c6 17.¦d1 ¥e6 18.¥c4 ¤a5 
19.¤c7+ £xc7 20. ¥xe6 ¦f8 21.£xh7 g5 
22.£g6+ ¢d8 23.fxg5 fxg5 24.£xg5 ¢e8 
25.¦hf1 ¦h8 26.£g7 ¦g8 27.£xg8# 1–0 

Ето и една партия с коментар на Сте-
фан Стойнов – треньор на Габриела Антова, 
която се представи отлично, заемайки 6-о мяс-
то до 14 години.

В седмия кръг се състоя решителна и много 
важна партия за крайното класиране в групата 
на девойките до 14 г. На първа маса се срещ-
наха лидерките до момента – индийката WFM 
Виашали Ар с личен коефициент номер едно в 
света и бъдеща световна шампионка, и наше-
то момиче. Габи бе с две ремита до момента и 
изо-ставаше с половин точка от съперничката 
си, което определи и начина й на игра в пред-
стоящата среща. Трябваше ни победа, но не на 
всяка цена, все пак оставаха още 4 кръга до края 
на състезанието и всичко можеше да се случи. 
На мен като треньор ми предстоеше тежка-
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та задача за избора на дебюта, който да съче-
тае следните почти несъвместими изисквания: 
да бъде максимално активен, с добри шансове 
за победа; да е добре усвоен; да е достатъчно 
сложен и да дава възможност за тактически 
усложнения; да е с пешечна структура за пре-
ход в подходящ за възпитаничката ми ендшпил 
(ако се стигне до такъв); да има слабости при 
разиграването му от страна на съперника и т. 
н. При тези изисквания е нормално да бъде из-
бран дебют с първи ход „1.е4“, но знаейки, че 
индийската школа подготвя основно гамбитни 
варианти, подготвих варианта, който се случи 
в партията:

WFM Габриела Антова (2165)  – WFM 
Виашали Ар (2314 )

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 – и така очаквани-
ят гамбит Волга.

4.c:b5 a6 5.b:a6 g6 – гамбитът е приет. 
6.¤c3 ¥:a6 7.e4 ¥:f1 Черните затрудниха 

белия цар, който ще се укрие с „изкуствена“ ро-
када. 

8.¢:f1 d6 9.g3 ¥g7 10.¢g2 0-0 11.¤f3 
¤bd7 12.a4 

Белите бързат да прикрият опасната ли-
ния “b”, давайки възможност на черните коне 
да намерят полезни полета. По-точно е да се 
отнеме полето “g4” с хода 12.h3 или да подгот-
ви светкавична атака в центъра е4-е5 с хода 
13.¦е1.

12...¤g4 - Виашали не пропуска възмож-
ността,

13.£c2 – Габи следва набелязания план
13...£b6 14.h3 ¤e5 15.¤:e5 ¤:e5 16.¤b5 

f5 - прибързана атака, целяща отслабване на 
пешката „d5”. Необходимо бе този удар да се 

подготви с £b7. Дава възможност на белите 
да използват неразвития топ на „h1” с директ-
на и много силна атака срещу черния цар с хода 
17.h4!

17.f4?! – атаката на пункта „e5” е закъсняла 
и води единствено до равна игра.

17...¤d7 18.¢h2 – ето го резултата от 
предишния ход на белите, губи се време за от-
стъпление на царя от опасния диагонал „h1-a8”. 

18...£b7 19.¦d1 ¤b6 20.¤c3 ¥:c3 21.b:c3 
¤c4 22.£d3 £b3 23.e:f5 - Габриела е на висо-
та. Не се притеснява от отслабения център и 
търси ендшпил с отдалечена проходна пешка. 
До края на играта тя играе отлично, като из-
ползва всички възможности на променящата се 
позиция.

23...¦:f5 24.¦e1! ¦f7?! – индийската със-
тезателка не издържа и играе защитен ход, 
който сваля напрежението върху пункта „d5”. 
По-добро е 24...¤a5 25.¦:e7 £:d5 или 24...¦:a4 
25.¦:a4 £:a4 26.¦:e7, но кой ли би допуснал бе-
лия топ на седма линия.

25.¦e4! ¤b6 26.a5! – удивителните знаци 
на последните два хода на белите са за дълбо-
чината и прецизността на замисления от тях 
план. Габи преминава в по-добър ендшпил без 
шансове за противника. 

26...£:d5 27.£:d5 ¤:d5 28.¥d2 e5?! - бъ-
дещата световна шампионка надценява позици-
ята си. Характерна слабост на представители-
те от водещите шахматни школи е излишната 
самоувереност и чувство за превъзходство, иг-
раейки псевдо агресивни ходове, с които като 
че ли искат да потиснат психологически про-
тивника си. Но в тази партия очевидно Габрие 
ла знае какво се случва на дъската и тя е тази, 
която поставя на изпитание Ар Виашали.

29.c4! ¤b4?! 30.¥:b4 c:b4 31.f:e5 d:e5 
31.¦:e5 ¦f2 - спасението на черните е във 
вечния шах.

33.¢g1 ¦c2 34.¦b5! ¦e8! – единствен 
ход, който спасява черните.

35.a6 ¦e2 36.a7 ½
Борбена партия, в която се видя, че 

Габриела не отстъпва по нищо от най-до-
брите в света и с малко повече спортно 
щастие класирането в групата щеше да има 
съвсем друг вид. 
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Zаслужени признания

„Няма по хубав повод от този да поздравиш 
едно дете, което е станало голям шампион. 
Децата трябва да спортуват от малки, а ние 
като русенци сме пристрастни към шахмата 
благодарение на Веско Топалов.“, каза Стоилов. 
Той пожела на клуба да си възвърне позициите в 
елитния спорт със състезатели като Диляна.

Второкласничката от СОУЕЕ „Свети Кон-
стантин Кирил Философ“ и състезател на клуб 
„Пристис“ – Русе, получи комплименти и от ди-
ректорката на своето училище Добромира Ни-
колова, както и от треньорите в „Пристис“ 
Ростислав Раев и Петко Атанасов.

Кметът на Бургас Димитър Николов поздрави световната 
шампионка по шахмат Нургюл Салимова

„Уверен съм, че зад всеки голям успех сто-
ят много усилия, воля и не на последно място 
любов към играта. Световната титла, която 
спечели, е повод за голяма радост и гордост." С 
тези думи кметът Димитър Николов се обърна 
към младата надежда на шахматен клуб "Бургас 
64" Нургюл Салимова. Градоначалникът поздра-
ви за големия успех и треньора на шахматист-
ката  Живко Жеков.

„Аз се радвам, че нашата школа по шахмат 
показа много устойчива тенденция във време-

то. Вие поехте ангажимент преди четири го-
дини да развивате активно шахмата, а ние да 
помагаме, и обещахте резултати, на които ще 
се удивим. Те вече са факт.Това ме радва и рек-
ламира града ни и България като държава с тра-
диции и голяма перспектива в шахмата.” Каза 
още кметът Николов.

"Нюргюл се състезава за нашия град и ние си 
я смятаме за бургазлийка", каза още кметът по 
време на срещата с младата шампионка.

На срещата с бургаския градоначалник при-
състваха и съотборници на шампионката, кои-
то също вече имат завоювани победи на прес-
тижни турнири. Община Бургас се ангажира 
да поеме разходите на всички състезатели на 
клуба, които спечелят квоти за Световното в  
Ханти-Мансийск, Русия през 2016 г.

Диляна Иванова получи знаме на община Русе от кмета Пламен 
Стоилов, което да развява при бъдещите си победи 
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От 6-и до 8-ми ноември в „Новотел“, 
Пловдив, се проведе VII международен тур-
нир за деца купа „Тримонциум 2015“. 

В поредното издание на утвърдилия се 
традиционен турнир участваха рекорден 
брой  деца – 164, разделени в три групи: „А“ 
- до 16, 18 и 20 години, „В“ - до 10, 12 и 14 
години, и „С“ – до 6 и 8 години. Гости на 
турнира бяха и състезатели от Турция и 
Сърбия.

В „А“ турнира участваха 10 шахматисти. 
Победителят Християн Колев домини-
раше над противниците си. Единствена-
та му загуба беше поради забравен телефон в 
5-тия кръг срещу Ростислав Петков. 

Победителят в „В“ турнира и 
носител на купа „Тримонциум 2015“ 
е Стоян Ор. Стоянов от „Асеновец 
2006“. С резултат 6,5 т. от 7 възможни 
той спечели еднолично „В“ турнира в кон-
куренция на 83-ма участници.

Велосипедът, предназначен за побе-
дителят, в „С“ турнира, стана прите-
жание на Васил Кондов от „Бургас 64“. 
Гордият притежател на велосипеда приключи 

с пълен точков актив – 7 точки от 7 възмож-
ни. В последния кръг той спаси тежка позиция 
срещу Лъчезар Ралчев. Партията беше и една 
от последните в турнира.

Основни спонсори на организаторите 
от ШК „Пловдив“, бяха община Пловдив и 
КЦМ АД, Пловдив. Турнирът се проведе в 
комфортните условия на „Новотел“, Плов-
див, предоставил и преференциални условия 
за спане на участниците. 

По време на трите игрови дни състе-
зателите непрекъснато получаваха много 
приятни изненади – сладки лакомства, сок-
чета и др., предоставени от приятели на 
шахматната игра и на турнирната надпре-
вара.

Официалното закриване отново се пре-
върна в една голяма емоция – както за при-
зьорите, така и за останалите без призови 
места. 

Всички участници до 8 и до 10 години по-
лучиха предметни награди. Предварително 
обявените и допълнителните награди бяха 
връчени на състезателите от главния екс-
перт на Министерството на спорта за об-

Купа „Тримонциум 2015“
мм Ружка Генова

Носител на купа „Тримонциум 2015“ е Стоян Стоянов.
Велосипедът стана притежание на Васил Кондов.

Oткрити турнири
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Oткрити турнири
ластите Пловдив, Пазарджик и Смолян Ви-
олета Малева и от присъстващи треньори.

Крайното класиране е следното:
Турнир „А“

1. Християн Колев, „Асеновец 2006“ 
– 6 т. – първи до 20 г.

2. Веселин Методиев, „Виктори“, Благо-
евград – 4,5 т. - първи до 18 г.

3. Николай Христов Валериев, „Асеновец 
2006“ – 4,5 т. - първи до 16 г.

Девойки до 16 г. – първа е Стеля-
на Брезалиева, „Асеновец 2006“– 3,5 т. 
(6-о място)

Турнир „Б“
Победител - Стоян Ор. Стоянов, 

„Асеновец 2006“ – 6,5 т., състезател до 12 г.

До 14 години
Момчета:
1. Виктор Боев, „Пловдив“ – 6 т. (2-ро 
място в генер. класиране)
2. Иван Кочиев, „Пловдив“, Пловдив – 5,5 
т. (4-то място)
3. Стилян Нановски, „Плевен ХХI“, Плевен 
– 5 т. (12-то място)
Момичета:
1.Джема Русева, „Тунджа 2009“, Ямбол 
– 3,5 т. (36-о място)

До 12 години
Момчета:
1. Иван Караджов, „Пловдив“ – 5,5 т. 
(3-ти в генер. клас.)
2. Георги Стоянов, „Ан Пасан“, София – 
5,5 т. (5-ти)
3. Ивайло Кирилов, „Пловдив“, Пловдив – 
5,5 т. (6-и)
4. Ярослав Докузов, „Локомотив“, Плов-
див – 5,5 т. (7-ми)
Момичета:
1. Галя Читакова, „Пловдив“ – 5 т. (14-
та)
2. Деница Петкова, „Бургас 64“, Бургас – 4 
т. (20-та) 
3. Рада Минева, „Пловдив“, Пловдив – 4 

т. (27-ма)

До 10 години:
Момчета: 
1. Денислав Гаджев, „Ан Пасан“, Со-
фия – 5 т. (11-ти)
2. Веселин Маркович, „Варна“, Варна – 5 т. 
(13-ти)
3. Георги Колев, „Локомотив“, Пловдив – 
4,5 т. (17-ти)
4. Явор Николов, „Бургас 64“, Бургас – 4,5 
т. (18-то място)
Момичета:
1. Надя Тончева, „Локомотив“, Со-
фия – 5 т. (9-то място)
2. Любомира Ненкова, „Плевен ХХI“– 4 т. 
(33-та)
3. Радост Радкова, „Етър“, В. Търново – 3,5 
т. (44-та)

Турнир „С“

До 8 години:
Момчета: 
1. Васил Кондов, „Бургас 64“– 7 т. 
2. Симеон Тодев, „Пловдив“, Пловдив – 6 
т.
3. Данислав Гърков, „Плевен ХХI“– 6 т.
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4. Драгомир Вълков, „Пловдив“, Пловдив – 
6 т.
Момичета:
1. Виктория Златева, „Бургас 64“– 5 
т. (8-мо място)
2. Нора Рашева, „Плевен ХХI“– 5 т. (9-то 
място)

До 6 години
Момчета:
1. Мартин Димитров, „Веселин Топа-
лов“, Варна – 4,5 т. (16-о място) 
2. Стефан Узунов, „Веселин Топалов“ Ва-
рна – 4 т. (25-ти)
3. Никола Клаков, „Ивис +“, София – 4 т. 
(30-ти)
Момичета:
1. Симона Лукова, „Пловдив“, Пловдив 
– 2,5 т. (54-та)

Васил Кондов – Данислав Гърков [E09]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.g3 ¤bd7 5.¥g2 
e6 6. £c2 ¥e7 7.0-0 0-0 8.¦d1 ¦e8 9.¤bd2 
¤f8 10.e4 b6 11.b3 a5 12.¥b2 ¥b7 13.¤g5 
c5 14.dxc5 ¥xc5 15.exd5 exd5 16.¤gf3 ¦c8 
17.£f5 d4 18.£d3 ¤e6 19.¦e1 ¦e7 20.¦ad1 
£d6 21.¦e2 ¦ce8 22.¦de1 ¥a6 23.¤e4 ¤xe4 
24.¦xe4 ¥b4 25.¦d1 g6 26. £c2 ¦c8 27.¤xd4 
£b8 28.a3 ¤xd4 29.¦exd4 ¥c5 30.¦4d3 ¦ce8 
31.£d2 1-0

Стоян Стоянов – Иван Караджов 
[D25]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 dxc4 5.e3 
¥e6 6.b3 cxb3 7.axb3 g6 8.¤g5 £d7 9.¤a4 
¥d5 10.¤b6 £d8 11.¤xa8 a6 12.£c2 h6 13.e4 
hxg5 14.exd5 ¤xd5 15.¥c4 ¤b4 16. £d2 e6 
17.¥b2 ¦h7 18.¥c3 a5 19.¢d1 ¤d7 20.¢c1 
¥d6 21.¢b2 ¤f6 22.£xg5 ¦h5 23.£e3 ¤fd5 
24.¥xd5 ¤xd5 25.¥xa5 £xa8 26.£d2 £c8 
1-0

Галя Читакова – Георги Колев [B01]
1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £d8 4.d4 ¤f6 
5.¤f3 ¥f5 6.¥f4 e6 7.¥d3 ¥g6 8.0-0 ¥d6 
9.¥g3 0-0 10.¦e1 ¥xg3 11.hxg3 ¤c6 12.¥xg6 
hxg6 13.£d2 £d7 14.¦ad1 ¦ad8 15.¤e4 ¤xe4 
16.¦xe4 £d5 17.£f4 £d6 18.£h4 ¤e7 19.¤g5 
¦fe8 20.£h7+ ¢f8 21.£h8+ ¤g8 22.¤h7+ 
¢e7 23.£xg7 ¢d7 24. £xf7+ ¤e7 25.¤f6+ 

¢c8 26.¤xe8 £d7 27.¤f6 £c6 28.£xe7 
£xc2 29.¦de1 e5 30.¦xe5 b6 31.£xd8+ ¢xd8 
32.¦e8# 1-0

Преслав Петков – Християн Колев 
[B26]
1.e4 c5 2.¤c3 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 ¤c6 5.d3 
d6 6.¥e3 ¤f6 7.h3 ¤d4 8. £d2 0-0 9.¤d1 e5 
10.c3 ¤c6 11.¤e2 ¦e8 12.0-0 ¥d7 13.f4 exf4 
14.¤xf4 c4 15. £f2 cxd3 16.¤d5 ¤xe4 17.¥xe4 
¦xe4 18. £xf7+ ¢h8 19. £f3 ¦e8 20.¤f2 ¤e5 
21. £g2 ¥c6 22.¥d4 ¦f8 23.¥xe5 dxe5 24.c4 
¥xd5 25. £xd5 £xd5 26.cxd5 ¦ad8 27.¤xd3 
¦xd5 0-1

Християн Колев – Джулияна Колева 
[B01]
1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤f3 ¥g4 4.¥e2 ¤f6 
5.d4 e6 6.0-0 ¤c6 7.c4 £d7 8.¥e3 ¥e7 9.¤c3 
0-0-0 10.¤e5 ¤xe5 11.dxe5 £xd1 12.¥xd1 
¥xd1 13.exf6 1-0

Маргарита Балимезова – Калоян Тодо-
ров [C10]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 dxe4 4.¤xe4 ¤d7 5.¤f3 
¤gf6 6.¤g3 c5 7.¥e2 ¥e7 8.0-0 0-0 9.c3 b6 
10.¥e3 ¥b7 11.a4 ¤d5 12.¥d2 £c7 13.£c1 
cxd4 14.¤xd4 ¤c5 15.c4 ¤f6 16.£c2 ¤ce4 
17.¥e3 ¦ac8 18.b3 ¦fd8 19.¤b5 £b8 20.¦ad1 
¥b4 21.f3 ¤xg3 22.hxg3 a6 23.¦xd8+ ¦xd8 
24.¥xb6 ¦d2 25.¥a7 £a8 26.£c1 axb5 0-1
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Îт живота на клубовете

На 5 декември 2015г. първият детски 
шахмат турнир за Купата на Mall Велико 
Търново събра над 70 деца от десет шах-
матни клуба от страната. 

Сред състезателите бе и 8-годишната 
Диляна Иванова от „Пристис” (Русе), коя-
то наскоро спечели бронзов медал на све-
товното първенство в Гърция. Имаше деца 
и състезатели, които направиха своите 
първи стъпки в състезателната си кариера.

Турнирът се проведе в 6 кръга на ускорен 
шах, по 15 минути + 10 секунди добавено 
време на състезател. Всички деца играха в 
обща група с отделни класирания по групи 
до 6, 8, 10 г., момичета и дебютанти. 

Всички участници получиха подаръци. 
Бяха раздадени 5 купи и комплекта медали. 
Победителите в отделните групи получиха 
мобилни устройства и парични награди, пър-
вите 50 участници получиха раници и още 
много др. предметни награди. 

Спонсори на турнира бяха „Мтел”, 
„Спорт Вижън”, магазин „Актив”, сладо-
ледена фабрика „Дени”, „Балкан Лактима”, 
книжарница „Приятели”, „Ден и нощ” (ваф-
ли „Боровец”), кино „Арена”, „Мад Стар” 
и председателят на Народното събрание 
Иван Иванов.

Шампионка в генералното класи-

ране стана Диляна Иванова от Русе 
с 6 победи. Тя надигра Ерол Билялов в по-
следния кръг и взе купата до 8 години. Ерол 
обаче стана победител при 10-годишните с 
5 т. Втори също с 5 т., но с по-лоши показа-
тели е съотборникът му Никола Николов.

При момичетата купата грабна Радост 
Радкова, втора бе Нора Рашева от „Плевен 
21“ – двете с по 5 точки. Нора бе и най-мал-
ката участничка, едва 7-годишна, но вече с 
доста опит зад гърба си. Трета бе Любоми-
ра Ленкова с 4,5 точки.

При най-малките имаше тотална доми-
нация на състезателите на „Етър“, Велико 
Търново. Веселин Чамурков грабна купата, 
следван от своя брат-близнак Слав. Те по 
братски финишираха с равен брой точки 
– 4. Бронза взе Иван Иванов от „Бургас 
64”. 

Бяха раздадени и поощрителни награди 
за най-малките участници - Борис Денчев 
– на 3 години, и Тодор Великов от Велико 
Търново на 5 г. 

Шахматният празник се превърна в ис-
тинска атракция. Много семейства и тех-
ните деца с интерес наблюдаваха битките 
между младите шахматисти. А сред тези 
малчугани може би се крие и бъдещ шахма-
тен талант.

Първи турнир за купата на 
 Мол Велико Търново 

мм Светла Йорданова
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Рекорден брой от 110 деца се бориха за 
разпределението на наградите на Осмия тур-
нир за деца „Тракийско конче“. Надпреварата 
се проведе на 28 ноември в Стара Загора, а 
организатор отново бе НЧ „Георги Бакалов“ 
в лицето на председателя Таня Михайлова. 
Състезателите бяха разделени в две сърев-
нования – до 8 години в група „Б“ и всички ос-
танали до 16 години в група „А“. 

Най-масов бе турнир „Б“ за децата 
до 8 години. Там сили премериха общо 57 
състезатели от Стара Загора, Пловдив, Рад-
нево, Свиленград, Хасково, Димитровград, 
Велико Търново и Ямбол. Емоции и страсти 
до последния кръг държаха под напрежение 
всички присъстващи, защото битката за вли-
зане в челната тройка бе ожесточена, а ме-
далите се разпределиха в последните минути 
от надпреварата. Заслужено с титлата 
се поздрави Александър Каров от ШК 
„Пловдив“ – Пловдив, който спечели 6,5 
точки от 7 възможни, втори остана Бо-
жидар Кочев от ШК „Траяна“ – Стара Загора, 

а бронзовия медал завоюва представителят 
на ШК „Марица - изток“ Божидар Тилев.

В турнир „А“ Доника Шивачева за-
воюва титлата и премията от 200 
лева, която организаторите бяха осигури-
ли за победителя. Тя постигна 6 от 7 точ-
ки, колкото имаше и представителят на ШК 
„Пловдив“ – Пловдив, Ивайло Кирилов, но до-
пълнителният показател бе в полза на дамата 
от ШК „Тунджа“ - Ямбол.

Награди имаше за победителите във всич-
ки възрастови групи, като първите трима 
получиха парични премии, а допълващите чел-
ната шестица бяха почетени с грамота. 

При децата до 10 години допълнител-
ните показатели отредиха подреждането на 
медалистите, тъй като и тримата постиг-
наха по 4,5 точки. Съдбата бе най-бла-
госклонна към Никола Кирилов от ШК 
„Траяна“ – Стара Загора, който спечели 
златното отличие. Със сребро остана 
Стефани Данаилова от ШК „Свиленград“, а 
трети е племенникът на единствената но-
сителка на златен медал от зимна олимпиада 
за България Екатерина Дафовска - Димитър 
Дафовски от ШК „Пловдив“ - Пловдив. 

В групата до 12 години над всички бе 
Ивайло Кирилов, след него останаха Галя 
Читакова от ШК „Пловдив“ – Пловдив, и Емил 

Доника Шивачева е носител на 
 осмата купа „Тракийско конче“

Мирослав Митев
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Тилев от ШК „Марица - изток“ – Раднево. 
При децата до 14 години първа на-

града с 5,5 точки спечели Иван Кочиев 
от ШК „Пловдив“, който изпревари по 
допълнителен показател представителя на 
ШК „Свиленград“ , Пеньо Василев. На трето-
то стъпало на почетната стълбичка се качи 
Константин Льондев, отново от ШК „Сви-
ленград“.

В групата на най-големите до 16 го-
дини шампион е Ростислав Петков от 
ШК „Свиленград“, втори е Денис Марио-
нов от ШК „Траяна“ – Стара Загора, а трети 
остана другият представител на ШК „Сви-
ленград“, Пресиян Петков.

Îт живота на клубовете

На 13 декември 2015 г. в Пловдив се про-
веде Коледен шахматен турнир по ускорен 
шах, който донесе много радост и емоции 
на деца и родители. В турнира взеха учас-
тие 110 деца от цяла България. Дядо Коле-
да раздаде подаръци на всички участници, а 
спонсорът на турнира "Кю Сертификей-
шън" АД беше осигурил за победителите 
във възрастовите групи до 8, 10, 12 и 14 
години – таблети, медали и книги от поре-
дицата „Детска световна класика“.

Турнирът се проведе в две групи: група „А“ 
- за момичета и момчета до 10, 12 и 14 годи-

ни, и група „Б“ -  за момичета и момчета до 6 
и 8 години. 

Ето и резултатите на победителите:
В група „А“ победител с 6.5 от 7 

точки и носител на таблета до 12 
години стана Цветан Стоянов /ШК 
„Бургас 64“/. Таблетите в групите до 
14 години и до 10 години отидоха съот-
ветно при Иван Кочиев /ШК“Пловдив“/  
и Ефим Кан /„ШК Бургас 64“/.

Книги и медали получиха: 

До 10 години:
 Надя Тончева /“Локомотив”, София/, Йо-

ана Стойчева /“Локомотив”, Пловдив/ и  
Стефани Данаилова /“Свиленград център 

Коледен турнир в Пловдив 
мс Илияна Полендакова

мс Соня Пионова



17ШАХ в училище

Решения на комбинациите от стр. 26
(1) Munck - N.N.
1.¤c7+ ¢a7 2.£xa6+ bxa6 3.¤b5+ ¢a8 4.¦a7# 1–0
(2) Radovici - Neamtu
1.¤f6+ gxf6 2.¥xh7+ ¢xh7 [2...¢h8 3.£h3] 3.£h3+ 
¢g8 4.¦g3# 1–0
(3) Neumann - Haase
1.¦e7 £b7+ 2.¥e4 £xe4+ 3.¦gxe4 ¥xe7 4.¦xe7 1–0
(4) Baum - Thal
1...¦b4 2.axb4 £c4+ 3.¢d2 £d3+ 4.¢c1 £b1+ 5.¢d2 
£xb2+ 0–1

(5) Seirawan - Wiedenkeller
1.¦xh7 ¢xh7 2.¤g5+ fxg5 3.£h5+ ¢g8 4.£xg6+ ¢h8 
5.£h7# 1–0
(6) Pitschugin - Fradkin
1.¤f6+ £xf6 2.¦fe1+ ¥e6 3.¥a4+ ¤xa4 4.£d7# 1–0
(7) Lasker - Kagan
1.¥d6 ¦xd6 2.£b8+ 1–0
(8) Hamrin - Jeronne
1...¤f3+ 2.gxf3 ¦h1+ 3.¢xh1 £h3+ 4.¢g1 £h2+ 
5.¢f1 £xf2# 0–1

2013“/
 Есат Рамаданов /“Асеновец 2006“/,  Атанас 

Кулев /“Бургас 64“/ и Койчо Коев /“Плов-
див“/

До 12 години:
 Денис Колева /“Траяна 2011“/, Ирен Велева 

и  Галя Читакова от ШК “Пловдив“.
 Иван Караджов, Ивайло Кирилов и Мартин 

Малинов и тримата от ШК „Пловдив“. 

До 14 години:
 Пея Карова /“Пловдив“/, Антония Маркина 

/“Тракийско конче“/ и  Ния Зотева /“Плов-
див“/

 Виктор Боев /“Пловдив“/, Константин 
Дзанев /“Казанлък XXI”/ и Пеньо Василев 
/“Свиленград център 2013“/

Турнир „Б“ за деца до 6 и 8 години бе 
спечелен с 6.5 от 7 възможни от Лъче-
зал Ралчев /“Елит“, София/, който също 
получи таблет.

Книги и медали до 8 години получиха след-
ните момичета и момчета:

1. Николай Желев /“Бургас 64“/
2. Симеон Тодев /“Пловдив“/
3. Борислав Минков /“Локомотив”, Плов-

див/
1. Елена Дзанева /“Казанлък XXI”/
2. Ирина Петкова /“Пловдив“/
3. Антония Тонева /“Свиленгад център 

2013“/
Най-малките и най-емоционални състеза-

тели до 6 години получиха медали и предмет-
ни награди:

 Момчета - победител Радмил Георгиев 
/ШК „Траяна 2011“, Стара  Загора/, следван 
от Симеон Дичев /ШК „Казанлък XXI”/ и Бо-
рис Тотев /ШК „Локомотив“, Пловдив/.

 Момичета – победителка е Симона Луко-
ва /ШК „Пловдив“/, Фабиана Костадинова 
/„Тракийско конче“, Стара Загора/ и Галя 
Динкова /ШК „Асеновец 2006“.
Организаторите бяха подготвили мно-

го изненади за участниците, специална том-
бола за родителите и награди за треньори 
и водачи на спортните клубове, участвали 
в турнира.
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В Плевен се създава една отлична шахмат-
на традиция. През 2014 г., по случай 15 години 
от създаването на шахматния клуб „Плевен 
XXI" се състоя първото издание на този тур-
нир, а на 17 и 18 октомври 2015 г. в залите на 
хотел „Балкан“ в Плевен се проведе II издание 
на турнира "Плевен XXI и приятели". 

Носител на втората купа "Плевен 
XXI" е Светозар Цеков.

Лъчезар Ралчев спечели малката купа 
"Плевен ХХI".

Шахматният празник се осъществи от 
шахматен клуб „Плевен XXI", със съдействи-
ето на община Плевен, хотел „Балкан“, хотел 
„Ростов“, „Монолит“ ООД, книжарница „Хе-
ликон“, заведение „Дежа вю“, „Автокъща К-К“ 
и др., както и с помощта на ШК „Ан Пасан“, 
София.

Две от наградите бяха предоставени от 
бившия председател на шахматния клуб гм Бо-
рис Чаталбашев.

Второто издание на „Плевен XXI и прия-
тели" беше разделено на два турнира – за шах-
матисти с личен индивидуален шахматен рей-
тинг под 2300 и за деца до 8 години. 

Турнирите се играха в 7 кръга по Швейцар-
ска система, с контрола на игра – по 50 мину-
ти на състезател за партията, с добавка от 
10 секунди на всеки изигран ход. Турнирите са 

включени в Спортния календар на община Пле-
вен за 2015 г.  

Общо 104-ма шахматисти от над 20 клуба  
показваха шахматните си умения в изключи-
телно дружеска обстановка.

В турнира за шахматисти с Ело под 2300 
участваха 80 участници от 18 шахматни клу-
ба, от 9- до 85-годишна възраст. 

24 деца до 8 години взеха участие в надпре-
варата за деца до 8 години. Те са възпитаници 
от 6 шахматни клуба: „Плевен 21“, „Спартак 
Плевен 21“, „Елит“, София, „Михаил Ботви-
ник“, София, „Пловдив“, Пловдив, и „Пристис“, 
Русе. 

Плевенският шахматист Светозар Це-
ков, състезател на „Спартак "Плевен XXI" и 
син на дългогодишен шахматен деятел и шах-
матист, спечели втория турнир "Плевен XXI 
и приятели" с пълен точков актив – 7 точки 
от 7 възможни.

Второ и трето място с по 6 точки разде-
лиха мс Красимир Бочев и мс Румен Ташков от 
ШК "Враца", Враца. 

Трето – шесто място разделиха шахмати-
стите, постигнали по 5,5 г., съответно Даян 
Нинов, Даниел Григоров и мс Емил Шукин. 

В турнира до 8 години две деца постигнаха 
резултат от по 6 точки от 7 възможни. 

Вторият турнирен показател беше по-бла-

Втори турнир „Плевен ХХI и приятели“
мм Ружка Генова

Îт живота на клубовете

Призьорите до 8 години - момчета Победителката до 8 г. - Елена Иванова



19ШАХ в училище

госклонен към шахматиста от „Елит“, София 
Лъчезар Ралчев, който спечели малката купа 
„Плевен XXI". 

Седемгодишният Симеон Тодев от „Плов-
див“, Пловдив, спечели второто място. 

Бронзовия медал завоюва Данислав Гърков 
от СКШ "Плевен XXI" с 5 точки. Със същия 
точков актив е и четвъртият – Никола Къ-
нов от „Елит“, София.

В отделната класация при момичетата зла-
тен медал спечели Елена Иванова, ШК "Прис-
тис", Русе, с 4,5 т.  Втора е Нора Рашева от 
„Плевен XXI" с 4, трета - Боряна Аршинкова 
от ШК "Михаил Ботвиник", София, също с 4 
точки. 

Освен купа, медали и грамоти, малките 
шахматисти до 8 години получиха книжки от 
книжарница „Хеликон“. На турнира имаше из-
ненада - голяма шахматна торта „Неделя“ от 
заведението „Дежа вю“. 

В турнира до 2300 Ело рейтинг специални-
те призове спечелиха следните състезатели:
 Женска награда - Симонета Иванова с 

4,5 т. 
 Награда за сеньори над 65 г. - мс Петър 

Арнаудов с 5 т. 
 Младежи до 20 г. - Емил Стефанов - 5 т. 
 Девойки до 20 г. - Никол Илиева с 3,5 т. 
 Момчета до 14 г.  - Валентин Митев с 5 т. 
 Момичета до 14 г. -  Кристина Йорданова с 

3 т. 
 Момчета до 10 г. - Никола Николов - 3 т. 
 Момичета до 10 г. -  Любомира Лен-

кова с 2 т. 
Купа на името на плевенската треньорка 

Зоя Петкова - Купа "Зоя Петкова", спечели 
най-добре представилият се състезател до 12 
години - Валентин Митев, състезател на „Пле-
вен XXI" с 5 т. 

СКШ „Плевен XXI " обяви своя най-
добър състезател за 2015 г. - 18-годиш-
ния ученик от МГ "Гео Милев" - Дарио 
Дерешки. 

На турнира бяха раздадени 23 награди и 3 
купи.

Турнирът беше открит от представите-
ли на община Плевен:  Йонита Иванова, която 
прочете поздравителен адрес от зам.-кмета 
Трифон Иванов, и  Венко Николов. 

Победителите при 8-годишните бяха на-
градени лично от Атанас Кършев - представи-
тел на ММС за Плевенска област. 

Призьорите от Открития турнир до 2300 
Ело награди Таня Митранова, представител на 
администрацията на община Плевен. 

Победителят Светозар Цеков Емил Стефанов - I-ви до 20 години
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Îт живота на клубовете

Коледни детски турнири купа Florina
кмс Васил Илиев

На 12 и 13 декември 2015 година шахма-
тен клуб ЦСКА за поредна година проведе ко-
ледни шахматни турнири за ученици от I до 
VIII клас. Поради големия интерес децата бяха 
разделени в следните групи по класове I, II, III 
и IV-VIII клас. Общо 229 деца взеха участие, 
като най-голям интерес както винаги имаше 
в групата на най-малките – I клас.

На награждаването Дядо Коледа раздаде 
много предметни награди. Всички участници 
получиха натурални сокове FLOFORCE Нек-
тар Ябълка, както и сувенири от Florina, а за 

първите трима при момичетата и момчета-
та езикови училища „Интелект” предостави-
ха ваучери за обучение по избран от децата 
език.

Ето как се развиха събитията в отделни-
те турнири:

I клас - шампиони са Теодор 
Димов и Боряна Аршинкова

108 деца взеха участие. Шампион на тур-
нира напълно заслужено за втори пореден път 
е Теодор Димов, който постигна 5 победи в 
5-те кръга, а след това победи в мач за първо-
то място Страшимир Тодоров. Страшимир 
остана втори, а бронзовият медал отиде при 
Калоян Паликов, който постигна 4 победи и 
едно реми.

При момичетата Боряна Аршинкова събра 
4.5 точки и изпревари с половин точка следва-
щите я Гергана Станчева и Лорен Кюркчиева.

II клас - шампиони са Георги 
Занов и Бояна Иванова

Участваха 83 деца. Безапелационно първи 
с 100 % актив е Георги Занов, а на точка след 
него са Даниел Марков и Симеон Занов, който 
бе победител през миналия месец.

При момичетата Бояна Иванова спечели 
втора поредна купа, като набра този път 
4.5 точки. На цяла точка зад нея остана 
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шампионката от турнира за I клас Боряна 
Аршинкова, а бронзовият  медал с 3 точки 
остана за Моника Манолова, която бе по-
бедителка в октомврийското издание на 
турнира.

Турнир III клас - шампиони са 
Борис Дангов и Галена Георгиева

Участваха 25 деца. Шампион с 100% ак-
тив е Борис Дангов, който успя да вземе 
първа купа след продължително прекъсва-
не. Второто място с 5 точки остана за 
Цветелин Цветанов, който бе шампион в 
предишния турнир. Трети също с 5 точки е 
Джем Метин.

При момичетата 3 участнички завършиха 
с по три точки и класирането се определи по 
допълнителните коефициенти между тях. 
Шампионка е Галина Георгиева, а след нея се 
подредиха Мария Костова и Елена Славова. И 
Мария, и Елена са печелили купи в предишни 
издания на турнира, докато за Галина това е 

първа купа.

Турнир IV-VIII клас - шампиони 
са Енчо Стоянов и Петя 
Караиванова

Eнчо Стоянов е първи с 5,5 точки. Втори 
с 4 т. е Георги Стефанов, а трети - Димитър 
Делчев с 3,5 т. При момичетата Петя Караи-
ванова също с 5,5 т. спечели първото място. 
Лара Ангелова е с 4 т., а Сияна Томова с 2 т. 
е трета.
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Ñреща с шампиона

На 30 октомври в залата на Пресклуб 
„България” на Националния стадион „Васил 
Левски” се състоя паметно събитие. 25 
талантливи български юноши и девойки 
от цялата страна развълнувани застанаха 
лице в лице срещу най-именития български 
шахматист - гросмайстор Веселин Топа-
лов. Това поколение български деца никога 
не бе имало привилегията да се срещне на-
живо с толкова голям шампион. Комисия-
та по детско-юношеския шахмат към БФ 
Шахмат определи кои да бъдат участни-
ците в сеанса по обективни и справедли-
ви критерии. Отсъствието на много от 
първите ни сили в детските възрасти, 
играещите на световното първенство 
по същото време в Гърция, не намали съ-
ществено представителността на със-
тава и празненството бе пълно. За учас-
тие бяха включени всички медалисти от 
държавните ни индивидуални първенства 
по класически шахмат за тази година, как-
то и първите по Ело във възрастите до 8, 
10, 12 и 14 години. 

След три часа завладяващо шахматно 
пиршество битките започнаха да стих-
ват. Топалов, приветлив, но съсредото-
чен и с уважение към младите съперници 
спечели 19 партии и в 6 се съгласи на реми. 
Въпреки че не загуби нито една партия, 
той срещна сериозен отпор в доста от 
тях, а срещу шампионката ни до 10 годи-
ни Надя Тончева избегна загубата по чудо. 
С почетни ремита се поздравиха: Сто-
ян Стоянов, Виктор Боев, Елиф Мехмед, 
Гергана Пейчева, Лъчезар Ралчев и Атанас 
Кулев.

Сеансът бе изцяло благотворителен. 
Нещо повече, Веселин Топалов подари за 
благотворителен търг три ценни свои 
приза, средствата от които да отидат 
за детско-юношеския шах, и раздаде ав-
тографи на всички.  

Интересът към събитието от страна 
на деятели, родители, треньори и медии 
бе огромен. Преди сеанса големият бъл-
гарски шампион даде пресконференция и 
отговори на много въпроси за кариерата 

Благотворителен сеанс на Веселин Топалов
фм Христо Велчев
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си и предстоящите турнири. Организа-
торите заслужават адмирации и благодар-
ност за тази отдавна желана проява. Вече 
се планира продължение. През следващата 
година БФ Шахмат ще организира сеанс 
на Топалов с часовници срещу осемте най-
изявени български деца до 14-годишна въз-
раст.

Ето и най-интересните партии от се-
анса.

Веселин Топалов – Лъчезар Ралчев 
[D35]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.cxd5 exd5 
5.¥g5 ¥e7 6.e3 0–0 7.¥d3 ¤bd7 8.¤ge2 b6 
9.0–0 ¥b7 10.£c2 ¦c8 11.¦ad1 c5 12.¥f5 
cxd4 13.¤xd4 ¥a6 14.¦fe1 h6 15.¥h4 b5 
16.£e2 £b6 17.¥xf6 ¥xf6 18.¥xd7 b4 
19.¤cb5 ¦cd8 20.£g4 h5 21.£h3 ¥xb5 
22.¤xb5 £b7 23.¥f5 £xb5 24.£xh5 g6 
25.£g4 £c4 26.b3 £xg4 27.¥xg4 ¥c3 
28.¦e2 d4 29.exd4 ¦xd4 30.¦xd4 ¥xd4 
31.g3 ¢g7 32.¢g2 ¢f6 33.h4 ¥c3 34.h5 
gxh5 35.¥xh5 ¢g5 1/2

Веселин Топалов – Надя Тончева 
[B31]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 g6 4.¥xc6 dxc6 
5.h3 ¥g7 6.d3 ¤f6 7.¤c3 0–0 8.¥e3 b6 
9.£d2 ¦e8 10.0–0–0 ¥a6 11.¥h6 ¥h8 
12.g4 £d7 13.¤e5 £e6 14.f4 ¦ed8 15.¤f3 
¤xe4 16.¤xe4 £xa2 17.£e3 £xb2+ 
18.¢d2 ¥xd3 19.£xd3 ¦xd3+ 20.¢xd3 
¦d8+ 21.¢e3 ¥d4+ 22.¤xd4 ¦xd4 
23.¦he1 £xc2 24.¦xd4 cxd4+ 25.¢xd4 
c5+ 26.¢d5 £b3+ 27.¢c6 £a4+ 28.¢c7 
b5 29.¤f6+ ¢h8 30.¦xe7 £a5+ 31.¢d7 
£d2+ 32.¢c8 1–0

Веселин Топалов – Елиф Мехмед 
[B23]
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¥b5 ¤d4 4.¥c4 
e6 5.¤ge2 ¤xe2 6.£xe2 d6 7.0–0 ¥e7 
8.d3 ¤f6 9.a3 0–0 10.¥a2 a6 11.¥e3 b5 
12.¦ad1 £c7 13.f4 ¥b7 14.f5 exf5 15.¦xf5 
¥c8 16.¦f4 ¥e6 17.¥xe6 fxe6 18.¦df1 
d5 19.exd5 exd5 20.£f3 ¦ad8 21.d4 

c4 22.£h3 £d7 23.¦f5 g6 24.£g3 ¢h8 
25.¦5f3 ¢g7 26.¥f4 ¥d6 27.¥xd6 £xd6 
28.£e5 £xe5 29.dxe5 ¤d7 30.¦xf8 ¤xf8 
31.¦f6 d4 32.¤e4 d3 33.cxd3 cxd3 1/2

Веселин Топалов – Гергана Пейче-
ва [A47]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.¥f4 b6 4.e3 ¥b7 
5.¥e2 c5 6.0–0 ¤c6 7.c3 ¥e7 8.¤bd2 ¤h5 
9.¥g3 ¤xg3 10.hxg3 0–0 11.a3 d5 12.¥d3 
£d7 13.£e2 ¦ac8 14.¦ad1 cxd4 15.exd4 
¥f6 16.¦fe1 ¦fe8 17.¤f1 e5 18.dxe5 ¤xe5 
19.¤e3 ¤xd3 20.£xd3 ¦cd8 21.¤d4 g6 
22.£b5 ¥xd4 23.£xd7 ¦xd7 24.¦xd4 ¥c6 
25.¦ed1 ¦ed8 26.f3 f6 27.¢f2 ¢g7 28.g4 
¢f7 29.¦h1 ¢g7 30.¦e1 ¢f7 31.¤c2 ¦e7 
32.¦xe7+ ¢xe7 33.¦d1 ¥a4 34.¦e1+ ¢f7 
35.¤d4 ¦e8 36.¦xe8 1/2

Веселин Топалов – Николай Чола-
ков [B01]
1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £a5 4.d4 c6 
5.¥c4 ¤f6 6.¥d2 ¥f5 7.£e2 e6 8.d5 cxd5 
9.¤xd5 £d8 10.¤xf6+ gxf6 11.0–0–0 £c7 
12.¥c3 ¥e7 13.¤f3 ¤d7 14.¤d4 £f4+ 
15.¢b1 0–0–0 16.g3�£e4 17.¤xf5 £xf5 
18.¥d3 £c5 19.¥e4 ¤b6 20.£f3 ¤d5 
21.¥d4 £a5 22.c4 ¤b6 23.b3 e5 24.¥b2 
£a6 25.c5 1–0
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Óроци за начинаещи
Пробив в центъра

венета Петкова

Много важни прийоми и методи за игра в мителшпила са споменати в различни 
книги. Тук ще разгледаме типичния пробив в центъра „d4-d5” (или „d5-d4“ за черни), на 
които се построява играта в много мителшпилни позиции. От възможностите и по-
следствията на този пробив съществено зависи оценката на едни или други ситуации 
на дъската. От една страна, този прийом се отнася до тактическите, комбинацион-
ните, а от друга – ефективен е само при сериозна стратегическа подготовка, напри-
мер в добре известни позиции с изолирана пешка. Иначе казано, проблемът с пешечния 
пробив в центъра е на границата между стратегията и тактиката. Всъщност този 
удар е привлекателен и в естетическо отношение и води до интересна и увлекателна 
борба.

В тази статия сме подбрали примери, при които целите на пробив в центъра са по-
стигнати напълно. Защитаващата се страна често се спасява от опасностите и пристъп-
ва към контраатака. Ще започнем със следния класически пример – изключителната партия 
Щайниц – Бардалебен, Хастингс, 1895 г.:

  
Диаграма № 1 
Бели на ход

17.d5! Един от главните мотиви за пробив в центъра – освобождаване на пункта „d4” 
за белия кон. 17…cd (Ако 17...¢f7 18.dc bc 19.£c4+ £d5 20.£:d5+ cd 21.¦c7 и т.н.) 
18.¤d4! ¢f7 19.¤e6 ¦hc8 20.£g4 g6 21.¤g5+ ¢e8 Сега следва една от най-знаменити-
те комбинации в шахмата:

Диаграма № 2
Бели на ход

22.¦:е7+!! Когато тази позиция 100 години по-късно е била предложена за компютърен 
анализ, програмата предлага 22.¤:h7, но ударът с топа е по-ефективен. 
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22...¢f8 Дамата не може да вземе топа поради ¦:c8+. Ако 22... ¢e7 23.¦e1 ¢d6 
24.£b4 ¢c7 25.¤e6 ¢b8 26.£f4 ¦c7 27.¤c7 £c7 28.¦e8 мат.

23.¦f7+! ¢g8 24.¦g7+! Белият топ се чувства отлично на 7-ми хоризонтал. 
24...¢h8 25.¦:h7+! Тук черните се предават, тъй като форсирано получават мат 

(25...¢g8 26.¦g7+ ¢h8 27.£h4+ ¢:g7 28.£h7+ ¢f8 29.£h8+ ¢e7 30.£g7+ ¢e8 31.£g8+ 
¢e7 32.£f7+ ¢d8 33.£f8+ £e8 34.¤f7+ ¢d7 35.£d6 мат).

Следващият пример е от съвременната практика.
А. Карпов – А. Юсупов

Москва, 1988 г.

Диаграма № 3
Бели на ход

16.d5! Мотивът е един и същ – за пожертваната пешка белите получават ва-
жния форпост на полето „d4“, а също така простор за своята дама по черните 
диагонали. Пробивът „d4-d5“ дава възможност на белите да развият инициатива. 
Недостатъчно е 16.£a3+ ¢f6 17.¥d3 £d5 18.£:a7 ¥g4 с контраигра на черните. 
Ако 16.¥:e6 fe 17.£a3+ ¢f6 18.£:a7 £:b5+ 19.¢g1 ¦a8. 

16...cd 17. ¥b5! Ключов момент в замисъла на белите. 17...a6 18.£a3+ ¢d8 
19.£a5+ ¢e7 20.£b4+ ¢f6 21.£d4+ чисто геометричен мотив 21...¢e7 22.¥d3! 
£h5 23. h4! 

 

Диаграма № 4
Черни на ход

Тази ситуация се нарича пълна доминация на фигурите. 23...¢d8 24.¤g5 ¦f8 25.¥e2 
£h6 26.¥f3 ¦e7 27.£b4 ¤f6 28.£d6+ ¦d7 29.£f4 ¤g8 30.¥g4! ¢c8 31.¥:e6 fe 32.¦c1+ 
¢d8 33.¤:e6+ ¢e7 34. £:f8+ £:f8 35.¤:f8 ¢:f8 Черните се предават.
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Ðешете комбинациите
(1) Munck - N.N.

iy
Белите печелят

(2) Radovici - Neamtu

Белите печелят

(3) Neumann - Haase

Белите печелят

(4) Baum - Thal

Черните печелят

(5) Seirawan - Wiedenkeller

iy
Белите печелят

(6) Pitschugin - Fradkin

Белите печелят

(7) Lasker - Kagan

Белите печелят

(8) Hamrin - Jeronne

Черните печелят





брой 4
2015

ЧетириЧетири титли за България  титли за България 
от шампионатите на ЕС от шампионатите на ЕС 

Година X
Цена 3 лв.   училищеАШАХ

10 години10 години

АШАХ
брой 1
2015

Олимпиада за юноши и Олимпиада за юноши и 
девойки  в Унгариядевойки  в Унгария

Година X   училищеЦена 3 лв.

брой 2
2015

Държавни първенства Държавни първенства 
за деца, юноши и девойкиза деца, юноши и девойки

Година X
Цена 3 лв.   училищеАШАХ

брой 5
2015

Габриела Антова спечели Габриела Антова спечели 
първата купа “Шах в училище”първата купа “Шах в училище”

Година X
Цена 3 лв.   училищеАШАХ

10 години10 години

брой 3
2015

Kупа “Търновската царица”Kупа “Търновската царица”

Година X
Цена 3 лв.   училищеАШАХ

“Купа на лъвчетата”“Купа на лъвчетата”

брой 6
2015

Нургюл Салимова - световна Нургюл Салимова - световна 
шампионка до 12 годинишампионка до 12 години

Година X
Цена 3 лв.

АШАХ
10 години10 години

  училище

Бронзов медал за Диляна Иванова до 8 години

Абонамент за списание “Шах в училище”

Всеки, който желае да се абонира за списание “Шах в училище” за 2016 г., 

може да го направи, като потвърди на телефон 0888 453 049.

Сумата от 15 лева може да се плати в редакцията на списанието или да се 

преведе по банкова сметка: 

Банка: ПИБ - централа

Б. код (BIG): FINVBGSF

IBAN: BG88 FINV 9150 10BG N0H8 XJ

“Чес гейм” ЕООД
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