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Нора Рашева – 8-мо място при момичетата до 8 г. 

Ìеждународни прояви
Световни първенства за деца до 12 години 
 в Батуми, Грузия

фм Стефан Стойнов

О
т 18-ти до 31-ви октомври 2016 
г. в черноморския град Батуми, 
Грузия, се проведе най-значимото 
състезание за годината за деца - 

световното първенство до 8, 10 и до 12 го-
дини. 722 деца от 66 държави демонстрираха 
своето шахматно майсторство в шестте 
категории за момичета и момчета.

Българската група имаше представите-
ли във всички възрастови групи, като при 
момичетета до 8 и до 10 години бяхме с 
по две участнички, а при момчетата има-
хме двама състезатели до 12 години. Рад-
ващо е, че нашите представители са деца 
от различни клубове от страната - София, 
Варна, Русе, Бургас, Добрич и Плевен. Пра-
ви впечатление, че пловдивската шахматна 
школа за пръв път от доста време нямаше 
участник. Още с пристигането си личеше, 

че имаме девет мотивирани и подготвени 
състезатели, които с нетърпение очакваха 
да влязат в битка на шахматните дъски. 
Предстартовата треска на голямото със-
тезание витаеше във въздуха и само игрите 
и закачките между добри приятели успоко-
яваше напрежението. Приятно бяхме из-
ненадани и от отличните условия, където 
бе настанена основната част от групата. 
Много от клубовете бяха подходили про-
фесионално и в състава на групата имаше 
треньори с много опит и шахматни знания. 
Присъствието на толкова именити шах-
матни педагози показва, че с тези деца ще 
се работи още дълго време и всеки от тре-
ньорите вярва в силите и възможностите 
на състезателя си. Тук бяха мс Христинка 
Илиева, плевенският треньор с много успе-
хи и гросмайстор Деян Божков, който прави 
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чудеса с отвъд океанските си ученици. Тук 
беше и гм Красимир Русев с огромните си 
познания за играта и отличният педагог от 
Добрич - мс Тодор Тодоров. От България по 
интернет всекидневно подготвяха своите 
ученици гм Петър Дренчев, фм Христо Вел-
чев, мс Живко Жеков, треньорът с най-мно-
го международни успехи, международният 
майстор от Русе - Петко Атанасов – пър-
вият треньор на световния шампион Весе-
лин Топалов. Също и гм Никола Спиридонов, 
един от най-добрите треньори на Франция 
за деца, както и националният треньор на 
България за деца - гм Петър Великов и моя 
милост. 

И така, първият кръг започнахме отлич-
но, осем победи и само една загуба. Ето как 
протече състезанието на всеки един от на-
шите представители: 

Нора Рашева, момичета до 8 
години

Най-добре представилото се българче. 
8-мо място при 85 деца от 38 държави. 
Единствено Норчето имаше шанс за медал 
преди последния 11-ти кръг. Надигра про-
тивничката си и беше на крачка от медала. 
Не достигна мъничко опит, но с играта си 
показа на съперничките, че и в бъдеще ще 
играе важна роля в разпределението на на-
градите. С резултат 7,5 точки от 11 пар-
тии всеки би се гордял на световно първен-
ство. 

Ивелина Христова, момичета 
до 8 години 

Вечно усмихната, Ивчето започна тур-
нира с 2 от 3 точки и завърши с 2,5 от 4 т. 
Играеше агресивно, надиграваше против-
ничките си и след това някъде изпускаше 
победата. Показваше добър комбинационен 
усет, а не успяваше да завърши атаката. Ви-
дно е, че съвсем скоро няма да е така. Хуба-
вото е, че при нея не се търсят резултати 
на всяка цена и от треньора, и от родите-
лите. Развива се методично и планомерно в 
шахмата, а това е гаранция за траен успех. 
В крайна сметка 4,5 т. и 67-мо място.

Светлен Иванов, момчета до 8 
години

Светлен започна чудесно турнира. До 
8-мия кръг имаше само една загуба. Играеше 
на челните маси, но завърши с една точка 
от последните 3 кръга, които са най-важни-
те във всяко състезание. Показва характер 
на боец, никога не се предава и... понякога 
има собствено мнение, различно от това 
на треньорите за избора на игра в дадена 
партия. Но кой ли шампион не е бил разли-
чен?! Завърши на 21-во място със 7 точки, 
при 139 състезатели от 49 държави. Като 
личен треньор на Светльо мога да споде-
ля, че той много обича играта, играе непре-
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Ìеждународни прояви
къснато и ако малко повече се позаслушва 
на тренировки, много бързо ще е първи на 
тези първенства.

Диляна Иванова, момичета до 
10 години 

Русенката е бронзова медалистка от 
предишното световно първенство, от-
критие за шахмата на треньора Ростислав 
Раев. Беше й по-трудно, тъй като преми-
на в по-горна възрастова група. Със стар-
тов номер 24-ти, завърши състезанието 
на 19-то място при 119 участнички от 46 
държави. Направи 7 точки и показа зряла за 
възрастта си игра. Като че ли медалът от 
предната година й тежеше. Желанието да 
се представи отново добре й попречи да 
покаже какво може.

Иванина Андонова, момичета 
до 10 години

Ивето завърши на 54-то място, което 
в никакъв случай не показва възможностите 
й. Допусна три загуби от 11 кръга. Започна 
добре, с 3,5 точки от първите 5 кръга и след 
това нещо не й достигна. Направи четири 
ремита в оставащите шест кръга без по-
беда. За разлика от детските игри, където 
е енергична и буйна, на шахматната дъска е 
съвсем различна. Спокойна и уравновесена, с 

чудесно чувство за разпределение на време-
то, тя е мечтата на всеки треньор. В пар-
тията дава всичко от себе си и очевидно 
трупаше опит и знания по време на самото 
състезание.

Деян- Самуил Костов, момчета 
до 10 години

„Железния Дани”, така бих го нарекъл 
по аналогия с деветия световен шампион 
Тигран Петросян, когото заради защитния 
стил на игра всички наричаха „железния Тиг-
ран”. Дани играеше отлично и не губеше. До 
8-ия кръг беше единствен в българския от-
бор без загуба, но и не печелеше. От осем 
партии имаше шест ремита! И като всяко 
дете, след всеки кръг гледаше как без загу-
ба пада по-надолу в класирането, а това го 
разочароваше все повече. Ако беше грос-
майстор, сигурно щеше да е доволен от 
резултата си, но Деян Костов е дете и не 
издържа на това напрежение. Последните 
3 кръга, също като Светлен, направи само 
една точка и завърши на незаслуженото 
60-то място при 151 състезатели от 49 
страни. А това, че не губи лесно и има силно 
развито т. нар. чувство за опасност е по 
силите на малцина „докоснати”. С този не-
вероятен за 10-годишно дете стил на игра, 
Дани има голямо бъдеще в шахмата.

Елиф Мехмед, момичета до 12 годи-
ни

След победа в първия кръг, изненадващо 
във втория Елиф направи реми със София 
Беласене от Франция, която е с доста по-
ниско Ело. Оказа се, че е болна, с доста ви-
сока температура. Следващите 2-3 кръга 
геройски продължаваше участието си само 
поради огромното си желание да играе на 
това първенство. За съжаление, до 5-ия кръг 
бе с 2,5 точки, а изоставане от челото с 2-3 
точки е решаващо, а и мотивацията за игра 
вече не е същата. Завърши на 38-мо място с 
6 точки от 11 възможни при 98 участнички 
от 45 държави. Беше много отговорна и це-
леустремена по време на партия и по тази 
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причина понасяше тежко загубите. Видно е, 
че тренира здраво и резултатите й няма да 
закъснеят. Просто това не беше нейното 
състезание. 

Валентин Митев, момчета до 
12 години

Състезанието за Вали не започна 
добре, една точка от първите 3 кръга. 
Може би решаваща се оказа загубата в 
третия кръг от Нихад Асгаров от Азер-
байджан. Последва хубава победа срещу 
руснака Александър Зуев и след това се-
рия от четири ремита. И Валентин като 
Деян Костов не губеше, но и не печеле-
ше. Това го обезвери, а при децата това 
става много лесно и завърши турнира с 
1 точка за последните 3 партии, общо с 
5 точки и 88-мо място. Въпреки резул-
тата Митев направи няколко партии, в 
които показа класа.

Момчил Петков, момчета до 
12 години

Седем точки от 11 кръга и 23-то мяс-
то за Момчил при стартов номер 34. Игра 
равномерно, отличаваше се с добра под-
готовка, не направи нито една загуба от 
противник с по-нисък рейтинг. Загубите 
му бяха срещу състезатели, които бяха с 
над 300 точки Ело над неговия личен кое-
фициент. Добро представяне за Момчил.

В заключение представянето на българ-
ския отбор бе на нивото на подготовка и 

сегашните възможности на състезатели-
те. Треньори и родители подкрепяха деца-
та шахматно и морално, създадоха им не-
обходимите условия за изява, нещо, което 
не се случва на всяко голямо първенство. 
За доброто представяне бяха организи-
рани и допълнителни срещи и забавления. 
Незабравим за всяко от децата ще остане 
споменът от интернет връзката, която 
бе осъществена със световният шампион 
гросмайстор Веселин Топалов, на когото 
всяко дете лично зададе въпрос и получи 
отговор. Преживяванията и емоциите са 
също част от великата игра шахмат и са 
мощен стимул за изучаване тайните на 
играта.

Nora Rasheva (1126) - Anika Rajaram 
[C02]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6 5.¤f3 
£b6 6.¥d3 cxd4 7.cxd4 ¥d7 8.0–0 ¤xd4 
9.¤xd4 £xd4 10.¤c3 £b6 11.£c2 h6 
12.¥d2 ¤e7 13.¦ac1 ¤c6 14.¤a4 £d8 
15.£b3 ¦b8 16.¤c5 ¥xc5 17.¦xc5 0–0 
18.£d1 £e7 19.¦c1 ¤xe5 20.¥c2 ¤c4 
21.¥c3 ¥b5 22.£d3 f5 23.¦fe1 a6 24.£d4 
¦bd8 25.¦xe6 £f7 26.¦xh6 £d7 27.¦h5 
¦de8 28.¥xf5 £f7 29.¥h7+ ¢h8 30.¥g6+ 
¢g8 31.¥xf7+ ¦xf7 32.¦f5 ¦fe7 33.£xd5+ 
¦e6 34.¦e1 ¥d7 35.¦xe6 ¥xe6 36.£xb7 
¤e5 37.¥xe5 ¥d7 38.£xd7 ¦xe5 39.¦xe5 
a5 40.¦e7 a4 41.¦xg7+ ¢h8 42.¦h7+ ¢g8 
43.£g7# 1–0
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Ivelina Hristova (1047) - Mihini 
Liyanage [A00]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.¥f4 ¥g7 4.h3 0–0 
5.e3 d6 6.¥c4 ¤bd7 7.0–0 b6 8.¤bd2 ¥b7 
9.¦e1 c5 10.c3 ¦c8 11.¦c1 cxd4 12.cxd4 
¥a8 13.a4 £c7 14.¥a6 £xc1 15.£xc1 
¦xc1 16.¦xc1 ¤e4 17.¦c7 ¤xd2 18.¤xd2 
¤f6 19.¦xe7 ¤d5 20.¦xa7 ¤xf4 21.exf4 
¥xd4 22.¥b7 ¥xb7 23.¦xb7 ¦e8 24.¤f3 
¥xb2 25.¦xb6 d5 26.¦xb2 ¦d8 27.¤d4 
¦c8 28.¦c2 ¦xc2 29.¤xc2 ¢g7 30.¢f1 
¢f6 31.¢e2 ¢e6 32.¢d3 ¢f5 33.g3 
h5 34.¢d4 h4 35.¢xd5 hxg3 36.fxg3 
g5 37.fxg5 ¢xg5 38.a5 ¢f5 39.a6 ¢g5 
40.a7 f5 41.a8£ 1–0

Khishigbaatar Bayasgalan (1109) - 
Dilyana Ivanova (1476) [A00]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 
5.¥d3 d6 6.¥e3 a6 7.0–0 £c7 8.¤c3 ¤bd7 
9.¤b3 b5 10.a3 ¥b7 11.f4 ¥e7 12.£e2 
0–0 13.g4 ¤c5 14.¤xc5 dxc5 15.g5 c4 
16.gxf6 cxd3 17.cxd3 ¥xf6 18.¦ac1 £d7 
19.¦fd1 ¥d4 20.£f2 ¥xe3 21.£xe3 f5 
22.¦d2 £f7 23.¦f1 ¦ad8 24.¦g2 £d7 
25.£g3 ¦f7 26.¦d1 a5 27.¦gd2 £c7 
28.e5 £c6 29.d4 ¦fd7 30.¢f2 b4 31.¤a2 
£c4 32.b3 £b5 33.a4 £b6 34.£e3 ¥e4 
35.¤c1 ¦c7 36.¤e2 ¦dc8 37.¦g1 ¦c2 
38.¦xc2 ¦xc2 39.¦c1 £c6 40.h3 ¦xc1 
41.£xc1 £xc1 42.¤xc1 ¢f7 43.h4 ¢g6 
44.¢g3 h6 45.¤e2 ¢h5 46.d5 ¥xd5 
47.¤d4 g5 48.hxg5 hxg5 49.fxg5 ¢xg5 
50.¤f3+ ¥xf3 51.¢xf3 f4 0–1

Ivanina Andonova (1602) - Nushaba 
Novruzlu (1257) [A00]
1.d4 c5 2.e3 cxd4 3.exd4 d5 4.¤f3 
¤c6 5.¥e2 ¥f5 6.c3 e6 7.¥f4 a6 8.0–0 
¤a5 9.£a4+ b5 10.£d1 ¤c4 11.b3 
¤b6 12.¤e5 ¤f6 13.¥d3 ¥xd3 14.£xd3 
¦c8 15.£f3 ¤e4 16.¦e1 f6 17.£h5+ g6 
18.¤xg6 ¦g8 19.¤e5+ ¢e7 20.£f7+ 
¢d6 21.¤c4+ ¢c6 22.¤a5# 1–0

Tamar Tasoshvili (1404) - Elif 
Mehmed (1824) [A00]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.e3 ¥g7 4.¥e2 d5 
5.0–0 0–0 6.¤bd2 ¤bd7 7.b3 c5 8.¥b2 
b6 9.c4 ¥b7 10.¦c1 ¦c8 11.¦e1 ¤e4 
12.cxd5 ¥xd5 13.¤xe4 ¥xe4 14.¤d2 
¥b7 15.¥f3 ¥a6 16.¥e2 ¥xe2 17.£xe2 
¤b8 18.¤f3 ¤c6 19.¦ed1 cxd4 20.¤xd4 
¤xd4 21.exd4 ¦xc1 22.¥xc1 ¥xd4 
23.¥e3 e5 24.¥xd4 exd4 25.g3 ¦e8 
26.£g4 £d5 27.h4 d3 28.¢h2 £c5 
29.¢g2 ¦e2 30.£f3 £c2 31.¦xd3 ¦xf2+ 
32.£xf2 £xd3 33.£f4 £c2+ 34.¢g1 
£c5+ 0–1

Svetlen Ivanov (1764) - Veer Kadakia 
(1273) [A00]

World Cadets Championship U8B 
Batumi (11.13), 30.10.2016
 1.d4 d5 2.c4 e6 3.cxd5 exd5 4.£c2 c5 
5.dxc5 £a5+ 6.¤c3 ¥xc5 7.¥d2 £d8 
8.¤b5 £b6 9.¥e3 £xb5 10.¥xc5 ¥f5 
11.e4 £c6 12.exf5 ¤d7 13.£e2+ ¢d8 
14.¥d4 ¤gf6 15.£b5 ¦e8+ 16.¢d1 ¦e4 
17.¤f3 ¤g4 18.£xc6 bxc6 19.¥d3 ¦xd4 
20.¤xd4 ¤xf2+ 21.¢e2 ¤xh1 22.¦xh1 
c5 23.¤f3 ¦b8 24.b3 c4 25.bxc4 ¦b2+ 
26.¤d2 ¤e5 27.cxd5 ¦xa2 28.¦c1 1–0

Deyan Samuil Kostov (1768) - 
Brandon Soetanto (1488) [A00]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 d6 4.d4 exd4 
5.£xd4 ¥d7 6.¥xc6 ¥xc6 7.¤c3 ¤f6 
8.¥g5 ¥e7 9.0–0–0 £d7 10.¦he1 £g4 
11.¥xf6 £f4+ 12.¢b1 ¥xf6 13.e5 £xd4 
14.exf6+ £e5 15.¤xe5 dxe5 16.fxg7 
¢e7 17.gxh8£ ¦xh8 18.¦xe5+ ¢f6 

Ìеждународни прояви
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Стартов
номер

Име Група Ело Кръгове Т. М.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21 Rasheva Nora G8 1126 1 0 1 ½ 1 1 0 1 1 1 0 7,5 8

27 Hristova Ivelina G8 1047 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 ½ 4,5 67

9 Andonova Ivanina G10 1602 1 1 ½ 0 1 ½ 0 ½ ½ 0 ½ 5,5 54

24 Ivanova Dilyana G10 1476 1 ½ 1 1 0 1 ½ 0 0 1 1 7,0 19

17 Elif Mehmed G12 1824 1 ½ 0 1 0 1 1 0 1 0 ½ 6 38

3 Ivanov Svetlen B08 1764 1 1 ½ 1 ½ 0 1 1 0 0 1 7,0 21

31 Kostov Deyan 
Samuil

B10 1768 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 0 1 6,0 60

34 Petkov Momchil B12 2040 1 1 0 1 1 0 ½ 0 1 ½ 1 7,0 23

42 Mitev Valentin B12 1992 1 0 0 1 ½ ½ ½ ½ 0 0 1 5,0 88

19.¦de1 ¦g8 20.g3 ¦c8 21.¤d5+ ¥xd5 
22.¦xd5 b6 23.¦d7 a6 24.¦ee7 ¢g5 
25.¦xf7 ¢g4 26.¦xh7 ¢f3 27.¦hf7+ 
¢g2 28.f4 ¢xh2 29.f5 ¢xg3 30.f6 ¢f4 
31.¦fe7 ¦g8 32.b3 ¦f8 33.f7 ¢f5 34.¦e8 
¢f6 35.¦xf8 ¢e6 36.¦fd8 ¢f5 37.f8£+ 
¢g5 38.¦g7+ ¢h6 39.£h8# 1–0

Aleksandr Zuev (1641) - Valentin 
Mitev (1992) [A00]
1.¤f3 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 e5 
5.d4 exd4 6.¤xd4 0–0 7.¥e3 ¦e8 8.f3 
c6 9.¤c2 d5 10.cxd5 cxd5 11.¥b5 ¥d7 
12.¥xd7 ¤bxd7 13.0–0 dxe4 14.fxe4 

¤xe4 15.¤xe4 ¦xe4 16.£d5 
¤f6 17.£xb7 £c8 18.£b3 ¦b8 
19.£d3 ¦xb2 20.¦ac1 £b7 

21.¥d4 £d5 22.£f3 ¦xc2 
23.¦xc2 £xd4+ 24.¢h1 
¦e8 25.¦e2 ¦c8 26.£b7 

£c4 27.¦ff2 ¦c7 28.£b8+ 
¥f8 29.h3 ¢g7 30.£b2 

¥b4 31.¦f1 ¥c3 32.£c2 ¦e7 
33.¦ef2 ¤e4 34.¦f4 ¤g3+ 0–1

Huynh Minh Thien Nguyen 
(1793) - Momchil Petkov 
(2040) [A11]
1.¤f3 d5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 ¥f5 
4.0–0 e6 5.c4 c6 6.cxd5 exd5 
7.d3 ¥e7 8.¤c3 0–0 9.¦e1 

h6 10.£b3 £b6 11.£xb6 axb6 
12.e4 dxe4 13.dxe4 ¥e6 14.¤d4 ¥c4 
15.b3 ¥a6 16.¥b2 ¥c5 17.¦ad1 ¤bd7 
18.¤a4 ¥b4 19.¥c3 ¥xc3 20.¤xc3 ¦fe8 
21.¤f5 ¤c5 22.¦d6 ¦e6 23.¦xe6 fxe6 
24.¤d6 ¦d8 25.e5 ¤d3 26.¦e3 ¤g4 
27.¦e4 ¤dxe5 28.¤c4 ¤xc4 29.¦xg4 
¦d3 30.bxc4 ¦xc3 31.¥f1 ¦a3 32.¦d4 
¦xa2 33.¥d3 ¢f7 34.¦d7+ ¢f6 35.f4 
¦d2 36.g4 ¥xc4 37.g5+ hxg5 38.fxg5+ 
¢e5 39.¦xg7 ¥xd3 40.¦xb7 b5 41.h4 
¢f4 42.¦a7 ¢g3 43.¦a1 ¦g2+ 44.¢h1 
¥e4 45.¦g1 ¦xg1+ 46.¢xg1 b4 47.h5 b3 
48.g6 b2 49.h6 b1£# 0–1

19 ¦de1 ¦g8 20 g3 ¦c8 21 ¤d5+ ¥xd5

¤xe4
¤f6 
19.£

¥f
¥b4 
33.¦

H
(179
(204
1.¤f
4.0–
7.d3

h6 1
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Ìеждународни прояви

П
овече от 400 
млади шах-
матисти от 
30 страни 
се събраха в 
руския чер-
номорски ку-
рорт Сочи, 
за да мерят 
сили в XVI 
с в е т о в н о 
у ч и л и щ н о 
първенство. 
За първи път 
домакинството на едно от най-прес-
тижните детски шахматни състезания 
бе поверено на Русия. Световното учи-
лищно първенство се провежда веднъж 
годишно под егидата на ФИДЕ и Между-
народната ученическа шахматна федера-
ция (ISCU), като турнирът е разделен на 
шест възрастови категории, а участни-
ците са победители в отделните учи-
лищни състезания във възрастта от 7 
до 17 години. Първенството се проведе 
в отлични условия - шахматистите бяха 
настанени уютно в луксозния четириз-
везден хотел „Гранд Хотел Жемчужина“, 
разположен на брега на Черно море. За 
съжаление тази година времето не беше 
никак благосклонно, а ежедневните 
обилни валежи и силният вятър станаха 
причина за отлагането на почти всички 
предвидени екскурзии. Лошото време по 
никакъв начин не повлия на малките шах-
матисти и в залата за игра градусът на 
настроението беше винаги висок. Тази 

година чест-
та на бъл-
гарския шах 
з ащитаваха 
петима шах-
м а т и с т и : 
Габриела Ан-
това (ШК 
„Шах XXI”, 
София) - до 
15 години, 
Надя Тонче-
ва (ШК „Лев-
ски”, София) 
- до 11 годи-
ни, Момчил 
Петков (ШК 

„Енергия 21”, 
Добрич) - до 11 години, Светлен Иванов 
(ШК „Локомотив”, София) - до 9 годи-
ни, и Владимир Кононенко (ШК „ЦСКА)" 
- до 7 години. Надеждите ни за златен 
медал очаквано бяха свързани с Габриела 
Антова, която бе рейтинг лидер в сво-
ята група. За съжаление Габи не издържа 
психически на трудната роля на фаво-
рит и се представи под възможностите 
си - 5 точки от 9 партии и 7-мо място. 
Габриела обаче не трябва да унива, защо-
то бъдещето е пред нея, а осмисленият 
неуспех може да бъде много по-полезен 
от някои лесни победи. Тя и треньорът 
й Стефан Стойнов обаче трябва да по-
работят върху психологическата й ста-
билност, за да може Габи да разкрие го-
лемия си талант и да ни зарадва с нови 
големи успехи.

Голямата радост ни донесе Мом-
чил Петков, който спечели бронзов 
медал в изключително силна конку-
ренция. Момчил завърши с великолепна 

Момчил Петков спечели бронзов медал до 11 години

Световно за ученици в Сочи, Русия
гм Маргаритa Войска
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финална серия - три победи в последните 
три кръга, като в последния изигра ис-
тинска „шампионска партия” - на първа 
дъска тотално надигра и разгроми голе-
мия фаворит Жавохир Синдаров (2384) 
от Узбекистан. Така Момчил събра равен 
брой точки с него и Иля Маковеев (Ру-
сия). За съжаление допълнителният кое-
фициент му отреди трето място, но и 
бронзовият медал в такова престижно 
състезание е голям успех за малкия до-
бричлия. Медалът е заслужена награда 
както за Момчил, така и за всеотдайния 
му треньор Тодор Тодоров, който е ре-
дом с него още от първите му стъпки. 

Приятно изненада с играта и пред-
ставянето си 7-годишният Владимир 
Кононенко. Вова показа не само качества 
за голям шахматен талант, но и отлич-
ни спортни качества. Владимир спечели 
последните си две партии и със събрани-
те 6 точки раздели престижното 6-о до 
13-то място при най-малките (12-то по 
коефициент). Ако продължи да работи 
все така сериозно и упорито, от него 

в бъдеще могат да се очакват още по-
големи успехи. 

Светлен Иванов (4,5 точки и 32-ро 
място) и Надя Тончева (5 точки и 19-о 
място) бяха максимално амбицирани и 
положиха големи усилия да се предста-
вят достойно. Критични за Надя бяха 
срещите й с двете фаворитки във въз-
растовата група – Маргарита Зверева 
и Екатерина Насирова. Макар че доста 
ги поизмъчи, Надя не успя да вземе нищо 
от тези партии. Това някак си прекърши 
вярата, че може да се намеси в борбата 
за призовите места и останалите три 
партии до края Надя изигра без харак-
терните за нея хъс и вдъхновение. За 
съжаление Светлен също не можа да по-
каже играта, на която е способен. През 
цялото време той трябваше да се бори 
със здравословен проблем, който му 
отне много енергия, а това се отрази 
и на играта му. Независимо от незадо-
волителния резултат, пътят, по кой-
то вървят двамата, е правилен - те не 
трябва в никакъв случай да се отчайват, 
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Ìеждународни прояви
а да продължават да работят упорито и 
последователно. Сигурна съм, че в бъде-
ще и двамата ще донесат много между-
народни отличия на българския шах. 

Най-много отличия от Световното 
училищно първенство очаквано спечели-
ха домакините - шахматистите на Русия 
взеха общо 13 медала – 4 златни, 6 сре-
бърни и 3 бронзови. Според президента 
на Руската шахматна федерация това се 
дължи на последователната политика за 
популяризиране на шахмата сред децата 
в Русия. Прави впечатление инвазията 
на малките шахматисти от бившите 
съветски републики като например Уз-
бекистан (31 участници – 8 медала) и 
Азербайджан (21 участници – 2 медала). 
В тези държави освен държавна финансо-
ва подкрепа има и изградена система за 
подготовка, обхващаща децата още от 
5-годишна възраст. За съжаление именно 
това липсва у нас, а за да се печелят ме-
дали от международни състезания, „го-
лият” ентусиазъм не е достатъчен.

Vladimir Kononenko (1450) - Mahir 
Uppal (1129) [A00]

Boys under 7 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.c4 dxc4 

5.¥xc4 ¤f6 6.¤c3 ¥b4 7.¤ge2 0–0 8.0–0 
¥g4 9.f3 ¥f5 10.¥e3 ¦e8 11.¥f2 ¤bd7 
12.¥xf7+ Kxf7 13.£b3+ ¦e6 14.£xb4 
¦b6 15.£a3 ¤e8 16.b3 ¤df6 17.£c1 
¦c6 18.£f4 ¥g6 19.¦fd1 ¤d6 20.¦ac1 
¢g8 21.¥h4 ¤f5 22.¥f2 £d6 23.£d2 
a6 24.d5 ¦b6 25.¥xb6 £xb6+ 26.¢h1 
¤h4 27.£d4 £xd4 28.¦xd4 ¤f5 29.¤e4 
¤xd4 30.¤xf6+ gxf6 31.¤xd4 ¦c8 32.h3 
¥f7 33.¤f5 ¢f8 34.¤d6 ¦b8 35.¤xf7 
¢xf7 36.¦xc7+ ¢g6 37.d6 b6 38.d7 a5 
39.¦c8 1–0

Svetlen Ivanov (1613) - 
Bekmukhamed Nessipbayev (1321) 
[A00]

Boys under 9 

 1.¤f3 ¤f6 2.g3 g6 3.b4 ¥g7 4.¥b2 d5 
5.¥g2 0–0 6.0–0 c6 7.d3 ¤bd7 8.¤bd2 
¤b6 9.c4 ¥f5 10.a3 a5 11.£b3 a4 
12.£d1 ¤c8 13.c5 ¤a7 14.£xa4 ¤b5 
15.£b3 d4 16.a4 ¤c7 17.¤xd4 ¥g4 
18.h3 ¥c8 19.¤4f3 ¥e6 20.£c2 ¤cd5 
21.¥a3 ¤h5 22.¦ac1 ¤c3 23.¤b1 
¤xa4 24.¤g5 ¥c8 25.e3 ¥f5 26.e4 
¥c8 27.¤f3 ¥e6 28.d4 f5 29.¤g5 £d7 
30.d5 cxd5 31.exd5 ¥f7 32.¤xf7 ¦xf7 
33.¦cd1 ¦ff8 34.¦fe1 ¦fe8 35.£c4 ¢h8 
36.b5 ¦ec8 37.c6 bxc6 38.dxc6 £a7 
39.¦xe7 ¦c7 40.¦xc7 £xc7 41.¦d7 
£c8 42.c7 £xd7 43.¥xa8 £c8 44.£c6 
¥e5 45.¥d6 ¥xd6 46.£xd6 1–0
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Javokhir Sindarov (2384) - Momchil 
Petkov (2045) [A00]

Boys under 11 
 1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 e6 4.0–0 ¤ge7 
5.b3 a6 6.¥xc6 ¤xc6 7.¥b2 d6 8.c4 e5 
9.¤c3 ¥e7 10.d3 0–0 11.¤d2 ¥g5 12.¤d5 
f5 13.exf5 ¥xf5 14.¤e4 ¤e7 15.¤dc3 
¤g6 16.g3 ¥h6 17.¤d5 ¥h3 18.¦e1 ¤e7 
19.£h5 ¥f5 20.¤xe7+ £xe7 21.f4 £d7 
22.fxe5 ¥g4 23.e6 £xe6 24.£h4 £g6 
25. ¥c1 ¥xc1 26.¦axc1 ¦ae8 27.¦e3 
£f5 28.¦ce1 ¦xe4 0–1

Nadya Toncheva (1712) - 
Erdenebayar Margadgua (1490) [A00]

Girls under 11 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 ¤f6 4.¤c3 e6 5.¤f3 
¥d6 6.¥d3 ¤bd7 7.0–0 0–0 8.e4 dxc4 
9.¥xc4 e5 10.¥g5 £c7 11.d5 a6 12.¦c1 
h6 13.dxc6 £xc6 14.¥xf6 ¤xf6 15.¤b5 
¥c5 [15...axb5 16. ¥xf7+ ¦xf7 17.¦xc6 
bxc6 18.£xd6+-] 16.¤xe5 £b6 17.¤c3 
¥d4 18.¤g6 ¦e8 19.£a4 £xb2 20.¤d5 
¦xe4 21.¤xf6+ gxf6 22.£a5 ¢g7 23.£d5 
¦e6 24.¤f4 ¦e7 25.¦b1 ¥xf2+ 26.¢h1 

£d4 27.¤h5+ ¢g6 28.¥d3+ f5 29.£f3 
¥h4 30.¥xf5+ 1–0

Gabriela Antova (2182) - Yulia 
Kondakova (1810) [D37]

Girls under 15

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 g6 5.¥g5 
¥g7 6.e3 0–0 7.¥d3 b6 8.0–0 ¥b7 9.¦c1 
¤c6 10.a3 ¤e7 11.cxd5 exd5 12.£e2 ¦e8 
13.¦fd1 c6 14.h3 £d7 15.b4 ¦ac8 16.a4 £e6 
17.£b2 ¤e4 18.¥f4 h6 19.£b1 f5 20.a5 g5 
21. ¥e5 ¤g6 22. ¥xg7 ¢xg7 23.axb6 axb6 
24.£b2 ¢h7 25.¤h2 h5 26.¤a4 b5 27.¤c5 
£f7 28.¤f1 ¢h6 29.f3 ¤d6 30.£c2 ¦f8 
31.¦a1 ¦c7 32.¦a7 ¥c8 33.¦a8 g4 34.hxg4 
hxg4 35.fxg4 ¤e4 36.gxf5 ¥xf5 37.¦xf8 
£xf8 38. ¥xe4 dxe4 39.¤g3 1–0

Стaртов
номер

Име Група Ело Кръгове Т. М.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Antova Gabriela G15 2182 ½ 1 1 ½ 0 1 0 1 0 5,0 7

6 Toncheva Nadya G11 1712 ½ 1 0 1 1 0 0 ½ 1 5,0 19

6 Petkov Momchil B11 2045 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7,0 3

8 Ivanov Svetlen B9 1613 1 1 ½ 0 1 1 0 0 0 4,5 32

4 Kononenko Vladimir B7 1450 1 1 0 1 0 ½ ½ 1 1 6,0 12
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Äържавни първенства

О
т 7 до 12 ноември 2016 г. в хо-
тел „Самоков”, в к.к. Боровец се 
проведоха  Държавните отбор-
ни първенства за момчета и мо-

мичета до 12 години и за юноши и девойки 
до 16 години за 2016 г. Организаторите на 
шампионатите бяха Българската федера-
ция по шахмат със съдействието на хотел 
„Самоков”, Боровец. Младите шахматисти 
излъчиха отборните шампиони и техните 
подгласници по стандартен (класически 
шахмат), ускорен шахмат и блиц.

През 2016 година отборните шампи-
онати се проведоха по различно време и 
различно място в сравнение с последните 
години. С влизането на новия Закон за пре-
дучилищно и училищно образование и съ-
ответно на новите правила за отсъствия 
много отбори отказаха участие в тази 
част на учебната година. Вследствие на 
това отборите участници бяха по-малко 
от очакваното. Най-многобройна беше 
групата на шахматистите от ШК „Плов-
див” – Пловдив, които имаха предста-
вители във всички възрастови групи, а в 
групите до 12 години се представиха с по 
2 отбора.

От 7-ми до 11-ти ноември 2016 г. бяха 
шахматните надпревари в класическия шах-
мат. На 11 ноември 2016 г. след награждава-
нето се проведоха шампионатите по най-
бързата шахматна контрола – блиц, а на 12 
ноември 2016 г. се проведоха състезанията 
по ускорен шахмат.

Шампионатите по стандартен (класи-
чески) шахмат се проведоха с контрола на 
игра по 90 минути на състезател с добавени 
по 30 секунди на ход, считано от първия. 
Блиц турнирите с контрола на игра по 3 ми-

нути на състезател с добавени по 2 секунди 
на ход, а ускореният шахмат - по 15 минути 
на състезател с добавени по 10 секунди на 
ход. 

Отборите при момчетата и юношите 
бяха съставени от 4-ма състезатели и една 
резерва, а при момичетата и девойките – 
от 3 състезателки и 1 резерва.

Краткият обзор на шампионатите е:

Стандартен (класически) 
шахмат:

Момчета до 12 години:
В най-многобройната група участваха 

8 отбора – „Бургас 64”, Бургас, „Виктори”, 
Благоевград, „Елит”, София, „Етър”, Велико 
Търново, „Пловдив” – „А” отбор, „Плов-
див”, - „Б” отбор, „Спартак Плевен ХХI”, 
Плевен, „Енергия 21”, Добрич. Те играха в 7 
кръга по Бергер система. 

 Момчетата от „Бургас 64” спечелиха 
шампионската титла с 13 мач-точки от 14 
възможни и с общ резултат на отделните 
дъски 22 точки. Впечатляват резултатите 
на Ефим Кан със 7 т. от 7 възможни и на 
Цветан Стоянов с 6,5 т. от 7 възможни.

За отбора на шампионите по реда на 
дъските играха Цветан Стоянов (6,5 т. от 

Държавни отборни първенства за момичета 
 и момчета до 12 и до 16 години

мм Ружка Генова

Две купи за ШК „Бургас 64” и по една за ШК „Пловдив” – „А” 
отбор и ШК „Ан Пасан” в класическия шахмат
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7), Атанас Кулев (3,5 т. от 6), Явор Нико-
лов (4,5 т. от 6), Васил Кондов (0,5 т. от 2) 
и Ефим Кан (7 т. от 7).

На второ и трето място се класира-
ха два отбора с еднакъв отборен точков 
актив и вторият показател определи под-
реждането в турнирната таблица. Сребър-
ните медали завоюва отборът на „Енергия 
21”, Добрич, с 10 мач-точки и общ резултат 
на отделните дъски 18,5 точки. Бронзови-
те медали станаха притежание на шахма-
тистите от „Спартак Плевен ХХI” с 10 
мач-точки и общ резултат на отделните 
дъски 17,5 точки.

Момичета до 12 години:

При момичетата до 12 години участваха 
4 отбора - „Пловдив” – „А” отбор, „Плов-
див” – „Б” отбор, „Ивис – Плюс”, София, 
„Михаил Тал”, Червен бряг. Те играха по 4 
партии в кръгова система.

Шампионките от „Пловдив” – „А” от-
бор, заслужиха шампионската титла със 7 
мач-точки от 8 възможни и общ резултат 
на отделните дъски 8,5 точки. Преотстъ-
пената и подкрепила пловдивския отбор 
Надя Тончева беше безкомпромисна към съ-
перничките си със стопроцентов актив. За 
отбора шампион се състезаваха съответ-
но Надя Тончева (4 т. от 4), Пея Карова (2,5 
т. от 4) и Ирина Петкова (2 т. от 4).

Момичетата от „Ивис – Плюс” – Со-
фия, завоюваха сребърните медали с 6 мач-
точки и общ резултат на отделните дъски 

8 точки. Бронзовият медал стана притежа-
ние на „Плевен ХХI” с 4 мач-точки и общ 
резултат на отделните дъски 4 точки.

Юноши до 16 години: 

Всички участващи отбори при юношите 
до 16 години си тръгнаха с медали от шам-
пионата – участваха 3 отбора – „Ан Пасан”, 
Сафия, „Шумен”, Шумен, „Пловдив”, Плов-
див. Тук въпросителните бяха единствено в 
разпределението на призовата тройка. „Ка-
мерният” състав породи необходимостта 
отборите да играят в 4 кръга – всеки срещу 
всеки по два пъти. Разпределението на ме-
далите е, както следва: 

Шампион е „Ан Пасан”, София, с 8 мач-
точки от 8 възможни и общ резултат 
на отделните дъски 12 точки. Втори са 
„Пловдив”, Пловдив, с 4 мач-точки и общ 
резултат на отделните дъски 10,5 точки. 
С бронзовите медали се завърнаха по до-
мовете си от „Шумен” с 0 мач-точки и 1,5 
точки на отделните дъски.

За отбора на шампионите от „Ан Па-
сан”, София, се състезаваха Стефан Райков 
(3 т. от 4), Стоян Ор. Стоянов (3,5 т. от 
4), Николай Чолаков (3 т. от 4) и Лъчезар 
Колев (2,5 т. от 4).

Девойки до 16 години:
При девойките до 16 години участващи-

те отбори бяха 5 - „Бургас 64”, „Виктори”, 
Благоевград, „Пловдив”, „Михаил Тал”, Чер-
вен бряг, и „Развитие” – Кюстендил. Те се 
състезаваха в 5 кръга по Бергер системата.
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Шахматистките от „Бургас 64” доми-
нираха и завоюваха шампионската титла 
с 8 мач-точки от 8 възможни и общ резул-
тат на отделните дъски 11 точки от 12 
възможни. 

За шампионките играха Нургюл Салимо-
ва (4 т. от 4), Деница Петкова (3,5 т. от 4) 
и Магдалена Тодорова (3,5 т. от 4).  

Втори с 6 мач-точки и 7 точки са девой-
ките от отбора на „Михаил Тал”, Червен 
бряг. Бронзовите медалистки от „Плов-
див” са с 4 мач-точки и 6,5 точки.

БЛИЦ

Шампионите за 2016 година по блиц при 
момчета и момичета до 12 години са съот-
ветно отборите на: „Бургас 64”, „Пловдив” 
– „А” отбор, а за юноши и девойки до 16 
години – „Пловдив” – „А” отбор, и „Михаил 
Тал”, Червен бряг.

Момчета до 12 години – 7 отбора
„Бургас 64” дублира титлата си от кла-

сическия шахмат в блица с 12 мач-точки 
(от 12 възможни) и 18,5 точки общ резул-
тат по дъски.  И „Енергия 21”, Добрич, 
дублира среброто си в тази категория с 8 
мач-точки и 16 точки по дъски. Бронзови-
те медали в блиц надпреварата спечелиха 
момчетата на „Пловдив” – „А” отбор със 7 
мач-точки и 12,5 т.

Момичетата до 12 години – 4 от-
бора

И при момичетата до 12 години шампи-
онките от „Пловдив” – „А” отбор дублира-
ха титлата си, като два отбора завършиха 
с равен брой мач-точки в борбата за злат-
ните медали – 10 т. от 12 възможни. И пър-
вият, и вторият допълнителни показатели 
бяха равни. Третият допълнителен показа-
тел (Зоннеборн-Бергер) определи шампи-
онките да са момичетата от отбора на 
„Пловдив” - “А” отбор. Сребърните медали 
станаха притежание на „Михаил Тал”, Чер-
вен бряг, а момичетата от „Плевен ХХI” 
дублира бронзовите си медали с 4 мач-точ-
ки и общо 9 т.

Юноши до 16 години – 4 отбора
Отборът на „Пловдив” – „А” отбор по-

стави своеобразен рекорд и заслужи шампи-
онската си титла в блица без пропусната 
точка на всяка отделна дъска – с 12 мач-
точки (12 възможни) и 24 точки на отдел-
ните дъски.

Втори са юношите от „Шумен” със 7 
мач-точки и 13 т., а трети - „Виктори”, 
Благоевград, с 5 мач-точки и 11 т.

Девойки до 16 години – 5 отбора
При девойките до 16 години първите 

две места се размениха между отборите. 
Шампионки с 8 мач-точки (8 възможни) 
и 9 т. общ сбор на отделните дъски са 
състезателките на „Михаил Тал” – Червен 
бряг. Втори са „Бургас 64” с 6 мач-точки 
и 8,5 общ сбор. Бронзовите си медали дуб-
лираха девойките на „Пловдив” с 4 мач-
точки и 5,5 т.

Äържавни първенства
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Решения на задачите от стр. 25
(1) Tiberger - Drelikievic
1...h3+ 2.¢xh3 £f5+ 3.£xf5 ¦xg3+ 
4.¢h4 ¦g4+ 1/2
(2) Tichanovitch - Mester
1...£g1+ 2.¢xg1 c1£+ 3.¢f2 £f1+ 1/2
(3) Titenko - Murei
1...£c1+ 1/2
 (4) Weselovski - Psahis
1.¦c4+ ¢xc4 2.¥g8+ ¢xb5 3.¥xa2 1/2

(5) Bejenaru - Szabo
1.£xg7+ ¦xg7 2.¦xf8+ ¦g8 3.¦ff7 1/2
(6) Crotto - Lazaravec
1.h3 ¦bb3 2.¦a8+ ¢g7 3.¦g8+ ¢xg8 
4.¦c8+ ¢g7 5.¦g8+ 1/2
(7) Gotgilf - Rosental
1.¥g6 fxg6 2.£h8+ ¢f7 3.£h7+ 1/2
(8) Auersvald - Kesler
1...¤xd5! 2.exd5 ¥d3! 3.£xd3 £xg4 1/2

Ускорен шахмат:

Шампионите за 2016 година по ускорен 
шахмат при момчета и момичета до 12 
години станаха съответно отборите на: 
„Бургас 64”, Бургас, и „Плевен ХХI”, Плевен, 
а за юноши и девойки до 16 години: „Плов-
див” – „А” отбор, и „Бургас 64”, Бургас.

Момчетата до 12 години – 4 отбора
Шампион е „Бургас 64” с 6 мач-точки и 

10 точки общ сбор на отделните дъски. 
Второ място за „Енергия 21”, Добрич, с 4 
мач-точки и 7 точки общ сбор. Трето мяс-
то - „Пловдив” с 2 мач-точки и 7 точки 
общ сбор.

Момичетата до 12 години – 5 от-
бора:

Шампионки са „Плевен ХХI” с 8 мач-точ-

ки и 10 точки общ сбор на отделните дъски. 
Второ място за „Михаил Тал”, Червен бряг, 
с 6 мач-точки и 9 точки общ сбор. Трети са 
„Пловдив” – „А” отбор, с 4 мач-точки и 8 
точки общ сбор.

Юноши до 16 години – 5 отбора
Шампиони са „Пловдив” – „А” отбор, с 8 

мач-точки и 15,5 точки общ сбор на отдел-
ните дъски. 

Втори „Пловдив” – „Б” отбор с 6 мач-
точки и 11 точки общ сбор и трети - „Шу-
мен” с 3 мач-точки и 7 точки общ сбор.

Девойки до 16 години – 6 отбора
Шампионки са „Бургас 64” с 9 мач-точки и 

12,5 точки общ сбор на отделните дъски. Вто-
ро място за „Михаил Тал”, Червен бряг, със 7 мач-
точки и 9,5 точки общ сбор и трето за „Плов-
див” с 6 мач-точки и 8,5 точки общ сбор.

Отборите на ШК “Пловдив”, Пловдив
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Îт живота на клубовете

Н
икола Кънов от ШК "Елит", София, 
стана първи във втория турнир от 
шахматната верига за деца до 10 го-
дини, който се игра на 17 и 18 декем-

ври 2016 г. в залата на СКШ "Плевен XXI". 
Деветгодишният ученик от I-во СУ "Пен-

чо Славейков" победи 7 от противниците си, 
състезатели на клуба домакин. Момчето по-
каза и в двата дни силна и убедителна игра и 
спечели преходната купа на турнира. Той ще я 
притежава до следващата надпревара, която 
ще се проведе в края на януари 2017 г., отново 
в СКШ "Плевен XXI". 

Второто място с 6 точки зае Нора Ра-
шева, която допусна само едно поражение от 
победителя. Трети с 4,5 т. се класира Самоел 
Вътков. 

Първото място при 8-годишните спечели 
Виктор Иванов, който успешно защити во-
дачеството си от предишния турнир и от-
ново стана притежател на преходната купа 
в тази възрастова група. 

За първи път във веригата се включиха и 
начинаещите Миат Дюришич и Даниел Пе-
лов, които финишираха съответно с по 2 и 
1 точка.

За първите трима и за победителя до 8 
години имаше предметни награди и грамо-
ти. 

Честито на победителите! С пожелание 
за здраве, радост и късмет и много победни 
турнири през новата 2017 година!

Втори турнир "Млади надежди" в Плевен
мс Христинка Илиева

Нора Рашева получи два приза за 
 успехи през 2016 г.

УС на СКШ „Плевен ХХI” отличи с наградата за 
най-успешен състезател на клуба за 2016 година 
държавната шампионка Нора Рашева. 

Нора имаше една силна и много успешна го-
дина. Нейните най-добри постижения са: 
 осмо място на Световно първенство до 8 

години; 
 трето място на Европейско първенство на 

страните от ЕС до 8 години ; 
 първо място ДИП, класически шахмат и 

блиц до 8 години; 
 първо място ДОП ускорен шахмат до12 го-

дини; 
 трето място ДОП класически шахмат и 

ДОП блиц до 12 години; 
 първо място Национална купа до 8 години.

Постигнатите от Нора успехи бяха оце-
нени и от община Плевен. Нора получи приза 
„Млад спортен талант № 1 за 2016 година” на 
Плевен. 

Пожелаваме на Нора здраве, борбеност, це-
леустременост, за да достигне мечтите си!
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В 
зала „Пълдин” на парк-хотел „Санкт 
Петербург” в град Пловдив се про-
веде Вторият мемориал „Юлиян 
Радулски”.

Мемориалът се провеждат в памет на 
именития български гросмайстор Юлиян 
Радулски, починал на 16 февруари 2013 г. 
Юлиян Радулски е републикански шампион 
за мъже на България от 2011 година, мно-
гократен победител в големи междуна-
родни турнири, национален състезател.

Второто издание на мемориала „Юли-
ян Радулски” през 2016 година се проведе в 
две групи – турнир „А” – без ограничения 
за участие, и турнир „Б” – за деца до 12 
години.

„А” турнирът се проведе в 9 кръга по 
Швейцарска система, а детската надпревара 
„Б” турнирът – в 7 кръга по Швейцарска сис-
тема по правилата на ускорения шахмат.

Контролата за игра беше по 10 минути 
на състезател за партията с добавени по 
5 секунди на ход.

Деца и състезатели от всички пло-
вдивски клубове взеха участие. Също така 
състезатели от всички краища на Бълга-
рия бяха дошли както да изпробват шах-

матните си познания, така и да покажат 
своето уважение към гм Юлиян Радулски. 

Гост на мемориала беше съпругата на 
гм Юлиян Радулски – Емилия Радулска.

В шахматната надпревара на младите 
шахматисти участниците бяха 61, между 
които и 7-годишната дъщеря на гм Юлиян 
Радулски Елена Радулска. 

Състезателите бяха между 5 и 12 го-
дини. За начинаещите ученици от школа-
та на ШК „Чес Бомб” състезанието беше 
емоционално изпитание. За някои от учас-
тниците това беше първата турнирна 
надпревара. 

Откриването на шахматния клуб на 
организаторите от „Чес Бомб” се състоя 
по време на Първия мемориал „Юлиян Ра-
дулски” през 2015 г.

В „А” турнира се състезаваха 62-
ма шахматисти от България, Сър-
бия и Русия. За редица млади състезатели 
това бе добро тренировъчно изпитание. 
Десет бяха шахматистите до 16 години. 

По време на партиите участниците 
в шахматното събитие бяха подкрепени 
с минерална вода, кроасани. Участници и 
гости получиха подаръчни чантички от 
спонсори на турнира. 

На закриването наградените състезатели и 
малките участници се радваха на ръчно израбо-
тени красиви бисквитки с надпис „Chess 2016”.

Многото приятни изненади бяха въз-
можни благодарение на спонсорството на 
фирмите „Катеко” – Пловдив, „Теолино 
Пласт” – Пловдив, „Макском” – Пловдив, 
ФК „Ботев” – Пловдив, и други. 

Красивата купа и оригиналните медали 
бяха с дизайн на мм Веселин Пантев и изра-
ботка от фирмата му „Артлайн”.

Мемориалът имаше и благотворителен 
характер в помощ на семейството на Юли-
ян Радулски.

Втори мемориал “Юлиян Радулски”
мм Ружка Генова
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Îт живота на клубовете

Конкуренцията в „Б” турнира 
беше изключително оспорвана. 

Състезателите се бореха за наградите 
в категориите до 8, до 10 и до 12 години. 
Наградите за първите места в отделните 
групи бяха особено примамливи за участни-
ците:

 до 12 години - таблет Алкател Pixy-4; 
 до 10 години - смарт телефон - часовник 

My-Ki; 
 до 8 години - велосипед. 

По време на надпреварата до последния 
кръг изглеждаше, че състезателят на ШК 
„Пловдив”, Пловдив, Иван Караджов няма 
да има проблеми при крайната победа в 
турнирната таблица. Той обаче беше побе-

ден във финалната партия от съотборника 
му Симеон Тодев и това направи крайното 
класиране неизвестно до завършването на 
последната партия.

Накрая трима състезатели на ШК „Плов-
див”, Пловдив, застанаха начело на главната 
турнирна таблица с резултат по 6 точки 
от 7 възможни – Иван Кочиев, Тодор Деми-
ров и Симеон Тодев.

Регламентът определяше, че всеки със-
тезател се бори и класира в собствената 
си възрастовата категория, която беше 
определена в началото на турнира. Така 
8-годишните Нора Рашева и Божидар Тилев 
се класираха на по-челни места в генерално-
то класиране от победителя до 10 години 
Есат Рамаданов, но заеха съответно второ 
и трето място до 8 години.

 
Носители на големите награди в 

„Б” турнира са:
 Таблет „Алкател Pixy-4” – Иван Кочиев, 

„Пловдив”, Пловдив.
 Смарт телефон - часовник My-Ki – 

Есат Рамаданов, „Асеновец 2006”, Асе-
новград.

 Велосипед – Симеон Тодев, „Пловдив”, 
Пловдив.
 
Челното класиране в отделните 

възрастови групи бе, както следва:

До 12 години:
1. Иван Караджов - 6 точки, 1-во мяс-

то в генералното класиране;
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2. Тодор Демиров - 6 точки, 2-ро място в 
ген. клас.;

3. Георги Колев - 5,5 точки, 4-то място в 
ген. клас.

До 10 години:
1. Есат Рамаданов - 5 точки, 8-мо мяс-

то в генералното класиране;
2. Атанас Кулев - 5 точки, 11-то място в 

ген. клас.;
3. Пламен Трендафило- 5 точки, 12-то мяс-

то в ген. клас.;

До 8 години:
1. Симеон Тодев - 6 точки, 3-то мяс-

то в ген. клас.;
2. Нора Рашева - 5 точки, 6-о място  в ген. 

клас.;
3. Божидар Тилев - 5 точки, 7-мо място в 

ген. клас.
   

„А” турнир:
Красивата купа „Юлиян Радулски 2016” 

стана притежание на победителя в „А” 
турнира мм Вячислав Тиличеев  („Бургас 64”, 
Бургас) с 8 точки от 9 възможни.

Победители в категорията на състеза-
тели с международен Рапид рейтинг - Ело 
1600-1799, станаха 16-годишният Калоян 
Тодоров (5,5 т. – 16-о място) и 15-годиш-
ният Виктор Боев (5 т. – 26-о м.).

Специалната награда за жени стана при-
тежание на 15-годишната Виктория Радева 
(4,5 т. – 30-о място), след като класиралата 
се на по-предно място гм Адриана Николова 
завоюва награда в основното класиране.

Организатори на събитието бяха шах-
матен клуб „Чес Бомб”, Пловдив, със съ-
действието на Българската федерация по 
шахмат, шахматният сайт за директни 
он-лайн излъчвания „Чес Бомб” и прияте-
ли. 

Съдействие оказа и ШК „Локомотив 
2000”, Пловдив, чийто основен състезател 
бе гросмайстор Юлиян Радулски, в лицето 
на председателя си Пламен Моллов. 

Директор на турнира бе Борислав Ризов.
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Îт живота на клубовете

Н
а 19 и 20 ноември 2016 г. в зала „22 
септември” на община Благоевград 
се проведе Националната индиви-
дуална купа на България „Виктори”, 

2016 година по ускорен шахмат и блиц за юно-
ши и девойки до 16, 18 и до 20 години.

Организатори на шахматната проява 
бяха ШК „Виктори” – Благоевград, Българ-
ската федерация по шахмат и община Бла-
гоевград с медийната подкрепа на радио 
„Благоевград”.

Ускореният шахмат се игра с контрола 
по 20 минути на състезател с добавени по 
5 секунди на ход.

Блиц шахматната надпревара се про-
веде с контрола на игра по 3 минути на 
състезател с добавени по 2 секунди на 
ход.

Състезанията се проведоха в 9 кръга по 
Швейцарска система в общи турнири.

Ускорен шахмат
В ускорения шахмат състезателите 

бяха 27, а в най-бързата шахматна надпре-
вара – 26.

Тодор Георгиев („Чес Бомб”, Пловдив) 
доминираше над останалите си съперници. 
Той е победител и в двете състезания. Въз-
растовата категория, в която се състеза-
ваше Тодор Георгиев, е юноши до 18 години. 
Така той спечели златните медали в тази 
категория.

В състезанието по ускорен шахмат То-
дор Георгиев спечели победата с пълен то-
чков актив - 9 точки от 9 възможни, а в 
блица – с 8 точки от 9 възможни.

В рапида втори е Волен Дюлгеров – „Ми-
хаил Тал”, Червен бряг (юноши до 18 години), 
със 7,5 т.

Трети с 6,5 т. е Веселин Методиев – 
„Виктори”, Благоевград (юноши до 18 годи-
ни).

Четвъртият в генералното класиране с 
6 т. актив Димо Терзиев – „Етър”, Велико 
Търново, е първи при юношите до 16 годи-
ни. 

С 5 т. финален актив Костадин Вачев - 
„Михаил Тал”, Червен бряг, е първи при юно-
шите до 20 години и 5-ти в турнирната 
таблица.

Гергана Димитрова – „Спартак Плевен 
ХХI”, Плевен, е победителката при девой-
ките до 18 години с 5 т. и 10-то място. 

11-ото място, също с 5 т., зае втората 
до 18 години Деспина Папаефстатиов от 
Солун, Гърция.

Патрисие Найманова - „Михаил Тал”, Чер-
вен бряг, е първа при девойките до 16 годи-
ни с 5 т. и 12-то място. Със същия точков 
актив и 14-то място в главното класира-
не е втората в тази категория Виктория 

Национална купа „Виктори” в Благоевград
мм Ружка Генова

Победител е Тодор Георгиев и в двете надревари
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Стрендева – „Асеновец 2006”, Асеновград. 
Първа при девойките до 20 години е 

Стефани Костева - „Виктори”, Благоев-
град, с 5 точки и 15-то място.

Блиц
В състезанието по най-бързата шахмат-

на контрола – блиц, имаше повече интрига 
за първите места. 

Победителят Тодор Георгиев („Чес 
Бомб“ – Пловдив) и вторият Веселин Ме-
тодиев – „Виктори”, Благоевград, завър-
шиха с равен точков актив – с по 8 точки 
от 9 възможни. Резултатът в личния дву-
бой в 4-ия кръг определи подреждането на 
първите две места. Тодор победи Веселин, 
но загуби в пети кръг срещу Волен Дюлге-
ров – „Михаил Тал”, Червен бряг. Така Волен 
завоюва третото място със 7,5 точки. И 
тримата се състезаваха в категория до 18 
години.

На точка след третия е Георги Цеков, 
който е победител при юношите до 20 го-
дини с 6,5 точки и 4-то място в главното 
класиране.

Димо Терзиев – „Етър”, Велико Търново, 
е първи при юношите до 16 години и пети в 
генералното класиране с 5,5 т.

С по 5 точки и съответно 6-о и 7-мо 
място в основната турнирна таблица са 
съответно първата девойка до 16 години 
Патрисие Найманова - „Михаил Тал”, Червен 
бряг, и първата до 18 години - Гергана Дими-
трова – „Спартак Плевен ХХI”, Плевен.

Стефани Костева -  „Виктори”, Благо-
евград, е първа при девойките до 20 години 
с 4 т. и 15-то място.

Десети турнир „Тракийско конче“
мм Ружка Генова

В 
общинската спортна зала „Иван 
Вазов” се проведе юбилейният  Де-
сети турнир  „Тракийско конче” за 
деца  до 8, 10, 12, 14 и до 16 години.

Организатори на турнира бяха Народно 
читалище „Георги Бакалов 1933” с директор 
Таня Михайлова и община Стара Загора.

Малките шахматисти се състезаваха в 
5 възрастови групи, разделени в два турнира 
- група „А” –  за шахматисти на възраст до 
10 г., 12 г., 14 г. и до 16 години, и група „Б” 
-  за  децата  до 8 години. 

Бяха раздадени награди в размер на 1500 
лв., като класиралите се на първите три 
места освен паричните награди получиха и 
медали. За всеки състезател имаше грамота 
за участие и магнитен юбилеен стикер от 
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организаторите.
Шахматната надпревара се проведе по 

правилата на ускорения шахмат с контрола 
на игра по 20 минути на състезател. Шах-
матистите играха в 7 кръга по Швейцарска 
система.

 
“А” турнир:

В „А” турнира  се състезаваха съвмест-
но 66-има младите шахматисти до 10, до 
12, до 14 и до 16 години. 

Едноличен победител с 6 точки стана 
Пресиан Пенчев от ШК „Траяна 2011”, Ста-
ра Загора. Той е победител и в групата до 
14 години. 

Второ – седмо място се разделиха от 
състезателите, завършили с по 5,5 точки 
актив. Победителите в останалите въз-
растови групи се класираха от второ до 
четвърто място. 

Втори в главното класиране и първи до 
12 години е Емил Тилев от ШК „Марица-Из-
ток”, Раднево.

Първи до 16 години и трети в таблица-
та е Пеньо Василев от ШК „Свиленград”, 
Свиленград.

Победител при 10-годишните е четвър-
тият Константин Стоилов от ШК „Прис-
тис”, Русе.

От пето до седмо място са 10-годиш-
ните състезатели от ШК „Етър”, Велико 
Търново - Кристиян Ангелов, Никола Нико-
лов и Стилиан Ангелов.

„Б” турнир:
45 децата до 8 години играха в 7 кръга по 

Швейцарска система с контрола на игра по 
20 минути на състезател.

Победител с 6,5 точки стана Божидар 
Тилев от ШК „Марица-Изток”, Раднево.

Втори е Светлин Генов от ШК „Траяна 
2011”, Стара Загора, с 6 точки.

С 5,5 т. третото място завоюва Фаби-
ана Костадинова от ШК „Тракийско конче”, 
Стара Загора, която е и първа при момиче-
тата.

Îт живота на клубовете

Решения на комбинациите от стр. 26
(1) Tal - Unzicker
1.¥xf7+ ¢xf7 2.£b3+ ¢g6 [2...¢f8 3.¤g5 
¤d5 4.¤e6+ ¢g8 5.¤xd8] 3.¤h4+ ¢h5 
4.£f3+ ¢xh4 5.£g3+ ¢h5 6.£g5# 1–0
(2) Marco - N.N.
1.¤c6+ bxc6 2.£xa7+ ¢xa7 3.¦a1+ ¢b6 
4.¦hb1+ ¢c5 5.¦a5# 1–0
(3) Medina - Sanz
1.¤f5+ ¢h5 [1...gxf5 2.£xf6+ ¢h5 
3.£g5#] 2.£xh7+ ¤xh7 3.g4# 1–0
(4) Mandel - Kurze 1...¦xe5 2.fxe5 ¥xe5+ 
3.¢xe5 £c7+  4.¢f6 £g7+ 5.¢g5 £e5+ 0–1

(5) Nedeljkovic - Matanovic
1.¥xh7+ ¢xh7 2.£h5+ ¢g8 3.¦xg7+ 
¢xg7 4.¦g1+ ¢f6 5.f5 [5.£g5+? ¢e6 
6.£xe5+ ¢d7]  1–0
(6) Herrmann - Ranfeld
1...¤g3+ 2.hxg3 ¦f6 3.¦xf2 exf2 0–1
(7) Borrisenko - Nachimowskaja
1.£xh7+ ¢xh7 2.g6+ ¢h8 3.¦g5 fxg5 
4.hxg5# 1–0
(8) Suetin - Zschechowski
1.¦xg7+ ¦xg7 2.¤f8+ ¢h8 3.¦xh6+ ¦h7 
4.¦xh7# 1–0
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Çадачи за реми

(1) Tiberger - Drelikievic

iy
Черните на ход правят реми

(2) Tichanovitch - Mester

Черните на ход правят реми

(3) Titenko - Murei 

Черните на ход правят реми

(4) Weselovski - Psahis

Белите на ход правят реми

(5) Bejenaru - Szabo

iy
Белите на ход правят реми

(6) Crotto - Lazaravec

Белите на ход правят реми

(7) Gotgilf - Rosental

Белите на ход правят реми

(8) Auersvald - Kesler

Черните на ход правят реми
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Ðешете комбинациите
(1) Tal - Unzicker

iy
Белите печелят

(2) Marco - N.N.

Белите печелят

(3) Medina - Sanz 

Белите печелят

(4) Mandel - Kurze

Черните печелят

(5) Nedeljkovic - Matanovic

iy
Белите печелят

(6) Herrmann - Ranfeld

Черните печелят

(7) Borrisenko - Nachimowskaja

Белите печелят

(8) Suetin - Zschechowski

Белите печелят



брой 4
2016

Габриела Антова - европейска Габриела Антова - европейска 
вице шампионка до 14 годинивице шампионка до 14 години

Година XI
Цена 3 лв.

АШАХ  училище

брой 1
2016

Шахматните ни надежди в челото Шахматните ни надежди в челото 
на световните рейтинг класациина световните рейтинг класации

Година XI
Цена 3 лв.

АШАХ  училище
брой 2
2016

Държавни индивидуални Държавни индивидуални 
първенства в Пловдивпървенства в Пловдив

Година XI
Цена 3 лв.

АШАХ  училище

брой 5
2016

Магнус Карлсен защити Магнус Карлсен защити 
световната си титла по шахматсветовната си титла по шахмат

Година XI
Цена 3 лв.

АШАХ  училище

брой 3
2016

Държавни първенства за деца Държавни първенства за деца 
в Плевенв Плевен

Година XI
Цена 3 лв.

АШАХ  училище

брой 6
2016

Отборни първенства за момичета Отборни първенства за момичета 
и момчета в Боровеци момчета в Боровец

Година XI
Цена 3 лв.

АШАХ  училище
Нора Рашева Нора Рашева 
- осма на - осма на 
световното до 8 световното до 8 
години в Батуми, години в Батуми, 
ГрузияГрузия

Момчил Петков 
с бронзов медал 

от световното 
за ученици до 11 

години в Сочи, 
Русия

Абонамент за списание “Шах в училище”

Всеки, който желае да се абонира за списание “Шах в училище” за 2017 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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