
A
D

 H
O

C

ÌÈÑÚË

ÁÐÎÉ 1 • 2008

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈß

ÏÎ ØÀÕÌÀÒ

IS
S

N
 0

2
0

4
-6

2
9

6

Íàé-íîâèÿò íè
ãðîñìàéñòîð

Âàëåíòèí
Éîòîâ

Íà Îáùîòî
ñúáðàíèå íà

ÁÔØ

Corus 
Âàéê àí Çåå 2008

Â áðîÿ:

Ïî÷èíà
âåëèêèÿò
Áîáè Ôèøåð 
(1943-2008)

www.chessbg.com

c
y
a
n

m
a
g

e
n

ta
 

y
e
ll
o

w
b

la
c
k



c
ya

n
m

a
g
e
n
ta

 
y
e
llo

w
b
la

c
k

A
D

 H
O

C
  2

 ê
î
ð
è
ö

à

Ñúäúðæàíèå
Âàæíà ãîäèíà çà øàõìàòà â Áúëãàðèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Ïðåä Åâðîïåéñêîòî èíäèâèäóàëíî ïúðâåíñòâî â Ïëîâäèâ
„Ùå ïðîâåäåì îáðàçöîâî ïúðâåíñòâî"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Îôèöèàëíà õðîíèêà
Îáùî îò÷åòíî-èçáîðíî ñúáðàíèå  íà Áúëãàðñêàòà Ôåäåðàöèÿ ïî Øàõìàò4
Âàëåíòèí Éîòîâ – íîâèÿò áúëãàðñêè ãðîñìàéñòîð . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Þáèëåéíè ãîäèøíèíè ïðåç 2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Áúëãàðñêè øàõìàòèñòè â ÷óæáèíà
Íîâàòà ãîäèíà çàïî÷âà  âúâ Âàéê àí Çåå (Corus Chess 12 – 27.01.2008) .27
Ãèáðàëòàð 2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Õàñòèíãñ 2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
In Memoriam
Ãåîðãè Êàðàäæîâ  (1940 – 2008)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Ãåîðãè Ïåòðîâ ëàòèíîâ  (1934 – 2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Ïàâåë Ðàäåâ Èâàíîâ (1927-2008)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Áîáè Ôèøåð  (9 ìàðò 1943 ã. – 18 ÿíóàðè 2008 ã.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Íà Äúðæàâíèòå èíäèâèäóàëíè ïúðâåíñòâà
Ìíîãî ïðåòåíäåíòêè  çà ôèíàëà  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Òðèìà äåáþòàíòè íà ôèíàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Ïîáåäèòåë å íàé-íîâèÿò áúëãàðñêè  ãðîñìàéñòîð Âàëåíòèí Éîòîâ  . . .54
Èç æèâîòà íà êëóáîâåòå
Âë. Ïåòêîâ ñïå÷åëè òóðíèðà Ìåìîðèàë Ãðèãîðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

ÌÈÑÚË

ÁÐÎÉ 1 • 2008

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈß

ÏÎ ØÀÕÌÀÒ

ÌÅÑÅ×ÍÎ ÈÇÄÀÍÈÅ ÍÀ ÁÔØ (îò 1947 ã.)

Ãëàâåí ðåäàêòîð:
Ñòåôàí Ñåðãèåâ

Ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà  

Çà àáîíàìåíòè:
òåë. (02) 930 0518, (02) 987 4522 (ÁÔØ)

Àäðåñ çà êîðåñïîíäåíöèÿ:
„Øàõìàòíà ìèñúë", 1000 Ñîôèÿ ï. ê. 927

Åëåêòðîíía ïîùà:
shahmatna.misal@xroads-bg.com

Èçïðàòèõìå åäíà çàáåëåæè-
òåëíà øàõìàòíà ãîäèíà. Òÿ ùå
îñòàíå â èñòîðèÿòà íà Áúëãàð-
ñêèÿ øàõìàò ñ íÿêîëêî ìíîãî
âàæíè ñúáèòèÿ:

• Øàõìàòúò â ñòðàíàòà ïî-
ëó÷è îáùåñòâåíî ïðèçíàíèå è âå-
÷å å ðàâíîïðàâåí ÷ëåí íà ñïîðòî-
âåòå â ñòðàíàòà. Òîé ñòàíà
÷ëåí íà Áúëãàðñêèÿ îëèìïèéñêè
êîìèòåò;

• ÔÈÄÅ áåøå ïðèíóäåíà äà
ïðîìåíè íåñïðàâåäëèâîòî ñè ðå-
øåíèå ñïðÿìî Âåñåëèí Òîïàëîâ è
ãî âúðíà â ñèñòåìàòà íà ñâåòîâ-
íèòå ïúðâåíñòâà, êàòî ãî âêëþ-
÷è îùå îò ïîëóôèíàëèòå. Òîâà
áåøå èçðàç íà ïîðàñíàëèÿ àâòî-
ðèòåò íà Áúëãàðñêàòà øàõìàò-
íà ôåäåðàöèÿ è ïîñëåäîâàòåëíà-
òà é ðàáîòà ïðåç ïîñëåäíèòå ãî-
äèíè, çà ðàçøèðÿâàíå íà øàõìàò-
íîòî ñúòðóäíè÷åñòâî ìåæäó
âñè÷êè ñòðàíè è âúâåæäàíåòî íà
ñïðàâåäëèâè è äåìîêðàòè÷íè óñ-
ëîâèÿ çà èçÿâà íà âñè÷êè øàõìà-
òèñòè;

• Ñëåä ñåðèÿ îò ñèëíè èçÿâè
ãðîñìàéñòîð Èâàí ×åïàðèíîâ íà-
ìåðè ìÿñòî ñðåä ïúðâèòå 20 â

ñâåòîâíàòà ðàíã ëèñòà. Áúëãà-
ðèÿ âå÷å èìà íîâ ãðîñìàéñòîð
îò ñóïåð êëàñà;

• Íàöèîíàëíèòå îòáîðè çà ìú-
æå è æåíè èìàò íîâ îáëèê. Â òÿõ
öàðè âåäðà àòìîñôåðà. Âåñåëèí
Òîïàëîâ ñå çàâúðíà ñëåä 7 ãîäèø-
íî îòñúñòâèå è îãëàâè ìúæêèÿò
ñúñòàâ;

• Ñòàáèëèçèðàí å âúòðåøíè-
ÿò ñïîðòåí êàëåíäàð, êîéòî ñå

îáîãàòè ñ ðåäèöà íîâè îòêðèòè
òóðíèðè.

Íîâàòà 2008 ã. êîÿòî çàïî÷íà
ñ „ëåòÿù ñòàðò”. Òÿ ïîñòàâÿ íî-

âè ïðåäèçâèêàòåëñòâà ïðåä ôå-
äåðàöèÿòà è áúëãàðñêèòå øàõìà-
òèñòè. Â ñòðàíàòà íè ùå ñå ïðî-
âåäàò íÿêîëêî ñúñòåçàíèÿ îò ñó-
ïåð âåëè÷èíà. Îò 20 àïðèë äî 4
ìàé Ïëîâäèâ ùå áúäå äîìàêèí íà
Äåâåòèòå Åâðîïåéñêè èíäèâèäó-
àëíè ïúðâåíñòâà ïî øàõìàò çà
ìúæå è æåíè. Òîâà å îùå åäíî
ïðèçíàíèå çà ïîðàñíàëèÿ ìåæäó-
íàðîäåí àâòîðèòåò íà øàõìàòà
â ñòðàíàòà è íà Ïëîâäèâ, êàòî
ñâåòîâíî èçâåñòåí êóëòóðåí è
ñïîðòåí öåíòúð. Ñ òåçè ïúðâåí-
ñòâà, ñ êîèòî çàïî÷âà íîâèÿò
öèêúë íà áîðáàòà çà ñâåòîâíèòå
ïúðâåíñòâà ñå ïîñòàâÿ íà÷àëî-
òî íà òÿõíîòî ðàâíîïîñòàâÿíå.
Çà òîâà ãîëÿìà å çàñëóãàòà íà
Áúëãàðñêàòà øàõìàòíà ôåäåðà-
öèÿ. Îò òóê íàòàòúê âñè÷êè ïúð-
âåíñòâà ùå ñå ïðîâåæäàò ïðè
åäíè è ñúùè óñëîâèÿ, ùå èçëú÷-
âàò åäíàêúâ áðîé øàõìàòèñòè,
çà ó÷àñòèå â òóðíèðèòå çà ñâå-
òîâíàòà êóïà. Î÷àêâà ñå â Ïëîâ-
äèâ äà ïðèñòèãíàò ðåêîðäåí
áðîé øàõìàòèñòè îò ðåêîðäåí
áðîé åâðîïåéñêè ñòðàíè.

(íà 3-òà êîðèöà) -->

Âàæíà ãîäèíà çà øàõìàòà â Áúëãàðèÿ
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Интервю с председателя на БФ Шахмат д-р Ст. Сергиев:

„Ще проведем образцово първенство“
Д–р Сергиев, разкажете

накратко как се стигна до
получаване на домакин-
ството на Европейските
индивидуални първенства
за мъже и жени през 2008 г.?

През последните години ав-
торитетът на Европейските
първенства нарастна много.
Имам предвид, както индиви-
дуалните, така и отборните, за
всички възрасти. Увеличи се
броя на участниците в тях. То-
ва доведе и до завишени изис-
квания към организаторите,
както към подготовката, така и
за провеждането на тези пър-
венства. Очакванията, че кан-
дидатите за домакини ще на-
малеят, не се сбъднаха. За вся-
ко Европейско първенство има
по няколко кандидати. Това да-
ва възможност на Борда на Ев-
ропейския шахматен съюз да
избира най-добрата оферта..

Както е известно Българска-
та федерация по шахмат беше
домакин на Европейското ин-
дивидуално първенство за же-
ни през 2002 г., което се прове-
де в курорта „Св. Константин”
край Варна, и на Европейските
отборни първенства за мъже и
жени през 2003 г. в Пловдив.
От тогава изминаха няколко
години, смениха се едно, две
ръководства на федерацията,
българските шахматисти пос-
тигнаха впечатляващи успехи
на международното поле – през
2005 г. 4 от световните титли
бяха притежание на български
шахматисти. За шахмата в на-
шата страна днес се говори с
уважение във всички кътчета
на света. Но ние не можем да
стоим настрана от шахматния
живот в света. Трябва да учас-
тваме активно в него, не само
чрез състезателите си, но и
чрез организацията на големи

шахматни състезания у нас,
чрез непрекъснатото разширя-
ване на международните кон-
такти.

Имайки предвид всичко то-
ва, през 2005 г. ръководството
на БФ Шахмат обсъди предло-
жението на ШК „Локомотив”
(Пд) да кандидатстваме отново
за домакини на някое от Евро-
пейските първенства. Предло-
женията ни бяха две – за Евро-
пейските индивидуални пър-
венства за мъже и жени, и за
Турнира за Европейската клуб-
на купа. Тъй като домакините
за турнира за Европейската
клубна купа за 2008 г. и 2009 г.
вече бяха определени, ние ос-
танахме да се състезаваме за
домакинство на Европейските
индивидуални първенства за
мъже и жени. Наш основен
конкурент беше Турската шах-
матна федерация, която пред-
ложи първенствата да се прове-
дат в Анталия. Спечели наша-
та оферта, която се оказа ико-
номически по-изгодна.

Как протича до момен-
та подготовката за това
много отговорно състеза-
ние?

Организацията на такива
състезания е много отговорна и
трудна. Трудностите идват от
това, че в двете първенства се
очаква да участват над 500
шахматисти и шахматистки от
почти всички европейски стра-
ни. Ние като организатори сме
длъжни да им предоставим
максимално добри условия за
живот и творческа изява. Това
не са обикновени турнири. То-
ва от една страна са първен-
ства, които трябва да излъчат
европейските шампиони, а от
друга – квалификации за све-
товното първенство.

След като бяхме утвърдени

за домакини, проведох няколко
предварителни срещи – с г-жа
Весела Лечева – председател
на ДАМС, с г-н Димо Зънзов –
главен мениджър на Новотел
„Пловдив”, с кмета на град
Пловдив – г-н Иван Чомаков, и
с областния управител на
Пловдив – г-н Тодор Петков.
На тези срещи ги информирах
за предоставеното ни домакин-
ство и получих уверението за
подкрепа и съдействие. След
това разработихме подробна
програма за подготовката и
провеждането на първенствата
и тяхното финансово обезпеча-
ване.

На 11 и 12 юни в Пловдив
гостуваха генералният секре-
тар на ECU г-н Хорст Мецинг и
членът на Борда на ECU г-н
Владимир Шакотич. Те се за-
познаха на място с условията,
които ще предложим на участ-
ниците и с хода на подготовка-
та. На тази среща уточнихме
двата най- важни въпроса –
размерът на наградните фон-
дове за двата турнира и квоти-
те, които ще бъдат предоставе-
ни за световните първенства.
Направихме предложение, кво-
тите на Европейските първен-
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ства през четните и нечетните
години да бъдат еднакви, а не
както е до сега. Искам да пояс-
ня, че досега от Европейските
първенства за мъже, провежда-
ни през четни години за светов-
ното първенство се класират
първите 13, а от първенствата
в нечетните години – 33. Спо-
ред нас това беше неправилно.
Европейските първенства тряб-
ва да бъдат равнопоставени
през годините. Не може да има-
ме първенство I и първенство
II категория. Затова предло-
жихме квотите да бъдат еднак-
ви. Още повече, като се има
предвид, че и наградните фон-
дове на първенствата през раз-
личните години са еднакви. То-
ва наше предложение беше
прието и потвърдено от заседа-
нието на Борда на ЕCU прове-
дено на 25 август в Нови Сад.
Пристъпихме към разработва-
нето на широко мащабни ме-
роприятия, за осигуряване на
необходимите средства за под-
готовката и провеждането на
първенствата. Не искам да спо-
менавам много цифри, само ще
посоча, че наградния фонд за
първенството за мъже е 100
хил. евро, а за първенството за
жени – 40 хил. евро.

След като бяха изяснени
всички детайли с ECU, подпи-
сахме и договора за провежда-
не на първенствата. Това беше
първата група задачи, които
трябваше да бъдат свършени в
много кратки срокове, за да
стартира същинската подготов-
ка на Европейските първен-
ства. Тя започна с утвърждава-
не от УС на БФ Шахмат на ди-
ректора на първенствата. Това
е г-н Николай Велчев – изпъл-
нителен директор на БФ Шах-
мат. Той ще бъде човекът, кой-
то ще ръководи цялата опера-
тивна работа и ще координира
действията на отделните работ-
ни групи. Утвърдихме и глав-
ния съдия – това е международ-
ния съдия Здравко Недев. Той

е бил вече съдия на няколко го-
леми първенства, има опит и
съм убеден, че ще се справи с
нелеката задача, която му
предстои.

Обявихме конкурс за изра-
ботване лого на първенствата.
Срокът за неговото приключва-
не изтече отдавана. Участваха
15 художници, но предложени-
те творби не задоволяват. Сега
търсим спешно решение на
проблема, тъй като без лого, не
може да пуснем интернет –
страницата на първенствата. С
ръководството на Новотоел
„Пловдив” изработихме рекла-
мен проспект, който беше раз-
даден на всички участници в
Европейските отборни първен-
ства в Крит през ноември т.г.

Много от тях ще дойдат в Плов-
див и това беше прекрасен по-
вод да им връчим лично пока-
ните. Директорът на първен-
ствата, г-н Н. Велчев, проведе
редица разговори и вече са
уточнени ръководителите на
отделните работни групи: ръко-
водител на групата за он-лайн
предаванията ще бъде Милен
Петров; за уебсайта – Христо
Инкьов, за направление интер-
нет и бюлетин – гросмайстор
Венцислав Инкьов; редактор
на бюлетина – Христо Йовев;
коментатор на събитията от
преминалия кръг – Деян Бож-
ков; комендант на първенства-
та – Живко Жеков; координато-
ри – Харалампи Ванев и Любен
Попов. В процес на подписване

са договорите с Новотел „Плов-
див” и с „Медийна компания”
АД, която ще осигурява цялост-
ната реклама на първенствата
и ще набира рекламодатели.

Независимо, че имаме опит
в организирането и провежда-
нето на големи шахматни със-
тезания, ние проведохме срещи
и се запознахме с опита на Тур-
ската шахматна федерация и с
Шахматния съюз на Черна го-
ра, които през последните годи-
ни са били неизменно органи-
затори на големи Европейски
първенства. Имам тяхното уве-
рение, че те ще ни окажат и
конкретна помощ по време на
самото провеждане на първен-
ствата.

Нормалното протичане на
Европейските първенства на
високо ниво е немислимо без
помощта на пловдивските шах-
матни клубове, без помощта на
многоброен доброволен актив.
Тези въпроси разисквахме на
проведената на 23 ноември т.г.
среща с ръководствата на шах-
матните клубове в Пловдив.
Постигнахме пълно единомис-
лие по всички въпроси.

Какви организационни
мероприятия предстоят?

Предстои ни да решим ня-
колко много важни организа-
ционни въпроса. Вече получих
съгласието на г-н Сергей Ста-
нишев – Министър Председа-
тел на Р България, първенства-
та да се проведат под неговия
патронаж и той да участва в
откриването, а след това и при
награждаването на шампиони-
те. Председател на организаци-
онния комитет ще бъде г-н Пе-
тър Мутафчиев – министър на
транспорта. Той има отноше-
ние към шахмата, през мина-
лата година беше ръководител
на българската делегация за
откриването на мача между В.
Топалов и Вл. Крамник в Елис-
та; заместник председатели по
всяка вероятност ще бъдат г-жа
Весела Лечева – председател
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на ДАМС, г-н Славчо Атанасов
– кмет на Пловдив и председа-
теля на българската федерация
по шахмат. Уточнени са и пове-
чето от членовете на организа-
ционния комитет, но техните
имена ще оповестим, когато
приключат всички разговори.
Стремежът ни е, в организаци-
онния комитет и в работните
групи да включим хора, които
реално ще се ангажират и ще
свършат работа. Знам, че тези
първенства са добра витрина за
реклама, но рекламата трябва
да се заслужи.

Още в началото на годината
трябва да довършим окомплек-
товането на материалната ба-
за, необходима за провеждане
на първенствата – предстои да
закупим още 15-20 комплекта
шахматни дъски, шахове и ча-
совници за он-лайн предавани-
ята и още 150 други шахове; да
изработим бланките и другите
формуляри необходими за за-
писване на партиите; да под-
готвим баджовете за състезате-
лите и другите длъжностни ли-
ца, които ще бъдат ангажира-
ни с провеждането на първен-
ствата. Но преди всичко трябва
да подготвим официалната по-
кана до Европейските шахмат-
ни федерации и шахматистите
за участие в първенствата. Тя
ще бъде разпратена от Евро-
пейския шахматен съюз и от
Българската федерация по
шахмат.

Предстои ни да изясним и
условията, при които българ-

ските шахматисти ще могат да
участват в тези Европейски
първенства. В това направле-
ние постигнахме пълно разби-
ране с ръководството на ECU.
За първи път в Европейските
първенства ще могат да играят
шахматисти и шахматистки,
които няма да бъдат задълже-
ни да се настаняват в посоче-
ните от организаторите хотели.
Това означава, че в първен-
ствата могат да участват всич-
ки желаещи, които подадат за-
явка (чрез националната си
федерация) в указания срок и
заплатят определената такса за
участие. Българските шахма-
тисти трябва да се възползват
от тази възможност. Особено
онези от тях, които искат да
покриват балове за междунаро-
ден майстор и гросмайстор. В
първенството за мъже очаква-
ме да играят повече от 100
гросмайстори. Къде на друго
място ще срещнете толкова ви-
сококвалифициран състав.

В Новотел Пловдив през
март ще се проведат инди-
видуалните първенства на
страната за мъже и жени.
Ще се използва ли тази въз-
можност, за една генерална
репетиция?

Новотел Пловдив отдавна е
доказал положителното си от-
ношение към шахмата. Затова
ние избрахме именно той да
бъде отново наш домакин. Не
се съмнявам, че всичко каквото
зависи от тях, ще бъде напра-
вено на много високо ниво. От

началото на февруари в Ново-
тела ще се проведат редица
състезания – от 2 февруари
стартира поредното открито
първенство на България, което
от няколко години е и Мемори-
ал Г. Трингов; в края на февру-
ари там ще се проведат полу-
финалите за мъже и жени, а в
средата на март – и финалите
за мъже и жени. Ще направим
всичко възможно партиите от
финалите да бъдат предавани
он-лайн, а цялата организация
да бъде на нивото на което
трябва да бъдат и Европейски-
те първенства.

И накрая, бихте ли жела-
ли да благодарите персо-
нално на организации, фир-
ми и деятели, които пола-
гат усилия за успешното
провеждане на шампиона-
тите?

Благодаря на всички, които
се отнасят с разбиране и ни съ-
действат да създадем една доб-
ра организация и да проведем
първенствата на високо ниво.
Това е много важно, както за
авторитета на Българската фе-
дерация по шахмат, така също
и за авторитета на страната
ни. Засега не смятам да персо-
нифицирам никого, защото сме
в началото на труден път. Иск-
рената благодарност ще я нап-
равя след 4 май 2008 г., когато
спуснем флага на първенства-
та.

Благодаря Ви, господин
Сергиев.

Разговаря гм В. Инкьов
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Общо отчетно-изборно събрание
на Българската федерация по шахмат

На 26 януари в зала „Со-
фия” на Гранд хотел „София” в
Столицата се порведе редовно-
то годишно отчетно-изборно
събрание на Българската феде-
рация по шахмат. От 75 деле-
гати, представители на члено-
вете на федерацията, на събра-
нието присъстваха 64. Събра-
нието протече при предвари-
телно обявения дневен ред:

1. Отчетен доклад за работа-
та на Българската федерация
по шахмат за периода януари
2005 г. – януари 2008 г.;

2. Отчетен доклад на конт-
ролния съвет на БФ Шахмат;

3. Избор на Председател и
Управителен съвет на БФ шах-
мат;

4. Избор на Председател и
Контролен съвет на БФ Шах-
мат.

5. Приемане на Бюджета на
БФ Шахмат за 2008 г.

Докладът на председателя
на БФ Шахмат д-р Стефан Сер-
гиев беше раздаден предвари-
телно и публикуван на интер-
нет страницата на федерация-
та. По този начин всички жела-
ещи можеха предварително да
се запознаят с неговото съдър-
жание (докладът поместваме
отделно). Председателят нап-
рави кратко встъпително слово.
Председателят на Контролния
съвет г-н Георги Бедников из-
несе доклада на съвета за рабо-
тата ми през отчетния период

и за направените констатации
относно работата на УС на БФ
Шахмат. След това делегатите
пристъпиха към разисквания
по двата отчетни документи.
Изказаха се Георги Живков –
председател на ШК „Н. Войнов”
(Вд), Божидар Орев – председа-
тел на ШК „Хан Аспарух” (Сф),
Петранка Драганова – треньор
и мениджър на ШК „Казан-
лък”, Иван Генов – изпълните-
лен директор на АЕЦ „Козло-
дуй”, Радислав Атанасов – пре-
подавател по шахмат в НСА и
председател на ШК „НСА”, Ан-
гел Яначков – треньор в ШК
„Шумен 2006”, Петър Орев –
ветеран, Иордан Стойнов – тре-
ньор в ШК „Ивис” (Сф) и др.

Д О К Л А Д

за работата на Българската федерация по шахмат за периода
21 януари 2005 г. – 26 януари 2008 г.

Уважаеми дами и господа,
Изминаха 3 години от пос-

ледното общо отчетно-изборно
събрание на Българската феде-

рация по шахмат, на което бе-
ше разсеян митът, че пробле-
мите на шахматното ни движе-
ние могат да бъдат решени от

великодушието на богатите, а
шахматните клубове и шахма-
тистите да бъдат пасивни наб-
людатели. На това събрание бе
избрано ново ръководство, пред
което беше поставена основна-
та задача – да спре пропадане-
то на шахматната организа-
ция; да я стабилизира органи-
зационно и финансово и да съз-
даде необходимите предпостав-
ки за бързо развитие на шах-
матното движение в страната.

Какво наследихме?
– Разнебитена организаци-

онна структура, с неизяснени
членове. Никой не можеше да
каже, колко и кои са действи-
телните членове на федерация-
та, защото нямаше показатели,
по които да става това. За чле-
нове се водеха клубове, които
по 5-6 и повече години не съ-
ществуваха.
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– Нарушена връзка и кому-
никации между УС на БФШ и
служителите във федерация-
та, и шахматните клубове.
Нямаше диалог между тях, об-
мяна на информация. Ръковод-
ството се беше откъснало от
проблемите на клубовете, не ги
познаваше и не можеше да
участва в тяхното решаване. И
което е най-лошото, не смята-
ше това за свое задължение.

– Лоша организация на опе-
ративната работа в офиса на
федерацията. В работата на
служителите нямаше опера-
тивност, решаването на спеш-
ни задачи се подготвяше с дни,
нямаше най-важното дневник
за входяща и изходяща поща.
Губеха се писма и документи,
не се отговаряше на поставени-
те въпроси.

– Тежко финансово състоя-
ние – финансовата отчет-
ност беше под всякаква крити-
ка. В нарушение на закона за
счетоводството, повече от годи-
на и половина федерацията ня-
маше счетоводител, а всички
финансови и счетоводни опера-
ции, както и вземането на ръ-
ководни решения, се извършва-
ха от едно лице. Имаше груби
финансови нарушения – лип-
сваха документи, не бяха изгот-
вени годишните финансови от-
чети за 2003 г. и 2004 г. Имаше
огромни (за мащабите на феде-
рацията) финансови задълже-
ния. Направените в началото
на 2005 г. два финансови одита
установиха задължения в раз-
мер на близо 100 хил. лв., по-
големите от които бяха: непла-
тен наем към Пловдивски па-
наир АД, за проведените през
2003 г. европейски отборни
първенства за мъже и жени, и
държавните отборни първен-
ства за мъже и жени в размер
на 39 600 лв. За изплащането
на тази сума имаше влязло в
сила решение на Арбитражния
съд още през ноември 2004 г.
но за него общото събрание на

федерацията, не беше инфор-
мирано. Непогасяването на то-
зи дълг, означаваше ежеднев-
ното му увеличаване от растя-
щите лихви; такси към ФИДЕ
и ЕСU в размер на повече от 25
хил.лв.; задължения към шах-
матните клубове – 9 хил.лв.; за-
дължения от социални и здрав-
ни осигуровки – около 15
хил.лв. и др. Констатирани бя-
ха големи злоупотреби с фи-
нансови средства. Най-лошото
в случая беше, че липсваха фи-
нансови документи. Някои та-
ка и не бяха намерени, други
се появиха в хода на ревизиите,
а трети – в хода на полицейско-
то разследване във връзка с
повдигнатите обвинения и обра-
зуваното наказателно дело.

На миналото отчетно-избор-
но събрание беше избран нов
Управителен съвет при напъл-
но прозрачна и демократична
процедура. Той започна работа
в една напрегната обстановка.
От една страна трябваше да се
решават максимално бързо
наследените проблеми, а от
друга – да се върви напред, да
се изпълняват новите задачи.
Оказа се, че някои от новоизб-
раните членове не са наясно
какви трудности ги чакат, ня-
маха необходимия организаци-
онен опит, не бяха запознати с
основополагащите документи
за организацията и ръковод-
ството на една спортна органи-
зация – Закона за спорта и дру-
гите законови и подзаконови
нормативни документи, имащи
непосредствено отношение към
работата на федерацията. Не-
посредствено след събранието
някои от тях си подадоха остав-
ката, други – дълго време бяха
наблюдатели, а трети смятаха,
че функциите им в УС на БФШ
се свеждат само до критикува-
не, без конкретни предложения
за решаване на проблемите.

Още в началото на дейност-
та на новия УС на БФШ, про-
лича не добронамереността на

някои "активисти" на шахмат-
ното ни движение. Беше създа-
ден специален интернет сайт с
форум, чиято главна задача бе-
ше да се хули и маскари ръко-
водството на федерацията, да
се травматизира и пречи на
нормалната му работа.

Това бяха негативите, но
имаше и положителни неща.
Още от самото начало на дей-
ността си, ние чувствахме
подкрепата и доверието на
шахматните клубове, на по-го-
ляма част от елитните ни със-
тезатели, на шахматния актив,
който искаше промяна и вярва-
ше, че ние ще я осъществим.
Това ни даваше сила и увере-
ност, че с упорита работа и зад-
ружни усилия ще успеем.

Успехът на всяко начинание
зависи от подкрепата която то
има. Още на отчетно-изборното
събрание беше предложена
програма за работата през
следващия тригодишен период,
която беше единодушно подк-
репена. В нея ясно бяха очерта-
ни приоритетите. Условно те
могат да бъдат групирани по
следния начин:

– разширяване на обществе-
ното влияние на шахмата в
страната и укрепването на
шахматните клубове;

– развитие на детско-юно-
шеския шахмат;

– стабилизиране изявите на
водещите ни шахматисти;

– оптимизиране системите
на провеждане на държавните
индивидуални и отборни пър-
венство;

– разширяване на междуна-
родните контакти и влиянието
на Българската федерация по
шахмат във ФИДЕ и ЕСИ;

– организационно и финан-
сово укрепване на федерация-
та.

Разширяване на общес-
твеното влияние на шахма-
та в страната беше осново-
полагащо за бъдещите ни
успехи. Ние не сме изолирани
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в това общество. Ние организи-
раме и провеждаме своята дей-
ност в съответствие с неговите
изисквания. И тази дейност не
е самоцелна. Тя е обществено-
полезна. Това произтича от го-
лямата полза и значение на
шахмата за възпитанието на
личността, за формиране на
качества, които са присъщи на
високоинтелигентния, знаещ и
можещ човек.

За разширяване на общес-
твеното влияние на шахмата и
подобряване отношението на
държавните и обществените
институции към него, през от-
четния период бяха организи-
рани и проведени десетки сре-
щи, реализирани немалко ини-
циативи. В резултат на непос-
редствените ни контакти и ус-
пехите на първите ни шахма-
тисти, мога да заявя, че корен-
но се промени отношението
към нашия спорт.

Днес шахматът се пол-
зва с авторитет и уваже-
ние сред всички държавни и
обществени органи и ин-
ституции.

Президентът на Република
България г-н Георги Първанов,
оказа подобаващ прием на Ве-
селин Топалов след спечелва-
нето на световната титла през
2005 г.; той прие и разговаря с
президента на ФИДЕ Кирсан
Илюмжанов по проблемите на
шахмата; патрон е на големия
шахматен турнир в София –
Mtel Masters, а през 2008 г. под
неговата егида ще се проведе
III европейско първенство на
училищните отбори, през юни
във Варна.

Министър-председателят на
Републиката г-н Сергей Стани-
шев и министрите от кабинета
са с положително отношение
към шахмата. Откликваха с го-
товност на отправените към
тях въпроси и направиха не
малко за решаването на проб-
лемите, за които потърсихме
тяхната помощ. Под егидата на

министър-председателя се про-
веде честването на 75-годиш-
нината от началото на органи-
зираното шахматно движение в
страната. Той ще бъде и пат-
рон на предстоящите европей-
ски индивидуални първенства
за мъже и жени в Пловдив през
април и май. Благодарение на
държавните институции беше
реализирана финансовата
подкрепа на В. Топалов за ма-
ча му в Елиста през 2006 г. и
осигурени чартърните полети
на правителствения самолет.
Израз на положително отноше-
ние към шахмата бе и участие-
то на министъра на транспорта
г-н Петър Мутафчиев и предсе-
дателя на ДАМС г-жа Весела
Лечева в церемонията по отк-
риването на мача за световната
титла в Елиста, и присъствието
на г-жа В. Лечева на заседани-
ето на Борда на ФИДЕ в Талин
(Ест) и отстояване позицията
на българската федерация по
шахмат относно включването
на В. Топалов в следващия ци-
къл на борбата за световната
титла. През ноември 2006 г.
между БФ Шахмат и Минис-
терството на отбраната беше
сключен Меморандум за съв-
местна дейност. В изпълнение
на постигнатото споразумение
шахматните ни клубове в Шу-
мен и ЦСКА получиха добри
условия за развитие на своята
дейност; шахматът е един от
основните спортове в армей-
ските спортни клубове. През
настоящата година са планира-
ни редица съвместни меропри-
ятия в областните центрове, в
които са военните гарнизони.
Най-голямото мероприятие в
съвместната ни дейност ще бъ-
де гросмайсторския турнир Ме-
мориал Милко Бобоцов, през
втората половина на септември
т.г. Този меморандум дава мно-
го широко поле за действие, но
нашите шахматни клубове
трябва да бъдат по-активни.

Голяма обществена подкре-

па шахматното ни движение
получава и от Народното съб-
рание. Председателят на Пар-
ламента, г-н Георги Пирински,
прие световния шампион В. То-
палов и делегацията на БФШ;
организира незабравима среща
с народните представители, а
Топалов беше награден с въз-
поменателния знак и му беше
предоставена възможността да
говори от трибуната на Народ-
ното събрание. Това е преце-
дент в съвременната ни исто-
рия. От тази трибуна са говори-
ли само народни представите-
ли, членове на правителството,
държавни глави и специално
поканени високопоставени
чуждестранни личности. Шах-
матистът Веселин Топалов ста-
на първият българин, на който
беше предоставена тази висока
чест. През месец ноември 2005
г. по наша идея се проведе спе-
циално заседание на комисия-
та по въпросите на децата мла-
дежта и спорта в 40-то Народно
събрание, на което бяха обсъде-
ни редица предложения за по-
нататъшното разширяване на
влиянието на шахмата и нав-
лизането му в живота на мла-
дежта и учащите се. На заседа-
нието присъства и министъра
на образованието и науката г-н
Даниел Вълчев. Председателят
на комисията г-н Светослав
Спасов участва лично в подпис-
ката за признаването на шах-
мата в България за олимпий-
ски спорт, прие г-н Б. Кутин и
лобира за успеха на нашето
справедливо искане.

Значително по-активна и
резултатна стана нашата дей-
ност и с неправителствените
организации и на първо място
със Съюза на глухите в Бълга-
рия, с които има сключен конк-
ретен договор за съвместна ра-
бота, със Съюза на инвалидите
и Съюза на хората с увредено
зрение.

Завоюваното признание в
обществото дойде в резултат на
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многобройните срещи и разго-
вори с министри, председатели
на агенции, ръководители на
обществени организации. Вра-
тите за тези срещи се отваряха
по-леко, защото те бяха подгот-
вени от блестящите резултати
на първите ни шахматисти.
Използвам случая да изкажа
най-сърдечна благодарност на
Веселин Топалов и Иван Чепа-
ринов, и техния мениджър
Силвио Данаилов, на Антоане-
та Стефанова, Маргарита Вой-
ска и Атанас Колев, на Кирил
Георгиев и Борис Чаталбашев,
на Александър Делчев, Емилия
Джингарова и Мария Велчева,
на всички наши шахматисти,
които с победите си на шахмат-
ното поле, разнасят славата на
българския шахмат и доприна-
сят за нарастване на неговия
авторитет.

През отчетния период, бяха
проведени редица срещи с
кметове на общини и об-
ластни управители, на кои-
то бяха дискутирани проблеми-
те на шахматното ни движе-
ние, и в частност на местните
шахматни клубове. Не може да
не бъдем доволни от разговори-
те и отношението на кмета на
Варна, г-н Кирил Йорданов, на
Търговище, г-н Красимир Ми-
рев, на Добрич – г-жа Детелина
Николова, на Пловдив – г-н
Иван Чомаков, на Враца – г-н
Воислав Бубев, на Перник – г-
жа Антоанета Георгиева, на
Русе – г-н Божидар Йотов, на
Плевен – г-н Найден Зелено-
горски, на Стара Загора – г-н
Евгений Желев,на Видин, г-н
Иван Ценов, на Свиленград –
г-н Георги Манолов и др. Ня-
кои от тях вече са бивши, не
бяха преизбрани на последните
местни избори, но сме убедени,
че и техните наследници ще
продължат да помагат на шах-
мата. Много полезни и ползот-
ворни бяха разговорите и сре-
щите ни с бившия областен уп-
равител на област велико Тър-

ново г-н Красимир Генчев, с об-
ластните управители на Хаско-
во, г-жа Райна Йовчева, на
Пловдив, г-н Тодор Петков, на
Русе, г-жа Мария Димова, на
София град, г-н Тодор Модев и
др. В резултат на конкретните
и непосредствени контакти с
представителите на местната
власт, ние получихме финансо-
ва помощ и преференции при
организирането и провеждане-
то на редица шахматни мероп-
риятия. През 2005 г. кметската
администрация в Плевен пое
по-голямата част от издръжка-
та на финала за мъже, а об-
ластният управител на В.Тър-
ново г-н Кр. Генчев – на фина-
ла за жени. През 2005 г. кмет-
ството и бизнесмените от Сви-
ленград финансираха двуст-
ранната среща между предста-
вителните отбори на България
и Турция, мъже и жени, а през
2006 г. – и на финалите; през
2007 г. кметът на Перник оси-
гури целия награден фонд за
двата финала и предостави без-
възмездно, най-красивата зала
в града за тяхното провеждане,
а кметството във Видин пое из-
цяло разходите по подготовка-
та и провеждането на трист-
ранната юношеска среща с Ру-
мъния и Унгария. Общините
оказаха и конкретна помощ на
местните шахматни клубове –
във Враца, Свиленград, Видин,
клубовете получиха нови поме-
щения за развитие на своята
дейност, на други – значително
беше подобрена и обновена ма-
териалната база. Немалко об-
щини подпомогнаха представи-
телните отбори на своите клу-
бове при участието им в дър-
жавните отборни първенства –
Видин, Враца, Перник, Шумен
и др.

Много от посещенията на
председателя на федерацията
и другите членове на Управи-
телния съвет в общините бяха
използвани за срещи с медиите
и бяха дадени десетки интер-

вюта – Варна, Русе, Плевен,
Хасково, В. Търново, Стара За-
гора, Перник, Чирпан, Видин,
Враца и др., които също допри-
несоха за популяризиране и
разширяване на влиянието на
шахмата. Основни проблеми
бяха дискутирани и в централ-
ните медии.

Безспорно най-големият ус-
пех, който постигнахме през
отчетния период беше призна-
ването на шахмата за
олимпийски спорт. Можем
смело да заявим, че това е най-
голямото завоевание, извън
спортната зала, през цялата до-
сегашна съвременна история
на шахмата в България. Сбъд-
на се мечтата на всички, които
през годините милееха и рабо-
теха за развитието на шахмата.
Опити за признаването на
шахмата за олимпийски спорт
са правени няколко пъти, но
все безуспешно. И нашият пър-
ви опит през 2005 г. завърши
също без резултат. Но ние бях-
ме убедени,че мястото на шах-
мата е в семейството на олим-
пийските спортове, че българ-
ските шахматисти заслужават
признание и уважение за пос-
тигнатите резултати. Послед-
ният ни, сполучливият опит,
беше предшестван от голяма
дипломатическа и организаци-
онна работа. Проведени бяха
много разговори с членове на
БОК, EШС и ФИДЕ, в шахмат-
ните клубове беше организира-
на подписка за подкрепа на на-
шето справедливо искане. Това
беше първата конкретна дей-
ност, която шахматните клубо-
ве трябваше да свършат, без да
са им необходими финансови
средства. За съжаление не
всички се включиха активно в
подписката. Повече от полови-
ната клубове останаха равно-
душни и дори техните предсе-
датели не я подкрепиха. Наст-
рани останаха и много шахма-
тисти и дори членове на УС на
БФШ. Не бяха малко и тези, ко-
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ито открито говореха за предва-
рителния й неуспех. Нямам
обяснение за едно такова пове-
дение. Но то говори за натрупа-
ната инерция, друг да свърши
работата, друг да вади кестени-
те от огъня. Независимо от то-
ва, подписката се проведе и за
по-малко от 2 месеца бяха съб-
рани над 5000 подписа. На сре-
щата с председателя на БОК г-
жа Стефка Костадинова, на 11
октомври 2007 г. връчихме 4
762 подписа. Благодаря на д-р
Михаил Илиев, президент на
ШК „Шах ХХI”, за последова-
телната и упорита дългогодиш-
на работа в защита на олим-
пийската кауза на българския
шахмат, за проведените десет-
ки разговори с членовете на ИБ
на БОК; на ръководствата на
шахматните клубове участвали
активно в нея, на стотиците
любители на шахмата, които се
включиха в подкрепа на спра-
ведливото ни искане. Радващо
е, че подписката беше подкре-
пена от 38 народни представи-
тели от всички политически си-
ли, от омбудсмана на републи-
ката, от видни общественици,
академици, професори, хора на
науката и изкуството, лекари,
инженери, учащи се, пенсионе-
ри. Тази подписка беше наг-
ледно доказателство за автори-
тета и общественото признание
на шахмата.

Казаното до тук, може да бъ-
де обобщено в едно изречение –
През изминалите години
шахматното движение в
страната разшири своето
влияние и получи заслужено
признание. Шахматът в
България вече е олимпий-
ски спорт!

Второто основно направле-
ние в работата на Управител-
ния съвет през отчетния пери-
од беше създаването на рабо-
теща организация на рабо-
тата. Азбучна истина е, че ус-
пехът на всяко начинание за-
виси от организацията. Първо-

то, с което се заехме, беше съз-
даването на необходимите
предпоставки за демократич-
ност и гласност в работа-
та; на включването на макси-
мален брой деятели в изпълне-
нието на задачите; за коренна
промяна на стила и методите
на работа на членовете на Уп-
равителния съвет и щатния
апарат на федерацията, за
изясняване точния брой на
членуващите шахматни клубо-
ве във федерацията, и приема-
нето на нов устав.

Дейността на Управителния
съвет стана прозрачна. Днев-
ният ред на заседанията и взе-
маните решения бяха своевре-
менно качвани на интернет
страницата на федерацията.
Това даде възможност на всич-
ки да се информират за инте-
ресуващите ги въпроси – кои от
тях са поставени на обсъждане,
какви решения са взети, кой и
в какви срокове е задължен и
отговаря за тяхното изпълне-
ние. Това беше важна стъпка
за преодоляване на натрупано-
то с години недоверие към ръ-
ководството на федерацията.

Направеното за своевремен-
ната информираност на
шахматната обществе-
ност, обаче е съвсем незадово-
лително. Интернет страницата
на федерацията съдържа само
служебна информация, няма я
ежедневната, оперативна инфор-
мация. А тя е нужна на деяте-
лите, състезателите, на предста-
вителите на медиите и на обик-
новените любители на шахмата
Едно от първите неща, които
трябва да реши новото ръковод-
ство е да бъде утвърден PR
на федерацията, който да
поддържа ежедневна връзка с
медиите, да дава актуална ин-
формация на интернет страни-
цата, за ставащото в Българско-
то шахматно движение, да сле-
ди списването и издаването на
специализираните шахматни
издания на федерацията.

За разширяване демокра-
тичността в дейността на феде-
рацията бяха създадени по-
мощни комисии към Управи-
телния съвет, които имаха за
задача да разглеждат основни-
те проблеми и да предлагат ва-
рианти за тяхното решаване. В
състава на тези комисии беше
включен широк актив от деяте-
ли. Искам да подчертая добра-
та работа на Експертния съвет
и Съдийската комисия и да из-
кажа благодарност на ръково-
дителите им Коста Ангелов и
Здравко Недев. Специално
внимание заслужава комисия-
та за работа с елитните състе-
затели, в чийто състав влизаха
Маргарита Войска, Атанас Ко-
лев и Огнян Тодоров. Те допри-
несоха за сплотяването на пър-
вите ни шахматисти, за създа-
ването на един чудесен мик-
роклимат в националните отбо-
ри. На фона на тях, контрасти-
раше работата на останалите.
Комисията за работа с учащите
се, с ръководител Радослав Ата-
насов и комисията за развитие-
то на детско-юношеския шах-
мат с ръководител Петьо Мари-
нов, започнаха с голямо жела-
ние, но с времето то се изпари
и в крайна сметка не доведе до
постигането на желаните ре-
зултати. На два пъти УС на
БФШ приемаше решения за
подготовката на цялостна прог-
рама за развитието на детско-
юношеския шахмат, но тя така
и не беше разработена. След
доброволно напускане на ръко-
водителя на комисията за дет-
ско-юношески шахмат, негова-
та дейност пое Живко Жеков.
Постигнати бяха известни ре-
зултати, но те са недостатъчни
с оглед на големите задачи, ко-
ито сме си поставили. Остана-
лите комисии: за организаци-
онно-техническото и финансо-
во обезпечаване на дейността
на федерацията (ръководител
Ивелин Николов), Комисията
по етиката (ръководител Крум
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Беровски) и Комисията за връз-
ка с медиите и обществените
организации (ръководител Пет-
ко Петков) положиха немалко
усилия, но те се оказаха недос-
татъчни за постигането на
трайни и добри резултати. Ос-
новната причина за това е лип-
сата на инициативност и недос-
татъчното познаване на проб-
лемите. Не може решаването,
на който и да е проблем да се
свежда само до неговата фи-
нансова страна.

Повишаване ефективността
от работата на Управителния
съвет, зависи преди всичко от
активната работа на комисиите.
През следващите години тях-
ната роля ще нараства неимо-
верно много. В тях трябва да
членуват специалистите, в
тях трябва да се обсъждат
проблемите и те да предлагат
варианти за тяхното решава-
не. Само по този начин в дей-
ността на федерацията ще бъ-
дат включени повече хора, ще
се чуят повече мнения, ще се из-
работят най-добрите решения.

Първото впечатление за
дейността на федерацията се
получава от компетент-
ността и оперативността
в действията на щатните
служители, от тяхното отно-
шение към представителите на
клубовете, деятелите, шахма-
тистите и гражданите.

Какво беше направено в то-
ва направление?

– уточнени бяха длъжност-
ните характеристики на слу-
жителите във федерацията;

– предприети бяха конкрет-
ни мерки за уплътняване на
работното време и ограничава-
не на разходите за поддържане
на офиса;

– въведени са дневници за
входяща и изходяща поща;

– назначен е висококвали-
фициран счетоводител и са
предприети действия за въвеж-
дането на здрава финансова
дисциплина;

– направена е пълна инвен-
таризация на наличната мате-
риална база и другото имущес-
тво на федерацията;

– приети бяха мерки за по-
добряване финансовото състоя-
ние и ликвидиране на дългове-
те получени в наследство и оси-
гуряване на допълнителен при-
ход от спонсори;

– въведена е стройна орга-
низация в картотекирането на
състезателите (всички картоте-
ки са качени на интернет стра-
ницата) и отчитането на прове-
дените шахматни турнири;

– подчертан е стремежът да
се поддържат ежедневни кон-
такти с шахматните клубове,
да се търси тяхното мнение, за
да се включват в изпълнението
на задачите.

В резултат на всичко това
бяха постигнати добри резулта-
ти. Може със задоволство да
констатираме, че оператив-
ността в работата на
апарата на федерацията е
добра. Поставените задачи от
Управителния съвет и ръковод-
ството на ДАМС бяха изпълня-
вани своевременно и компе-
тентно. Не бива да отминаваме
и някои действия на служите-
ли, които през първите две го-
дини дадоха лошо отражение
върху имиджа на федерацията.
Става въпрос за некоректното
поведение на Димитър Илиев,
който като съдия на държавно
първенство си позволи грубо от-
ношение към деца и техните
родители; който влезе в нену-
жен конфликт със съдийската
колегия, в резултат на което му
бяха спрени съдийските права
и той бе изваден от ръковод-
ството на съдийската комисия.
Това обаче не даде резултат.
След системно неизпълнение
на поставени му оперативни
задачи, същият си подаде мол-
ба и беше освободен от работа.
Служителите във федерацията
са нейното лице. Затова изис-
кванията към тях и работата

им непрекъснато нарастват и
ще нарастват. Но за да я вър-
шат качествено и своевременно
трябва да имат необходимата
квалификация, да имат доста-
тъчно време за това, трябва да
се освободят от несвойствените
им задачи. И затова трябва да
им помогнат преди всичко чле-
новете на Управителния съвет.
През последната година, след
освобождаването на Димитър
Илиев, федерацията работи с
намален състав, но това не се
отрази върху качеството на из-
пълнението на задачите.

През отчетния период Уп-
равителният съвет рабо-
ти като колективен орган.
Бяха проведени 26 заседания,
на които са обсъдени 104 въп-
роси. Повечето от приетите ре-
шения са изпълнени в срок. За
тяхното качество говорят пос-
тигнатите резултати. Но има и
решения, които не успяхме да
изпълним. Причините за това
са в недостатъчната прециз-
ност при тяхното вземане и не
отчитането на всички странич-
ни фактори. Става въпрос за
решения, свързани с финансо-
ви средства, които не фигури-
рат в бюджета, а трябваше да
се осигуряват от други странич-
ни източници.

Не всички от членовете на
Управителния съвет участваха
активно в неговата работа. За
повишаване на тяхната актив-
ност и запознаването им с осно-
вополагащите, за дейността в
спорта, нормативни документи,
бяха организирани и проведе-
ни две изнесени заседания – в
Плевен през юни 2005 г. и в
Рибарица през август 2006 г.
Изнесени заседания бяха про-
ведени и по време на големи
шахматни прояви – в Слънчев
бряг през 2005 г. и 2007 г. и във
Видин през 2007 г.

От членовете на Управител-
ния съвет зависи авторитета на
федерацията, от тяхната ком-
петентност и активност при ре-
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шаването на задачите, зависи
успехът на делото, от възмож-
ностите им да осигуряват до-
пълнителни финансови сред-
ства – разширяване на дей-
ността и постигането на още
по-високи резултати. В това
направление от членовете на
УС на БФ Шахмат можеше да
се желае много повече. Нито
един от тях не осигури допъл-
нителни средства за подпома-
гане пряко дейността на феде-
рацията. Но не бива да отмина-
ваме с мълчание усилията на
Живко Жеков в Бургас и Слън-
чев бряг, където той пое изцяло
организацията, провеждането
и финансирането на един от
най-големите открити турнира
в страната "Мемориал Георги-
ев – Кесаровски; на Ивелин
Николов – осигурил финансо-
вата помощ на финала за мъже
през 2005 г. в Плевен; на Румен
Раев – поел цялата организа-
ция и финансирането на тур-
нира за купа "Пристис", откри-
тото първенство на България
за жени през 2005 г. и другите
турнири по ускорен шах в Русе,
на Петьо Маринов, подпомог-
нал държавните първенства за
юноши и девойки през 2005 г.
провеждани в Плевен.

За всичко това, уважаеми
господа, приемете нашата бла-
годарност.

Много сили и внимание от-
дели Управителния съвет на
подготовката и приемане-
то на нов Устав на Българ-
ската федерация по шах-
мат. Това беше наложително,
тъй като старият съдържаше
много неясни формулировки,
които станаха причина за не-
малко от споровете на послед-
ното отчетно-изборно събрание.
В хода на подготовката на но-
вия Устав взеха активно учас-
тие юристи и специалисти по
административно право. Про-
ектът на Устава беше подложен
на широко обсъждане, в което
се включиха редица клубове,

шахматисти и деятели. Напра-
вените предложения бяха обоб-
щени и след ново обсъждане в
УС на БФШ предложени на
вниманието на общото събра-
ние на БФ Шахмат, състояло се
на 24 март 2007 г. Кои са по-съ-
ществените промени в новия
Устав?

– Всички формулировки са
ясни и не съдържат двуяко тъл-
куване;

– Отразени са последните
промени в Закона за спорта и в
Закона за юридическите лица с
нестопанска цел;

– Ясно са очертани функци-
ите и задачите на общото събра-
ние;

– Правата и задълженията
на председателя на федерация.
Изяснен е механизма за изди-
гането на кандидатурите и из-
бирането му. За първи път е
въведена мандатност в избора
на председател.

– Конкретизирани са права-
та и задълженията на шахмат-
ните клубове. Общото събрание
прие, и в Устава е записано, че
членове на федерацията са
онези шахматни клубове, юри-
дически лица, които редовно си
плащат членския внос, който
за сега е определен в размер на
100 лева годишно.

В резултат на предприетите
конкретни действия и проведе-
ните разговори и срещи беше
уточнен броя на шахматните
клубове, членове на БФ Шах-
мат. Към момента на настоя-
щото събрание техния брой е
75.

Създадената прозрачност и
въведения демократичен ред
доведоха до намаляване на из-
лишното напрежение и сплотя-
ване на кадрите.

За работата на федера-
цията по изпълнение на
държавния спортен кален-
дар. Това е едно от основните
наши задължения, което е за-
писано и в устава. През отчет-
ния период бяха проведени

всички индивидуални и отбор-
ни първенства, във всички въз-
растови групи. Постигнатите
резултати и новите държавни
шампиони са дадени в прило-
жението. [Приложение № 1]

Тук искам да отделя внима-
ние на така наречените Меж-
дуобластни първенства. Тяхна-
та роля за масовизирането на
шахмата в страната е много го-
ляма, тъй като те са първото
стъпало по пътя към високото
спортно майсторство. Тези пър-
венства играят и важна роля за
подпомагане финансирането
на шахматните клубове, тъй
като събраните от техните със-
тезатели точки определят и
размера на получаваната от
ДАМС, а вече и от федерация-
та, субсидия. При организация-
та и провеждането на междуоб-
ластните първенства през пос-
ледните години добри резулта-
ти постигнаха координаторите
Румен Раев (Русе), Красимир
Бочев (Враца), Емил Бенлиев
(Варна), Иван и Йордан Стой-
нови (София). Излишно напре-
жение съпътстваше първен-
ствата с центрове Пловдив и
Стара Загора, докато в област
Бургас, с координатор Дим. Ка-
рапански, за трите години не
са провеждани никакви област-
ни първенства През отчетния
период БФ Шахмат отдели спе-
циално внимание на подготов-
ката на годишните отчети на
междуобластните координато-
ри, проведе през 2007 г. и спе-
циално разширено работно съ-
вещание. През следващите го-
дини ролята и значението на
тези първенства ще нарастват.
Те трябва да се превърнат в не-
делима част от държавния
спортен календар. За целта е
необходимо да се обсъди задъл-
бочено начинът на досегашно-
то им провеждане и се предп-
риемат конкретни действия за
повишаване на тяхната ефек-
тивност. На първо място трябва
да се промени тяхната географ-
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ска структура. Сега действаща-
та е в рамките на големите об-
ласти съществували в страната
до 1999 г. те отдавна са преми-
нали в историята и нямат ни-
какви административни струк-
тури. Сега трябва да се преми-
не към зонови първенства
на териториите на утвър-
дените от Европейския съ-
юз 6 райони за икономичес-
ко планиране, плюс София
град. Първенствата трябва да
се провеждат при един и същи
регламент за всички зони, а за-
що не и по едно и също време.
Би било най-добре те да пред-
хождат финалите на държав-
ните индивидуални и отборни
първенства. За някои от тях те
могат да играя и ролята на ква-
лификации. Всичко това тряб-
ва да бъде предмет на задълбо-
чено обсъждане. Независимо
какво решение ще се вземе, те-
зи първенства имат място в
живота на шахматните клу-
бове и те трябва да отгова-
рят на техните интереси и
да способстват за популяризи-
рането и масовизирането на
шахмата в страната.

Наред с всичко това през
2006 г. и 2007 г. организирахме
и проведохме индивидуални и
отборни студентски първен-
ства. За тяхната организация
много усилия положи Радислав
Атанасов. Съвместно с ръковод-
ството на Централния затвор
през 2006 г. проведохме пър-
венство на лишените от свобо-
да; а заедно със Съюза на глу-
хите в България – първенство
на хората с увреден слух, през
2007 г. Оказахме конкретна ор-
ганизационна и финансова по-
мощ на Съюза на инвалидите
при организиране и провежда-
не на техните първенства.

Спортният календар и за в
бъдеще ще заема централно
място в дейността на федера-
цията. Затова изискванията
към неговото изготвяне и реа-
лизиране непрекъснато ще на-

растват. Това на пръв поглед е
елементарно, но в действител-
ност е една сложна и трудоемка
задача. При изготвянето на ка-
лендара, трябва да бъдат отче-
тени много независещи от нас
фактори като: времето за про-
веждане на световните и евро-
пейските първенства, заетостта
на нашите шахматисти, въз-
можностите на домакините да
поемат все по-нарастващия
брой на участниците и своевре-
менно осигуряване на необхо-
димите средства.

И ако с изготвянето и реали-
зирането на спортния календар
проблемите са не особено слож-
ни за решаване, то по систе-
мите на провеждане на от-
делните първенства трябва
да се помисли сериозно. През
отчетния период беше проме-
нена системата на държавните
отборни първенства за мъже и
жени. Върнахме се към "А" и
"Б" група с подобрен вариант –
изпадналите от "А" група да иг-
раят в "Б" група, не същата, а
на следващата година. Така
както е във всички спортове. И
през 3-те години БФШ пое из-
цяло финансирането на 8-те
участващи отбора мъже и жени
в "А" група. Не знам колко
страни в Европа могат да се
похвалят с такова нещо. Но то
е израз на нашето отношение,
на желанието ни да помогнем
на шахматните клубове. Ведна-
га искам да подчертая, че сред-
ствата за това са осигурени от
допълнителни източници и
спонсори. В бюджета на феде-
рацията няма предвидени та-
кива разходи.

През последната година по
предложение на Експертния
съвет променихме възрастови-
те граници за отборните пър-
венства за юноши и девойки.
Сега младшата възраст е до 12
г. (преди беше до 14 г.), а стар-
шата – до 16 г. (преди до 18 г.).
Непроменени през трите годи-
ни останаха системите на про-

веждане на държавните инди-
видуални и отборни първен-
ства. Кръговите системи за про-
веждане на индивидуалните
първенства за мъже с 14 участ-
ници и за жени с 12 участнич-
ки са добри за днешното време
и те трябва да останат и през
следващите години. Не може
да се каже същото обаче за сис-
темите на провеждане на дър-
жавните индивидуални пър-
венства за юноши и девойки.
Днес те са обикновени открити
турнири, в които играят всички
желаещи, отговарящи на едно
единствено изискване – въз-
растта. И тяхното основно
предназначение е да излъчат
шампионите и представители-
те на страната в европейските
и световните първенства. Опи-
тът да се предизвика широко
обсъждане по този проблем
през 2006 г. бе изтълкуван пог-
решно, като опит за ликвиди-
ране на детско-юношеския
шахмат. Включилите се в дис-
кусията, в т.ч. и членове на Уп-
равителния съвет не направи-
ха разлика между изказани
мнения и предложения, и взети
решения. Дискусията се прова-
ли, проблемът за оптимизира-
не на системите на провеждане
на държавните първенства за
юноши и девойки не беше пос-
тавен на обсъждане. Времето
обаче показва, че в това нап-
равление трябва да се търси
ново, адекватно на съвремен-
ните изисквания решение. Без
да се намалява броят на състе-
занията сред подрастващите,
да се намери по-добър начин за
излъчване на шампионите и
представителите ни в европей-
ските и световните първенства.
За целта би било добре да се
организира една кръгла маса с
участието на специалистите,
да се чуят различните мне-
ния и едва тогава ако се преце-
ни, да се вземат решения.

През първата година от
мандата, с оглед на тежкото
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финансово положение на феде-
рацията, редица шахматни
клубове домакини на държав-
ни индивидуални и отборни
първенства поеха и немалка
част от разходите по тяхното
провеждане. За това благодаря
на президентите на ШК "Пле-
вен ХХI", на ШК "Пристис" (Рс),
на ШК "Дунав" (Рс), на ШК "Ка-
пабланка" (Дупница), на ШК
"Виктори" (Бл) и на ШК "Ю.
Бендерев" (Пк). Това беше доб-
ра стъпка, в правилна посока.
Но тя не беше изтълкувана
правилно от всички. Поемане-
то на определени разходи от до-
макините на дадено състезание
е нормална практика за много
спортове. Днес при наличието
на голяма конкуренция, пре-
доставянето на по-добра орга-
низация и по-изгодни финансо-
ви условия, трябва да бъде
единствения критерий за опре-
деляне на домакините. В про-
тивен случай федерацията, ако
тя финансира всичко, следва
да си поеме и организацията.
Тук искам да повторя азбучна-
та истина, че федерацията,
това са шахматните клубове.
Тя не е абстрактно понятие,
а сдружение на единомишле-
ници, преследващи една обща
цел. А нашата цел е издигане
равнището на шахматното дви-
жение и повишаване майстор-
ството на българските шахма-
тисти.

Освен организирането и
провеждането на състезанията
от държавния спортен кален-
дар, не малко усилия бяха отде-
лени и за състезанията, стана-
ли неразделна част от нашата
дейност, емблематични за бъл-
гарския шахмат. Трудно бихме
си представили шахматната го-
дина без откритите първенства
за мъже, изцяло организирани
и финансирани от "Локомотив"
(Пд) в Пловдив и за жени във
Враца от ШК "Враца", без Ме-
мориал "Никола Бахаров" в Со-
фия, организиран и финанси-

ран от БФ Шахмат, Мемориал
"Георгиев-Кесаровски" в Слън-
чев бряг, организиран от ШК
"Лукойл Нефтофимик" и фи-
нансиран от бизнесмените Ян-
ко Кесаровски и Огнян Равни-
нов, Мемориал "Найден Вой-
нов" във Видин – от едноимен-
ния клуб и Мемориал "Васил
Калчев" в Чирпан и Стара За-
гора, организиран от БФШ, ШК
"64" (СтЗ) и финансиран от на-
родния представител Трифон
Митев; Мемориал "Йордан
Григоров", организиран и фи-
нансиран от неговите прияте-
ли. Този голям списък от инте-
ресни шахматни прояви през
2007 г. бе увеличен с проведе-
ния Мемориал "Юрий Тошев" в
Пловдив по повод 100-годиш-
нината от рождението му.
Средствата за неговото провеж-
дане бяха осигурени от предсе-
дателя на ШК "Локомотив
2000" (Пд) г-н Пламен Моллов.
Благодаря ви уважаеми госпо-
да, благодаря на всички, които
безрезервно отделят от сред-
ствата и свободното си време,
за организиране на все повече
интересни и емоционални шах-
матни състезания.

През последните години ме-
мориални турнири бяха орга-
низирани и в Шумен, в памет
на мм Стоян Иванов, в Асеновг-
рад, в памет на мс Христо Мле-
чев и в Русе, в памет на без
време напусналия ни млад
шахматен талант Йордан Йор-
данов. За тяхното стабилизира-
не и трайното им присъствие в
спортния календар, БФ Шах-
мат трябва да окаже конкретна
помощ.

За работата сред подрас-
тващите, постигнатите ре-
зултати и нерешените проб-
леми. Това беше едно от основ-
ните направления в дейността
на Управителния съвет. Първо-
то, с което се заехме, беше въз-
становяването на детско-юно-
шеската школа към федераци-
ята и организиране на нейната

работа. За целта беше прове-
ден конкурс за ръководител на
школата. За такъв беше утвър-
ден мм Деян Божков; бяха оп-
ределени участниците в шко-
лата, подготвен учебния мате-
риал и предоставен на школни-
ците. Със съдействието на СО
"Ученически отдих и спорт" за
провеждане на летния лагер
беше предоставена безвъзмезд-
но базата в Равда. По мнението
на участниците в лагер-сбора
заниманията са преминали на
ниво. Те бяха осъществени от
Деян Божков, Борис Чаталба-
шев, Николай Нинов, Мариян
Петров и Петър Дренчев, хора
с опит в работата с подраства-
щите. За резултата от проведе-
ните занятия и успеваемостта
на участниците в нея, най-
красноречиво говорят предста-
вянията им в Световните и ев-
ропейските индивидуални пър-
венства. В Белфор (Фр), Мари-
ян Бойчев спечели сребърен
медал, а в Херцег Нови (Сър-
бия и Черна гора) Кириян Бер-
батов раздели 1-3 място, но ос-
тана с бронзовия медал поради
най-слаб допълнителен коефи-
циент. Тези медали бяха пър-
вите за младите български
шахматисти от началото на но-
вото хилядолетие. Те бяха
предвестник на очакващите ни
нови още по-големи успехи. За
съжаление, всичко свърши до-
тук. Месеци след провеждане
на школата започнаха да се
разпространяват слухове, че тя
е била безсмислена, лошо орга-
низирана, че занятията са били
неефективни. Това беше дело
на хора, на които беше възло-
жено да отговарят за развитие-
то на детско-юношеския шах-
мат, но които стояха настрани
от организирането работата на
школата. През 2006 г. за подго-
товката на младите шахматис-
ти не беше направено нищо.
Стигна се дори до парадокса
Валери Лилов, представителят
ни в европейското първенство
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до 16 г., да не замине, защото
не беше уведомен за датата и
часа на тръгване.

През август 2006 г. г-н П.
Маринов и Р. Атанасов внесоха
докладна записка в УС на
БФШ за осигуряване на 6 хил.
лева за провеждане на занятия
на детско-юношеската школа.
Бе взето решение да се осигу-
рят тези средства, като на вно-
сителите беше възложено да
предложат план за организира-
не и провеждане на школата и
начинът за изразходването на
средствата. Такъв не беше
представен и по въпроса с на-
ционалната школа повече не
беше направено нищо.

В края на 2005 г., в изпълне-
ние на договора с БТК беше ор-
ганизиран и проведен първи
он-лайн турнир между учени-
чески отбори в страната. Зами-
сълът беше чудесен, но реали-
зацията му – не добра. Причи-
ните за това бяха, недостатъч-
ния опит в провеждането на та-
кива състезания и некоректно-
то отношение на някои от учас-
тващите ръководители и деяте-
ли. В ефира бяха разменяни
неприлични изрази, обиди, ко-
ито хвърлиха петно върху ими-
джа на федерацията и прини-
зиха ползата от мероприятие-
то. При това положение, спон-
сорите от БТК елегантно оттег-
лиха по-нататъшната си по-
мощ към федерацията. Така
вместо да реализираме една
добра идея ние натрупахме не-
гативи. Този случай за сетен
път показа, че направеното с
много труд може да бъде за-
черкнато само с едно необмис-
лено действие. Никога не тряб-
ва да се забравя че успехът на
шахматното ни дело зависи от
усилията на всички, които
участват в него.

От всичко казано дотук мо-
же да се направи извода, че
през отчетния период работа-
та с подготовката на под-
растващите беше незадово-

лителна. В същото време
трябва да подчертая, че благо-
дарение усилията на щатните
работници на федерацията бе-
ше осигурен възможно най-доб-
рия транспорт за нашите
участници за проведените през
тези години световни и евро-
пейски първенства; бяха осигу-
рени допълнителни междуна-
родни изяви за младите шахма-
тисти, като тройната среща с
връстниците им от Румъния и
Унгария. През 2007 г. нацио-
налните отбори за юноши и де-
войки до 18 г. участваха в евро-
пейските първенства в Суботи-
ца (Сърбия). Разходите за учас-
тия в тези турнири са изцяло
осигурени от извънбюджетните
средства на федерацията.

В страната бяха организира-
ни нови турнири. Наред с ут-
върдените "Морско конче" във
Варна и "Търновска царица"
във Велико Търново, в София
се проведоха състезанията "За
купата на слона" и "За купата
на Полипост". Първите са дело
на ШК "Бадев", а вторите – на
ШК "Ивис". Много клубове ра-
ботят с подрастващите. Това е
основната част на тяхната дей-
ност, а критерий за постигнато-
то – резултатите в състезания-
та. Това обаче вече не е доста-
тъчно. Трябват ни други изме-
рители и това са представяния-
та на световните и европейски-
те първенства. За да бъдат на-
шите млади шахматни таланти
конкурентоспособни на своите
връстници, трябва коренно да
се промени работата с тях, тук,
вътре в страната. Първостепен-
на задача в това направление
трябва да бъде назначаване-
то към федерацията на
треньор, който да се зани-
мава само с проблемите на
детско-юношеския шах-
мат; да се проведе кръгла ма-
са, в която да участват макси-
мален брой специалисти; да се
изучи най-добрият опит на во-
дещите страни като Русия,

Азербайджан,Румъния, Турция
и др., постигнали впечатлява-
щи резултати през последните
години; да се приеме цялостна
програма за развитието на дет-
ско-юношеския шахмат, орга-
низационно и финансово обез-
печена и нейното реализиране
да бъде възложено на знаещи и
можещи кадри. В противен
случай ще правим само нега-
тивни констатации.

През последните 3 години,
благодарение усилията на неу-
морния Борис Христов от Вар-
на, президент на фондация
"Морско конче" и председател
на ШК "В. Топалов", и със съ-
действието и помощта на БФ
Шахмат се роди една нова ини-
циатива, която получи подкре-
пата и на Европейския шахма-
тен съюз – Европейското пър-
венство на училищните отбори.
През 2006 г. беше проведено
първото, а през миналата 2007
г. и второто официални първен-
ства. На Варна е предоставено
домакинството и на третото
първенство през 2008 г. Първен-
ството бавно, но се утвърждава
и вече заема полагащото му се
място в спортния календар на
EШC. То е една чудесна форма
за установяване на нови контак-
ти, за разширяване на същес-
твуващите, за нови междуна-
родни изяви. За съжаление на-
шите клубове все още подценя-
ват тази инициатива. Не е нор-
мално в едно първенство, про-
веждано в България, най-малко
да бъдат българските отбори.

Новият Управителен съвет
на федерацията трябва да на-
мери начин да заинтригува
шахматните клубове, било то
чрез допълнително стимулира-
не или повишаване ранга на
състезанието, но българските
отбори в него трябва да преоб-
ладават. Същото важи с пълна
сила и за другия турнир, орга-
низиран от фондация "Морско
конче", "Надеждите на света".
През 2007 г. в различните въз-
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растови групи на това състеза-
ние участваха над 150 млади
шахматисти, като повече от
120 бяха чужденци.

Развитието на детско-юно-
шеския шахмат не бива да се
разглежда откъснато от разви-
тието на шахмата в учи-
лище. И все пак трябва да се
прави разлика. Докато при
шахмата в училище главната
цел е учащите се да бъдат нау-
чени да играят, да мислят, да
вземат правилни решения, то
главното в детско-юношеския
шахмат е подготовката на със-
тезатели. Разбира се това са ус-
ловни разделения.

За развитие на шахмата в
училище главната ни цел беше
той да намери трайно място в
живота на учащите се – било
като свободно избираем пред-
мет, било като трети час по фи-
зическо възпитание или като
извънкласна форма на обуче-
ние. В това направление са
постигнати не малко добри ре-
зултати. За пример бих посо-
чил работата на ШК "ЦСКА",
чийто треньори са покрили
един доста голям периметър от
училищата в столицата; рабо-
тата в ОУ "Кирил и Методий"
(Вн), в ОУ "Михаил Лакатник"
(Бс), в ОУ "Н. Райкович" (Дря-
ново), ОУ „Л. Каравелов” (Рс) и
др. За съжаление другите не са
много. Не успяхме да постиг-
нем единомислие по проблема
с Министерството на образова-
нието и науката. Затова имаше
и обективни причини, но ние
не бяхме достатъчно активни и
настоятелни. Необходимо е
през следващите години да бъ-
дат намерени лостовете за въз-
действие за решаването на
главната задача – шахматът
да стане неделима част от
ежедневието на учащите
се. За това вече са създадени
необходимите предпоставки.
През 2005 г. и 2007 г. БФ Шах-
мат разработи и реализира два
съвместни проекта със Столич-

на община под надслов "Да на-
учим децата да мислят", в ре-
зултат на които в 20 столични
училища са оборудвани зали с
модерни шахматни пособия и
шахматна литература.

От съществено значение е
въпросът с кадрите, които
провеждат учебно-възпита-
телна работа сред учащи-
те се. Не е тайна, че в учили-
щата работят "нелегално" не
малко хора без необходимия
ценз и подготовка за треньори.
Днес всеки спокойно може да се
нарече треньор, да си намери
връзки в някое училище и да
получава пари от децата и тех-
ните родители. На какво обаче
ги учи, по каква програма ра-
боти, е неизвестно. Няма ника-
къв контрол.. Никой не прове-
рява степента на подготовка на
обучаемите.

Не може да реализираме
високите си цели без добре
подготвени, знаещи и може-
щи кадри. Националната
спортна академия готви кад-
ри, но тяхната реализация, с
оглед на нерегламентираното
им заплащане, не е добра. В
това направление трябва да
се решават много задачи и да
се осигури реализацията на
шахматните специалисти, за-
вършили НСА; да се повиши
тяхната педагогическо-шах-
матна квалификация с оглед
на нарасналите съвременни
изисквания; да се организи-
рат съвместно с НСА краткот-
райни курсове за подготовка-
та на шахматни инструктори,
които действително да поемат
работата в училищата и клу-
бовете; да се издаде необходи-
мата помощна литература; да
се заведат на отчет всички
треньори, работещи с учащи-
те се и да им се окаже конк-
ретна помощ. Проблемите са
много, но повечето от тях са
взаимосвързани. Затова тряб-
ва да се търси комплексното
им и адекватно решаване.

За работата с мъжете и
жените и постигнатите ре-
зултати. Резултатите, които
постигат първите ни състезате-
ли в международните състеза-
ния са лицето на Българския
шахмат. Затова към изявите на
първите ни шахматисти беше
отделено голямо внимание. Мо-
же със задоволство да отбеле-
жим, че постигнатите резултати
са повече от добри. През 2005 г.
Веселин Топалов спечели най-
важния турнир в живота си, то-
зи в Сан Луис (Арж) и стана све-
товен шампион! Световен шам-
пион, но за ветерани, през съ-
щата година, стана и гросмай-
стор Любчо Спасов. За една го-
дина българските шахматисти
бяха носители на 4 световни
титли: Антоанета Стефанова
– за жени, Веселин Топалов – за
мъже, Любчо Спасов – за вете-
рани и Веселин Георгиев – за хо-
ра с увреден слух. Такова върхо-
во постижение не е било по си-
лите на нито една шахматна
нация. В. Топалов беше избран
за спортист № 1 на България и
спортист № 3 на Балканите за
2005 г. Това признание спорт-
ните журналисти дадоха не са-
мо на големия успех на прек-
расния български шахматист,
но и на българския шахмат.
Един шахматист се създава
трудно и продължително време.
За сметка на това той е в състо-
яние дълги години да се състе-
зава и да постига добри резулта-
ти. Конкуренцията в световния
шахмат е неимоверно жестока.
В световната ранг листа има не
малко шахматисти с изравнени
сили и индивидуални коефици-
енти. Това прави борбата между
тях много оспорвана и с неясен
изход. В. Топалов, Ант.Стефано-
ва и Л. Спасов не успяха да за-
щитят титлите си по редица
причини, но те останаха на вър-
ха и продължават да радват лю-
бителите на шахмата. Веселин
Топалов спечели няколко много
силни турнири, които затвърди-
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ха името му на един от най-сил-
ните в света – трите му победи
на турнира M tel Masters в Со-
фия, във Вайк на Зее (Хол), Ви-
тория (Исп), шампионска лига и
др. бяха постигнати в един бе-
зупречен стил. През тези годи-
ни Топалов се изяви и като го-
лям българин, като голям човек.
Той подари наградата си за
спортист № 1 на "Българската
Коледа", както и победата си на
турнира Виктория, за бедства-
щите деца в Централна Афри-
ка. След 7-годишно отсъствие от
националния отбор, първият
български шахматист се завър-
на в него и игра на Европейско-
то отборно първенство в Ирак-
лио (остров Крит, Гърция). Ан-
тоанета Стефанова си остава
една от най-силните шахматис-
тки в света. През 2006 г. тя загу-
би титлата. Причините за това
са комплексни.

За подготовката й бяха съз-
дадени всички условия, които
са по силите и възможностите
на федерацията. Беше сключен
конкретен договор с БТК, от-
пуснати целеви средства от
бившето Министерство на мла-
дежта и спорта. Федерацията
също задели не малко от своя
скромен бюджет. Беше осигу-
рен треньор, закупен нов лап-
топ и актуална шахматна ли-
тература. Ант. Стефанова не
успя в Екатеринбург (Рус), но
има ли шахматист, който да е
защитил титлата си при нока-
ут системата. Голямото нервно
напрежение и решителният ха-
рактер на всеки ход подлагат
на изключително изпитание
играещите. И най-добрите не
са застраховани от грешки. В
следващите си изяви нашата
първа шахматна дама беше от-
ново онзи боец, който сме свик-
нали да наблюдаваме. На Евро-
пейското отборно първенство в
Гьотеборг (Шв) през 2005 г. и
на олимпиадата в Торино (Ит)
през 2006 г. тя се представи на
висота и допринесе изключи-

телно много за доброто предста-
вяне на отбора. В Гьотеборг
женският ни национален отбор
постигна върхово постижение
на европейските отборни пър-
венства, от всичките си досе-
гашни участия. Освен на Ант.
Стефанова, то беше дело още и
на Маргарита Войска, Емилия
Джингарова, спечелила сребъ-
рен медал на III дъска, Мария
Велчева и Любка Генова, и тре-
ньора Атанас Колев. Ант. Сте-
фанова спечели сребърен ме-
дал от европейското индивиду-
ално първенство в Дрезден
през 2007 г. и бронзов през
2005 г. Победителка е в редица
силни международни турнири.

Радващо е, че през послед-
ните години първите ни бъл-
гарски шахматисти имат дос-
тойни последователи – Иван
Чепаринов израства с дни и ве-
че е сред първите 20 в света,
Кирил Георгиев е все така поз-
натият непримирим боец. През
2005 г. и 2006 г. той изпълнява-
ше нелеката задача да бъде иг-
раещ треньор на националния
отбор. С изключение на Гьоте-
борг, в Торино на олимпиадата
и в Ираклио, на последното ев-
ропейско първенство мъжкият
ни национален отбор се пред-
стави много добре.

Много добри думи за изяви-
те си през годините заслужават
и Александър Делчев, Борис
Чаталбашев, Емилия Джинга-
рова, Маргарита Войска, която
в Ираклио изпълняваше и за-
дачата на играещ треньор, Ма-
рия Велчева, Владимир Пет-
ков, Валентин Йотов, Елица
Раева, Григор Григоров, Мом-
чил Николов.... Този списък мо-
же да бъде продължен и това е
повече от радващо.

През отчетния период двама
наши шахматисти Тодор Тодо-
ров и Владимир Петков бяха
утвърдени за гросмайстори. Ва-
лентин Йотов покри изисква-
нията и чака решението на
ФИДЕ. Предстои да бъдат ут-

върдени и Милен Василев и
Деян Божков. Те са изпълнили
изискванията, но организаци-
онни пропуски в документите
на едни от покритите им бало-
ве ги оставя, за сега, в листата
на чакащите. Първите си бало-
ве покриха Григор Григоров и
Момчил Николов.

Расте броят и на междуна-
родните майстори. Това звание
беше присъдени на Григор Гри-
горов, Павел Димитров, Момчил
Николов, Красимир Русев и
Спас Кожухаров. След отлична-
та си игра на европейското пър-
венство в Ираклио, Елица Раева
покри първия си бал. Първи ба-
лове през периода покриха и
Николай Милчев (2 бала), Адри-
ана Николова, Мариян Бойчев,
Христо Велчев и др.

За повишаване спортното
майсторство и квалификацията
на българските шахматисти,
през ноември 2006 г. БФШ ор-
ганизира и проведе в София
гросмайсторски турнири за мъ-
же и жени. Благодарение уси-
лията на Ж. Желев и Х. Ванев
откритите турнири в Слънчев
бряг и Пловдив вече предоста-
вят възможност на тях да се
покриват балове. В това напра-
вените усилията трябва да про-
дължат. Трябва да се проучи
възможността за удължаване
времетраенето на някои от отк-
ритите турнири по ускорен
шах, за да може на тях да се иг-
рае при друга контрола, позво-
ляваща повишаването на рей-
тинга и покриването на норми-
те за международни звания.

Важна предпоставка за нор-
мала работа с националните
състезатели и постигането на
стабилни техни изяви, са фи-
нансовите взаимоотношения с
федерацията. Не е нормално
положението, че повечето от
националните ни състезатели
нямат постоянни гарантирани
трудови доходи, нямат социал-
ни осигуровки, казано с други
думи – водят се в графата на
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безработните.Този проблем бе-
ше поставян няколко кратно
още при първите срещи с ми-
нистъра на Младежта и спорта
г-н В. Иванов – Лучано, а по-
късно и на срещите с председа-
теля на ДАМС, г-жа В. Лечева.
Поставян е и почти всяка прес-
конференция. За сега няма ре-
шение, но с признаването на
шахмата за олимпийски спорт,
се надяваме, че ще бъде решен.
През отчетния период Ръковод-
ството на федерацията се стре-
меше и поддържаше коректни
финансови взаимоотношения с
членовете на националните от-
бори. На всички състезатели от
националните отбори, за учас-
тието им в олимпиадата и евро-
пейските първенства, са изпла-
тени договорените хонорари.
Допълнително са стимулирани
за постигнати високи резулта-
ти. Своевременно бяха осигуре-
ни и необходимите средства за
подготовка и участието в инди-
видуалните световни и евро-
пейски първенства на тези от
тях, които имаха право на това.

Независимо от създадената
добра организация и постигна-
тите резултати трябва да отче-
тем като грешка не подновя-
ването на договора на Ат.
Колев, като треньор на
женския национален отбор.
Това е основната причина за
отстъплението в Ираклио. Въп-
росът с треньора на женския
национален отбор трябва да бъ-
де решен в кратки срокове. До
олимпиадата в Дрезден няма
много време.

Както е известно европей-
ските индивидуални първен-
ства за мъже и жени през 2008
г. ще бъдат в Пловдив. Улисани
в грижите по тяхната организа-
ция и провеждане, има опас-
ност да бъде подценена подго-
товката на българските шахма-
тисти. Тези първенства ще бъ-
дат чудесна предпоставка за
повишаване на майсторството
и покриване на балове за меж-

дународни звания. И трябва да
се използват по най-добрия на-
чин от младите ни играчи.

Благодарение усилията на
зам.-председателят на УС на
БФШ Силвио Данаилов три го-
дини по ред София е домакин
на един от най-силните турни-
ри в света M tel Masters. Радва-
щото е, че и трите завършиха с
победа на В. Топалов. M tel
Masters ще продължи и през
следващите години. Този фо-
рум на световния шахматен
елит трябва да се използва ак-
тивно и за организирането и
провеждането на други пара-
лелни шахматни прояви – за
подрастващите, за любителите,
за майсторите. Така както е
във Вайн на Зее, Линарес,
Дортмунд, Морелия и другите
големи шахматни центрове в
света.

Години наред шахматното
ни движение се раздира от
междуличностни противоре-
чия. Ръководството на федера-
цията и щатните служители,
независимо кои са, са били
обект на критики и нападки.
На тях им се приписват всички
грехове. По дейността на УС на
БФ Шахмат се изказват всякак-
ви капацитети, критикуват, без
да са си направили труда да се
запознаят с Устава на федера-
цията, нормативните докумен-
ти, без да са вникнали в проб-
лемите и да оценят усилията,
които се полагат за тяхното ре-
шаване. Обикновено най-голе-
мите критикари, са хора които
не членуват в никой шахматен
клуб. Тяхна злонамереност не е
в състояние да смути нашата
дейност, колкото й да се опит-
ват да пречат. Защото федера-
цията е силна и действа в пъл-
но единомислие с шахматните
клубове. Искам отново да
повторя, че федерацията и
клубовете са едно цяло и те
не могат и не бива да бъ-
дат противопоставяни. В
техните взаимоотношения

трябва да цари ведра обстанов-
ка. Цялостната дейност на УС
на БФ Шахмат беше насочена
към приобщаване на шахмат-
ните клубове към управление-
то на шахмата в страната, към
сплотяване на кадрите. Упра-
вителният съвет е избран от
представителите на клубовете
и изпълнява програмата, която
е приета от общото събрание.

За сплотяване на кадри-
те бяха проведени две големи
мероприятия – едното в гранд –
хотел „Шератон” във връзка с
честването на световната титла
на В. Топалов и другото – в НДК
по повод 75 годишнината от съз-
даването на БФ Шахмат. На
последното мероприятие учас-
тваха повече от 300 шахматни
деятели и състезатели от някол-
ко поколения. Няма друго тако-
ва мероприятие в шахматната
ни история! На тази вълнуваща
среща на поколенията, бяха
наградени десетки шахматисти,
ръководители и деятели. Спло-
тяването на шахматното семей-
ство е най-точният израз на на-
шия девиз Gens una sumus. И
на фона на цялата тази дейност
много неприятно впечатление
остави предложението на един
от членовете на УС на БФШ:
всички членове на УС и ШК да
подписват декларация за чисто
минало. Кому и за какво е нуж-
но това? Ние никога не сме се
ръководили от политическите
пристрастия, на който и да би-
ло. Никога кадрите в спорта не
са била оценявани от полити-
ческите им действия. Спортът
не може да обслужва политичес-
ки цели. Ако трябва да се пра-
вят някакви аналогии с приетия
от Народното събрание закон за
досиетата, това е нелепо. Трябва
да бъде ясно на всички, че в то-
зи закон няма лустрационни
текстове. Смятам, че в шахмат-
ното ни движение има място за
всички, които искат да работят
често и всеотдайно, за неговия
просперитет.
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Съществено място в дей-
ността на федерацията заема-
ше възстановяването на
международните контак-
ти и разширяване на влия-
нието във ФИДЕ и ЕШС. Не
е тайна, че преди 3 години
Българската федерация беше в
изолация. Бяха прекъснати
всякакви връзки със съседните
страни. Националните ни отбо-
ри от години нямаха приятел-
ски срещи. Обменът на съдии
ставаше на лична основа и се
отнасяше само до 2-3. Контак-
тите с ФИДЕ и ЕШС се поддър-
жаха преди всички служебно.

Първата задача на новото
ръководство беше да се възста-
новят дружеските връзки с
шахматните федерации от
Балканските страни. За целта
бяха установени контакти с
президентите на Шахматния
съюз на Сърбия – г-н Владимир
Шакотич и на Турската шах-
матна федерация – г-н Али Ни-
хат. През 2005 г. делегации на
БФ Шахмат посетиха Белград
и Истанбул, където бяха прове-
дени разговори от взаимен ин-
терес. През 2006 г. Вл. Шако-
тич и Али Нихат посетиха на-
шата страна. Али Нихат учас-
тва в работата на заседание на
УС на БФ Шахмат в началото
на месец май, когато беше под-
писан официален договор за
сътрудничество между Българ-
ската и Турската федерации.
Взаимоотношенията ни с Тур-
ската федерация се развиват
отлично. През 2005 г. беше про-
ведена приятелска среща меж-
ду отборите на двете страни за
мъже и жени в Свиленград,
през тази година предстои ре-
ваншът в Турция. Желанието и
на двете страни е тези срещи
да станат традиционни. Бъл-
гарски съдии участваха в ръко-
водството на редица състезания
в Турция, много млади турски
шахматисти през последната
година играха в турнира „На-
деждите на света” във Варна.

Постигната е договореност,
турската федерация да ни ока-
же конкретна помощ при под-
готовката и организацията на
предстоящите Европейски ин-
дивидуални първенства в
Пловдив. Проведена беше ра-
ботна среща и с председателя
на Македонската шахматна
федерация Мариян Гьорчев
при посещението му през 2006
г. в София в състава на делега-
ция на Македонския парла-
мент. През 2006 г. бяха устано-
вени контакти и с ръководите-
лите на Румънската и Гръцка-
та федерации. На проведените
срещи и разговори с президен-
тите на Балканските страни,
беше лансирана идеята за съз-
даване на Балканска шахмат-
на федерация, за възстановява-
не на Балканиадите и разши-
ряване на шахматното сътруд-
ничество между балканските
страни. На 20 август 2006 г. в
Атина беше създадена тази фе-
дерация, а председателят на
БФ Шахмат, г-н Ст. Сергиев бе-
ше избран за неин вицепрези-
дент. В резултат на тясното
сътрудничество с Румънската
федерация през декември 2006
г. в Снагов (Рум) се постави на-
чалото на тройна среща между
детско-юношеските отбори (до
14 г.) на България, Румъния и
Унгария. Втората среща се про-
веде във Видин през 2007 г. Бя-
ха възстановени и срещите
между женските отбори на
България и Румъния, като на
този етап в съставите преобла-
дават млади шахматистки.
Първата среща се игра в Румъ-
ния по шевенингенската систе-
ма и завърши наравно – 8:8.
Втората е през настоящата го-
дина в България. През 2007 г.
сформирахме национални от-
бори за юноши и девойки до 18
г., които участваха в Европей-
ските отборни първенства в Су-
ботица (Сърбия).

Проведени бяха и много сре-
щи и разговори с представите-

ли на други страни по време на
форумите на ФИДЕ и ЕШС.
Делегация на Европейския
шахматен съюз гостува в стра-
ната през 2006 г., а след пре-
доставеното ни домакинство на
Европейските индивидуални
първенства през 2008 г., госту-
ваха секретаря на ЕШС г-н
Хорст Мецинг и членът на бор-
да г-н Вл. Шакотич. През ав-
густ председателят на БФ Шах-
мат и изпълнителният дирек-
тор на федерацията г-н Нико-
лай Велчев бяха поканени и
взеха участие в работата на за-
седанието на Борда на ЕШС в
Нови Сад. Там беше подписан
и договорът за предстоящите
европейски първенства.

Много добри са взаимоотно-
шенията ни с ФИДЕ. Най-крас-
норечива оценка за това дава
участието на делегацията на
федерацията на заседанието на
борда в Талин, където по-убеди-
телен начин беше защитена
българската позиция и правото
на В. Топалов да бъде включен
в схемата на световното първен-
ство за следващия двегодишен
цикъл. За първи път в своята
съвременна история ФИДЕ про-
мени свое решение под натиск
на национална федерация. Из-
раз на авторитета на БФ Шах-
мат е и предоставеното право да
бъде домакин на предстоящия
полуфинален мач за световно
първенство между В. Топалов и
Г. Камски през 2008 г.

Всичко това говори за една
ясна и последователна междуна-
родна политика, която беше осъ-
ществявана през тези години.
Постигнатите резултати не озна-
чават, че това е предела на въз-
можностите ни. Трябва да про-
дължи работата за разширяване
на контактите, за по-активно
участие на български деятели в
комисиите на ФИДЕ и ЕШС

За подобряване на мате-
риалната база и условията
за развитие на шахмата. Не-
зависимо, че за масовото прак-
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тикуване на шахмата не се
изискват, кой знае какви скъпи
съоръжения, провеждането на
нормален учебно-тренировъ-
чен процес и състезателна дей-
ност изискват добри, подобава-
щи услови. През отчетния пе-
риод беше направено не малко
за осигуряване на подходящи
условия за учебно-тренировъч-
ни занимания и състезателна
дейност. Новото ръководство на
БФ Шахмат пусна в експлоата-
ция още през февруари 2005 г.
шах-дом „Г. Гешев”. Беше нап-
равено не малко за привежда-
нето на помещенията в норма-
лен за работа, вид. Вече две го-
дини в залите на дома работят
треньорите на шахматните
клубове „Бадев” и „Рицар”.

Много усилия бяха заделени
за изграждането на нов, моде-
рен шахматен дом, на мястото
на сега съществуващата къща
на Георги Гешев. За целта бе-
ше сключен договор и уточне-
ни всички подробности относно
финансирането и изграждане-
то на дома, с бизнесмена Ата-
нас Йорданов. Вече е готов ар-
хитектурният план. Започва-
нето на строителството се заба-
ви от необходимото време за
преодоляване на многото бю-
рократични спънки и...съгла-
сието на съседите. От тях, от
съседите сега зависи дали на-
шият дом ще бъде от 400 кв. м.,
или от 800 кв. м. С тях са про-
ведени повече от 10 разговора,
които вече са в процес на фи-
нализиране. Забавянето във
времето може да бъде оправда-
но с построяването на два пъти
по-голяма и по-модерна сграда.

За подобряване условията за
шахматна дейност, много усилия
бяха хвърлени, за изясняване
собствеността на бившето кино
„Урвич” и предоставянето му за
нуждите на детско-юношеския
шахмат. За сега въпросът стои
открит. През 2006 г. сключихме
5 годишен договор с ръководство-
то на читалище „Средец” в Со-

фия, в резултат на който ни бе-
ше предоставено помещение, в
което вече втора година води за-
нимание гросмайсторската шко-
ла на Петър Великов и Маргари-
та Войска. В помещението на
федерацията в кв. „Бъкстон”
провежда своята дейност ШК
„Ивис”. ЦСКА работи в залите на
хотел „ЦСКА” на 4-ти киломе-
тър, предоставени му безвъз-
мездно от Министерството на
отбраната, в изпълнение на под-
писания Меморандум. В резул-
тат на срещите с кметовете на
общини и областните управите-
ли, нови помещения получиха
шахматните клубове в Шумен,
Враца, Свиленград, Видин и др.

Значително са обновени и
модернизирани шахматните
пособия – днес почти няма
шахматно състезание, което да
не се играе с електронни часов-
ници. От 2006 г. почти всички
държавни индивидуални пър-
венства за мъже и жени се пре-
дават он-лайн. Директни пре-
давания бяха осъществени и от
срещата България – Турция и
турнира Мемориал „Георгиев –
Кесаровски”. Още през 2005 г.
бяха предприети конкретни
действия за организиране на
собствено, българско производ-
ство на шахове и електронни
часовници. Произведените във
В. Търново часовници „Кварта”
не отстъпват по нищо и на най-
реномираните западни часов-
ници. Шаховете произвеждани
от Стою Стоев от Троян вече са
търсени и в чужбина. Освен
федерацията, не малко шах-
матни клубове вече имат своя
богата, собствена база – ШК
„Бургас”, ШК „В. Топалов”, ШК
„Темп (Сл), ШК „Г. Даскалов”
(Вн), ШК „Шумен 2005”, ШК
„Енергия 21” (Дч) и др. Вече
може да провеждаме едновре-
менно състезания във всички
краища на страната. До пос-
ледната година за всяко по-го-
лямо първенство транспорти-
раме база от София.

Значително внимание беше
отделено на съхраняване на
шахматното ни наследство.
Шахматът е единствения
спорт, който не само се изуча-
ва, но и в който всяко състеза-
ние се документира. Това пос-
тавя на дневен ред и въпроса
за съхраняване на играните
партии. За тази цел от пореди-
цата „Български шахматен ар-
хивъ”, бяха издадени 2 тома –
том 4 посветен на републикан-
ските индивидуални първен-
ства (1962 – 1966) и том 1 –
Избрани партии от отборни
първенства (1950-1981). Във
връзка с честването на 75 го-
дишнината на Българската фе-
дерация по шахмат беше изда-
ден албум „Шахматът в Бълга-
рия в снимки”. Тези издания
станаха възможни благодаре-
ние финансовата помощ на
бургаските бизнесмени Стоян
Атанасов, Янко Кесаровски и
Георги Равнинов; на Младен
Гочев, д-р Николай Недков и
др. Искам да изкажа специал-
ната си благодарност за оказа-
ната ни помощ. Издаването на
тези уникални издания не бе-
ше възможност без събирането
и обработването на десетки и
стотици шахматни партии и
снимки. Благодаря на Коста
Ангелов от Варна, на Петко
Атанасов и Димитър Синабов
от Русе, на Борислав Атанасов
от Габрово, на Аврам Друмев от
Пловдив, на Георги Тихолов от
Кюстендил и на всички онези,
които разровиха албумите си и
направиха достояние на широ-
ката общественост нашето бо-
гато историческо минало. Съ-
бирането, обработването и съх-
раняването на историческото
ни наследства трябва да про-
дължи, при това с много по-
бързи темпове. Надявам се, че
новият управителен съвет ще
се отнесе положително към то-
ва високо патриотично дело.
Първостепенна задача на все-
ки шахматен клуб, трябва да
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бъде съхраняването на табли-
ците от турнирите и играните
в тях партии. Това оправдава
нашето съществуване, това по-
казва каква и на какво ниво е
дейност ни.

Съществено място за съхра-
няване на историческото ни нас-
ледство и информиране шахмат-
ните клубове в ежедневната им
дейност имат и сп. „Шахматна
мисъл” и сп. „Шах в училище”.
Списание „Шах в училище”, кое-
то от 2002 г. беше преустановило
съществуването си, отново се по-
яви на бял свят. От 2006 г. с него-
вото списване, издаване и фи-
нансиране се занимава гросмай-
стор Мария Велчева. Списание-
то придоби нов вид, увеличи ти-
ража си и вече се ползва с много
добър прием.

Не е такава съдбата на сп.
„Шахматна мисъл”. Недостигът
на финансови средства, даде
отражение върху редовното му
издаване и списване. От среда-
та на 2006 г. списанието, се из-
дава на електронен вариант,
при това доста нередовно. Това
беше временно, необходимо,
решение. Новият Управителен
съвет трябва да потърси начи-
ни за стабилизиране на списа-

нието. Би било чудесно, ако то
продължи съществуването си, а
защо не и в двата варианта.

Успехът на дейността ни
през отчетния период зави-
сеше от стабилизиране на
финансовото състояние на
федерацията. Може с чув-
ството на удовлетвореност да
заявим, че в настоящият мо-
мент БФ Шахмат няма никак-
ви финансови дългове!

За три години по сметката
на федерацията са постъпили
над 1 милион и 20 хиляди лева,
a шахматните клубове получи-
ха субсидии от ММС и ДАМС в
размер на 226 328 лева. Успях-
ме да отстоим интересите на
шахматните клубове срещу на-
меренията на ДАМС да прек-
ратят субсидията за тях за 2007
г. под предлог, че шахматът не
е олимпийски спорт.

През периода бяха подпома-
гани деятели и ветерани на
българския шахмат, болни и
изпаднали в затруднения.

Уважаеми дами и господа,
Това е накратко нашата

дейност през тези три години.
Постарахме се, да изложим
най-важното от направеното,
да откроим слабостите и същес-

твуващите проблеми. Заключе-
ние може да бъде направен из-
вода, че през отчетния период
Българската федерация по
шахмат, шахматните клубове и
шахматистите постигнаха доб-
ри резултати. Най-важните от
тях са: създаването на стабил-
на организационно-финансова
основа за ускорено движение
напред.

Благодаря на всички дър-
жавни институции и обществе-
ни органи и организация, кои-
то ни оказаха безрезервна
подкрепа през тези години, ко-
ито продължават да се отнасят
с разбиране към проблемите на
шахмата в страната

Благодаря на всички деяте-
ли, които работиха и продъл-
жават да работят за развитието
на шахмата в страната, без да
търсят за това материални об-
лаги, жертвайки за това свобод-
ното си време и средства.

Благодаря на българските
шахматисти и шахматистки,
които доказаха и продължават
да доказват, че малка Бълга-
рия е голяма шахматна сила.

Благодаря на всички, които
обичат и милеят за българския
шахмат!

П Р О Г Р А М А
за развитие на шахмата в България в периода 2008-2010 г.

През изминалия три годи-
шен период шахматът в Бъл-
гария постигна много добри
резултати. Стабилизира се ор-
ганизационно-финансовото
положение на федерацията и
шахматните клубове. Продъл-
жи масовизирането и популя-
ризирането му. Неимоверно
много нарасна авторитета на
шахматното ни движение.
Шахматът в България беше
признат за олимпийски спорт
и намери своето достойно мяс-
то в семейството на олимпий-
ските спортове. Това е нашият
голям принос към реализира-

не инициативата на ФИДЕ,
шахматът да бъде признат от
МОК и да бъде включен в
олимпийските игри. Българ-
ските шахматисти се утвърди-
ха сред най-добрите в света.
През 2005 г. четирима от тях
бяха световни шампиони. Днес
Веселин Топалов и Антоанета
Стефанова имат стотици пос-
ледователи.

Наред с безспорните успе-
хи, има и не малко недовър-
шени неща, нерешени пробле-
ми. В следващите 3 години
трябва да продължи работата
по масовизиране на шахмата

и навлизането му в бита на хо-
рата. Не може в началото на
ХХI век да има областни цент-
рове без шахматни клубове.
Трябва да се установят и не-
посредствени контакти с бъл-
гарите живеещи в чужбина.

Първостепенна задача
трябва да бъде работата с
подрастващите. За целта е
целесъобразно да се създаде
школа „В. Топалов”, да се
направи всичко необходимо,
шахматът да навлезе трайно
в училищата.

Да продължи работата сред
хората с увреждания.
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Голяма част от усилията ни
трябва да бъдат насочени към
повишаване на шахматната
подготовка и култура на тре-
ньорите и деятелите.

I. По масовизирането на
шахмата в страната

1. Оказване практическа по-
мощ на деятели, организатори
и шахматисти от онези населе-
ни места в страната, с тради-
ции за възстановяване на шах-
матните клубове и организира-
не на шахматна дейност (Мон-
тана, Хасково, Кърджали, Смо-
лян, Мадан и др.)

2. Разработване на Програ-
ма за развитие на шахмата
сред населението от Родопски-
те общини:

– да се оказва помощ за
разкриване на шахматни клу-
бове в Смолян, Кърджали, Ма-
дан, Велинград, Девин, Батак
и др.;

– да се организират (с по-
мощта на кметовете на общи-
ните от областните центрове в
Смолян, Кърджали и Хасково)
състезания между шахматисти-
те от родопските селища на
трите области;

– да се оказва помощ за въз-
становяване на откритите тур-
нири във Велинград и Ивай-
ловград.

3. Да се окаже помощ за ак-
тивизиране на шахматната
дейност сред хората с уврежда-
ния. За целта да се подпишат
конкретни споразумения с
Агенцията за хора с уврежда-
ния и съюзите на: глухите, нез-
рящите, инвалидите и слепо-
глухите.

– Да се окаже конкретна по-
мощ при организирането и про-
веждането на техните вътреш-
ни първенства; при подготовка-
та на представителните им от-
бори за участие в европейски,
световни и други международни
шахматни състезания; да се ре-
ализират различни шахматни
инициативи сред тях.

4. Съвместно със спортната
организация на ромите да се
организират ежегодни инди-
видуални и отборни състеза-
ния в чест на ромския празник
и други подходящи събития.

– Да се разработи и защити
проект за интегриране на ро-
мите чрез шахмата, в рамките
на декадата на ромското
включване.

5. Със съдействието на
Агенцията за работа с бълга-
рите в чужбина да се обсъди и
реализира идеята за организи-
рането на ежегодни шахматни
прояви с българските общнос-
ти зад граница. За целта:

– да се проведе среща с ръ-
ководството на Агенцията, да
се обсъдят детайлите и подпи-
ше споразумение;

– да се установи и поддър-
жа връзка с шахматистите и
шахматните клубове в чужби-
на.

II. По развитие на шах-
мата сред учащите се

1. Да се приеме конкретна
програма за стимулиране на
шахматните клубове, които
работят с подрастващи.

2. Със съдействието на об-
щините Добрич-селска и Тун-
джа, да се организират пропа-
гандни шахматни прояви и
състезания с учащите се от се-
лата.

3. Да се проведе кръгла ма-
са със специалистите работе-
щи в детско-юношеския шах
за изясняване на проблемите и
пътищата за тяхното преодо-
ляване.

4. Да се проведе среща с
представители на Министер-
ството на образованието и нау-
ката за намиране на оптимал-
но решение за по-широкото и
трайно навлизане на шахмата
в училищата и детските гра-
дини.

5. Да се окаже методическа,
организационна и финансова
помощ на НДФ "Морско кон-

че" при организирането и про-
веждането на европейските от-
борни първенства "Шах в учи-
лище" и „Надеждите на света”.

6. Опитът от реализирането
на проекта "Да научим децата
да мислят" в Столичната об-
щина да се популяризира и в
други общини в страната.

– Да се запознаят шахмат-
ните клубове и ръководствата
на общините със същността на
проекта и резултатите от реа-
лизирането му.

– През 2009 г. да се органи-
зира среща за обмяна на опит
между клубовете на тема: "Ре-
зултати, проблеми и слабости
при навлизането на шахмата
сред учащите се".

7. Да се организира дър-
жавно отборно първенство
между отбори от отделните
училища, което да се провеж-
да на 2 етапа:

• подборен етап в области-
те;

• финал в рамките на Евро-
пейското първенство на учи-
лищните отбори.

8. Да се организира цикъл
от лекции в 2-3 училища за
ролята на системните занима-
ния с шахмат за формиране
творческа, знаеща и можеща
личност.

III. Оптимизиране на
вътрешния спортен кален-
дар

1. Да се разработи статут за
организирането и провеждане-
то на откритите турнири за де-
ца, юноши и девойки, мъже и
жени, в които ясно да бъдат
откроени целите, които се пос-
тавят и тяхното реализиране.

2. Да се окаже конкретна
помощ при организирането и
провеждането на откритите
турнири в страната.

– Датите на провеждане и
регламентите да бъдат публи-
кувани на интернет сайта на
БФШ, най-малко 2 месеца пре-
ди началото на турнира.



Отчетно-изборно събрание на БФШ

Шахматна мисъл 1/2008    21

– Да се направи необходимо-
то повечето от сега съществува-
щите турнири да увеличат с 1-
2 дни продължителността си,
за да важат за международно
градиране и звания.

3. През 2008 г. да се проведе
национално съвещание (кръгла
маса) с участието на представи-
тели на шахматните клубове,
на което да бъдат обсъдени:

– системите за провеждане
на държавните индивидуални
първенства за юноши и девой-
ки и необходимостта от тяхна-
та промяна;

– начинът на определяне на
представителите на страната в
европейските и световните ин-
дивидуални първенства и сис-
темата за тяхната подготовка.

4. Да се разработи система
за подпомагане на шахматни-
те клубове, която да стимули-
ра провеждането на вътреш-
но-клубни първенства и тур-
нири.

5. съвместно с Асоциацията
за студентски спорт да се усъ-
вършенства провеждането на
студентските индивидуални
първенства. Да се положат уси-
лия за възстановяване и на от-
борните студентски първенства.

6. В спортния календар на
БФ Шахмат да бъдат включени
държавните индивидуални
първенства за инвалиди, незря-
щи, хора с увреден слух и вете-
рани. Да се осигури необходи-
мата финансова и методическа
помощ за тяхната подготовка и
провеждане.

7. Да се проучи възможност-
та за провеждане през 2010 г.
на супер финал за мъже с учас-
тието на най-добрите българ-
ски шахматисти и втори мач-
турнир на поколенията.

8. Съвместно с Министер-
ство на отбраната да се органи-
зира ежегоден гросмайсторски
турнир за мъже в София, "Ме-
мориал Милко Бобоцов".

9. Да се организират ежегод-
ни международни турнири на

младите майстори – за юноши
и девойки до 18 години.

10. Да се оказва необходима-
та методическа, организацион-
на и техническа помощ на под-
готовката и провеждането на
турнирите Mtel Masters.

IV. За повишаване спорт-
ното майсторство на бъл-
гарските шахматисти.

1. Да бъде разкрита детско-
юношеска школа "В.Топалов"
към БФ Шахмат за целогодиш-
на подготовка на най-талант-
ливите български деца:

– да се разработи статут за
прием в школата;

– да се утвърди програмата
за провеждането на шахматни-
те занимания;

– да се определи треньорс-
кия състав;

– да се обезпечи финансово
функционирането на школата.

2. Да се обяви конкурс за
треньори на националните от-
бори, които да бъдат утвърдени
от УС на БФШ най-късно 3 ме-
сеца преди олимпиадата в
Дрезден, за срок от 3 години.

3. Да се разкрие щат и се обя-
ви конкурс за треньор в детско-
юношеското направление, който
да отговаря за организацията и
провеждането на държавните
първенства за юноши и девойки;
за подбора и подготовката на
представителите в европейските
и световните първенства и да
поддържа връзка с ШК развива-
щи детско-юношески шах.

4. Да се изучи опита на во-
дещи страни в детско-юношес-
кия шахмат като Азербайджан,
Румъния, Русия и др. и се проу-
чи възможността за неговото
адаптиране у нас.

5. Да се осигурят средства за
ежегодно участие на български-
те шахматисти в световните пър-
венства до 20 години и юношески-
те олимпиади до 16 години.

6. В навечерието на олимпи-
ади, европейски и световни ин-
дивидуални и отборни първен-

ства да се организират подгот-
вителни лагер-сборове.

7. Проектосъставите на на-
ционалните отбори за мъже и
жени да бъдат утвърждавани
най-малко 3 месеца преди про-
веждане на световните състеза-
ния и с техните членове да се
сключат конкретни договори.

8. Да се положат необходи-
мите усилия за утвърждаване
на тристранната среща между
отборите на България, Румъ-
ния и Унгария до 10, 12 и 14 г.
за юноши и девойки.

9. Да се предложи на Тур-
ската шахматна федерация,
срещата между националните
отбори за мъже и жени да се
трансформира в среща между
младежките отбори на двете
страни.

10. Да се установят контак-
ти с шахматните федерации на
Сърбия, Черна гора, Македо-
ния и Гърция за организиране
и провеждане на съвместни
прояви с младите шахматисти.

11. Да се положат усилия за
възстановяване на Балканиа-
дите, като акцента се постави
върху участието на младите
шахматисти.

12. Да се обсъдят с председа-
телите на водещите шахматни
клубове (имащи отбори в "А"
група) възможностите за въ-
веждане на "Софийските пра-
вила" за всички състезания с
квалификационно значение, в
т.ч. и за отборните първенства
и се забранят капитанските до-
говори.

V. За разширяване об-
щественото влияние на
шахмата в страната.

1. Да се окаже помощ на
шахматните деятели в държав-
ните и обществени учреждения
за сформиране на шахматни
секции и подпомагане тяхната
дейност.

2. Да започне конкретна
пропагандна дейност сред на-
родните представители за под-
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готовката и приемането на пос-
тановление (от Народното съб-
рание или Министерския съ-
вет) "За по-нататъшното разви-
тие на шахмата в страната".

3. Да се организират целеви
пресконференции и се участва
в телевизионни предавания
посветени на ползата от шах-
матните занимания.

4. Да се използват кръгли
годишнини на известни бъл-
гарски шахматисти и други по-
води за запознаване на общес-
твеността с чародейната сила
на шахматната игра.

VI. За медийната полити-
ка и издателската дейност

1. Да се обяви конкурс за
главен редактор и издател на
сп. "Шахматна мисъл". Да се
окаже практическа помощ за
да може списанието за кратко
време да премине на самоизд-
ръжка.

2. Да се сформира екип от
подходящи автори, които да
продължат работата по издава-
нето на следващите томове от
"Български шахматен архивъ".

3. Да продължи работата по
създаване на Българската
мега-база от шахматни партии,
в която да бъдат събрани мак-
симален брой от партиите на
българските шахматисти игра-
ни през годините.

4. Да се положат усилия за
събиране на най-интересните
партии на български шахма-
тисти играни в откритите тур-
нири в страната и се оформят
отделни електронни издания
(Приморско 1970-1981); При-
морско (Славия); Павликени,
Албена, Пловдив, София, Пер-
ник, Тетевен, Велинград и др.

5. Във връзка с признаване-
то на шахмата в страната за
олимпийски спорт от БОК, да
се издадат всички партии на
българските шахматисти игра-
ни на олимпиадите.

6. Да се разработи нова ви-
зия на интернет страницата на

БФ Шахмат, на която ежеднев-
но да се дава актуална инфор-
мация за живота и дейността
на шахматните клубове в стра-
ната и изявите на българските
шахматисти.

7. Да се създаде звено към
БФ Шахмат, което да се зани-
мава с пропагандиране дости-
женията на българските шах-
матисти; изучаване и съхраня-
ване шахматната ни история и
подпомагане на шахматните
клубове и шахматистите с ак-
туална шахматна информация.

VII. По подобряване ор-
ганизацията на работата и
взаимоотношенията с шах-
матните клубове.

1. Да се повиши ролята на
комисиите към УС на БФШ. Да
бъдат създадени: Експертен съ-
вет; Съдийска комисия; Коми-
сия за детско-юношески шах
(да се занимава и с проблемите
на ученическия шах); Комисия
по етика; Спортно-техническа
комисия (да се занимава с под-
готовката и реализирането на
вътрешния спортен календар;
уреждане на състезателните
права на шахматистите); Ква-
лификационна рейтингова ко-
мисия.

– Комисиите да заседават
веднъж на 2 месеца, да водят
протоколи за своите заседания,
да информират УС на БФШ за
разгледаните въпроси и взети-
те решения.

2. Да се разработи механи-
зъм за привличане на шахмат-
ните клубове към по-активно
участие в решаването на основ-
ните шахматни проблеми в
страната.

– В градовете София, Плов-
див, Варна, Плевен, където
има повече от 2 шахматни клу-
ба да се обсъди възможността
за създаване на градско обеди-
нение, което да организира
представителни градски мероп-
риятия.

3. Да се рационализира ра-
ботата на УС на БФШ. Той да
се занимава само с основни
въпроси; да решава проблеми
свързани с бъдещото развитие
на шахмата, като за целта при-
ема програми и следи за тяхно-
то изпълнение; да осигурява
финансирането на шахматната
дейност.

VIII. За повишаване ква-
лификацията на треньори-
те, съдиите и обществените
шахматни деятели.
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1. Да се проучи възмож-
ността за организиране на
краткотраен треньорски курс
към НСА с цел повишаване
квалификацията на действа-
щите треньори в страната.

2. Да се организират 4
краткотрайни курсове на раз-
лични места за подготовка на
шахматни инструктори и ор-
ганизатори, които да работят
в училищата.

3. Да се картотекират шах-
матните треньори като за
целта се проведат изпити по
утвърден въпросник от НСА и
с активното участие на него-
вите преподаватели.

4. За се популяризира опи-
тът на водещи шахматни тре-
ньори в света.

5. Да се прави годишна
класация на най-добрите тре-
ньори в страната по предва-
рително разработени крите-
рии и най-добрите да бъдат
стимулирани по подходящ на-
чин.

6. Да се проведе курс за
подготовка на млади (по въз-
раст) шахматни съдии. На
най-добрите да се даде въз-
можност за бързо усъвършен-
стване.

7. Да се сключи договор с
шахматните федерации на
Гърция, Турция, Румъния,
Черна гора, Хърватска и Ру-
сия за обмен на шахматни съ-
дии.

8. Да се предприемат конк-
ретни действия за разширява-
не на обществения шахматен
актив. Да се привличат към
организаторска работа дейци
доказали любовта и отноше-
нието си към шахмата.

9. В състава на помощните
органи на УС на БФШ (коми-
сиите) да се включват треньо-
ри, състезатели и обществени
дейци с доказани възможнос-
ти.

10. Да се положат необхо-
димите усилия през следва-
щите 3 години да бъдат под-

готвени 3 нови международни
съдии; 3 арбитри на FIDE и 3
международни шахматни ор-
ганизатори.

IХ. За международната
дейност

1. Да се мобилизират всич-
ки организационни и кадрови
ресурси за успешното провеж-
дане на големите междуна-
родни шахматни прояви в
страната през 2008 г.

– Европейските индивиду-
ални първенства за мъже и
жени в Пловдив;

– Полуфиналният мач за
световната титла във Велико
Търново;

– III Европейско първен-
ство на училищните отбори.

2. Да се положат необходи-
мите усилия за активизиране
дейността на създадената
през 2006 г. в Атина, Балкан-
ска шахматна федерация. За
целта през 2008 г. да се про-
веде конференция с участието
на председателите на Балкан-
ските шахматни федерации в
София.

3. Да се установят двуст-
ранни контакти с ръковод-
ствата на Балканските стра-
ни и се подпишат споразуме-
ния за сътрудничество, обмя-
на на опит, съдии, състезате-
ли и др.

4. Да се проучи възмож-
ността за кандидатстване
пред ECU и FIDE за домакин-
ство на някои от световните и
европейските първенства след
2010 година.

Х. За подобряване мате-
риално-техническото и ук-
репване финансовото със-
тояние на федерацията.

1. Да се приеме програма
за финансово обезпечаване
дейността на федерацията
през мандата 2008-2010 г.

2. Да се обнови материална-
та база на федерацията със
съвременна и модерна техни-

ка (компютри, шахматни дъс-
ки и часовници за он-лайн
предавания, шахове и друг не-
обходим инвентар и пособия).

– Да се окаже помощ на
шахматните клубове за пери-
одично попълване и обновява-
не на материалната им база.

3. Да се разработи ново
щатно разписание на БФ
Шахмат с оглед задачите, кои-
то предстоят да се решават и
се осигурят средствата за зап-
лати и хонорари.

4. Да продължи работата
по започване строителството
на шах-дом "Г.Гешев" в Со-
фия.

5. Да се проведат срещи с
новоизбраните кметове на Со-
фия, Пловдив, Варна и Бур-
гас, на които да се постави
въпроса за решаване на клуб-
ната база в тези градове и
предоставяне на терени за
изграждане на модерни съв-
ременни шахматни домове.

ПРЕДСТАВ⁄МЕ НОВИ⁄Я
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИQ
ПО ШАХМАТ

д-р Стефан Сергиев, пред-
седател, международен май-
стор на ICCF.

Силвио Данаилов – зам.
председател, международен
майстор – отговаря за връзките
с ФИДЕ и ЕШС; за организаци-
ята и финансирането на дет-
ско-юношеската школа „Весе-
лин Топалов” и на веригата от
турнири „Мтел джуниър”;
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Пламен Моллов, доцент –
зам. председател, кандидат
майстор на спорта – отговаря
за връзките с държавните орга-
ни и организации, министер-
ства, агенции и другите прави-
телствени и неправителствени
организации;

Венцислав Инкьов, грос-
майстор, член – председател на
Спортния съвет на БФ Шахмат
– отговаря за подготовката на
решенията на УС на БФ Шах-
мат и организацията на тяхно-
то изпълнение, и работата на
комисиите;

Николай Недков, доктор –
член, председател на комисия-
та за финансовото и материал-
но-техническото обезпечаване
на федерацията;

Иван Генов – член – отго-
варя за обновлението на мате-

риалната база, член на комиси-
ята за финансово и материал-
но-техническото обезпечаване
на федерацията;

Маргарита Войска, грос-
майстор, член – председател на
комисията за работа с жените;

Живко Жеков, майстор на
спорта, член – председател на
комисията за по проблемите на
детско-юношеския шахмат;

Огнян Тодоров, междуна-
роден майстор, член, зам. пред-
седател на Спортния съвет –
отговаря за връзките с нацио-
налните отбори;

Георги Живков, майстор
на спорта, член – отговаря за
развитието на шахмата в Севе-
ро-Западна България и реали-
зиране на международните
контакти с шахматните клубо-
ве от Дунавските градове;

Трифон Тодоров, канди-
дат майстор, член – отговаря за
възстановяване на влиянието
на шахмата в района на Стран-
джа, Сакар и Родопите;

Румен Раев – член, предсе-
дател на комисията за органи-
зиране на междуобластните
първенства – отговаря за орга-
низирането на междуобластни-
те първенства и развитието на
шахмата в Централна северна
България;

Янко Кесаровски – член,
член на комисията за финансо-
во и материално-техническото
обезпечаване на федерацията –
отговаря за разширяване на
шахматните прояви по южното
Черноморие.
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Валентин Любомиров Йотов
е роден на 6 септември 1988 г. в
Плевен. Възпитаник на ШК
„Дракон”. Един от най-талант-
ливите ученици на Н. Ноев. Съ-
ществен дял за израстването му
като шахматист има и Г. Бедни-
ков. Отрано привлича внимани-
ето с интересната си игра и нес-
ломима воля за победа. През
1996 г. постига първата си побе-
да – на турнира в памет на Р.
Стоянов в Казанлък, сред деца-
та до 10 г. Многократен държа-
вен шампион и медалист в раз-
личните възрастови групи. През
1997 г. в републиканското инди-
видуално първенство за момче-
та до 10 г. заема 3 място с 5 т. от
7, в I международен юношески
турнир „Надеждите на света”
във Варна разделя 9-10 м. с 5 т.
от 9 в групата до 18 г. През 1998
г. е победител в първенството за
момчета до 10 г. През 1989 г. иг-
рае при юношите до 12 г. и от-
ново е на върха. Разделя 1-4 м. с
6,5 т. от 9 (обявен е за шампион
поради най-добър допълните-
лен коефициент), а с отбора на
Дракон (Пл) е 3-ти на ДОП за
юноши мл. възраст; Много пло-
дотворна за него е 2000 г. през
която печели 3 златни медала
от държавните първенства – по-
бедител е в групата до 12 г. с 8 т.
от 9 и до 14 г. с 8,5 т. от 9; шам-
пион е и от отборното първен-
ство за юноши мл. възраст.
Представя се отлично и в квали-
фикационния турнир във Вар-
на за юноши до 12 г. с 6 т. от 7, с
което си осигурява правото да
играе на световното първенство.
На турнира за купата „Търнов-
ска царица” е недостижим на
върха с 7,5 т. от 9. През 2001 г. е
отново най-добър в страната в
своята възрастова група, неза-
висимо, че конкуренцията е

много голяма: шампион е до 14
г. – 1-2 м. с 7,5 т. от 9 (най-добри
допълнителни показатели) и за
юноши мл. възраст с отбора на
Дракон, като на I дъска постига
най-добър резултат – 5,5 т. от 6;
на турнира за купа „Пристис” в
Русе заема 2 м., а във Велико
Търново, на турнира „Търнов-
ска царица” – 3 м. с 7,5 т. от 9.

През същата година дебюти-
ра на финала за мъже, които се
провежда по швейцарската
система в Царево – 25-28 м. с
3,5 т. от 9; през 2002 г. на полу-
финала за мъже в Банкя разде-
ля 17-25 м. с 4,5 т. от 9 и играе
на финала, който се провежда
по нокаут системата. Отпада в
I кръг от М. Петров след загуба
с 0-2. В индивидуалното пър-
венство за юноши до 14 г. раз-
деля 3-4 м. с 6,5 т. от 9 (3-ти), а
до 20 г. – 6-10 м. с 5,5 т. от 9. На
първенството до 18 г. разделя
2-3 м. с 6,5 т. от 9 (остава 3-ти).
Много успешно се представя на

полуфинала за мъже – 2 м. с 7
т. от 9, но на финала е неубеди-
телен – 11 м. с 1 т. Независимо
от това, като млад и перспекти-
вен състезател е включен в „Б”
отбора на страната и играе на
Европейското отборно първен-
ство за мъже в Пловдив. Като
резерва постига 4 т. от 6 [+3=2–
1]. През следващите години иг-
рае в редица силни турнири и
постига видимо израстване.
През 2004 г. в групата до 16 г.
дели 1-2 м. с 7,5 т. от 9 (шампи-
он), до 18 г. – 1 м. с 7,5 т. от 9 и
до 20 г. – 1-4 м. с 6,5 т. от 9 (3-
ти). На откритото първенство в
Пловдив разделя 7-10 м. с 6 т.
от 9. Участва и на финала в Со-
фия – 11-13 м. с 5 т. [+3=4–6].
Във финалите за мъже играе и
през следващите 2 години –
през 2005 г. в Плевен е на 6 м. с
7 т. [+5=4–4], а през 2006 г. в
Свиленград става шампион с 9
т. [+7=4–1]. През 2004 г. играе в
отборното първенство за мъже
с отбора на „Спартак Плевен
ХХI” – на III дъска постига 5 т.
от 7, а през 2005 г. с отбора на
„Лукойл-Нефтохимик” (Бс) пе-
чели сребърен медал. На V дъс-
ка постига 4 т. от 6.

Представяме Ви:

Валентин Йотов – новият
български гросмайстор

Валентин Йотов вече е сред гросмайсторите



Валентин Йотов – гросмайстор
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Участвал е в редица светов-
ни и европейски първенства за
юноши: Дебютът му е през
1997 г. на световното първен-
ство в Кан (Фр) сред юношите
до 10 г. На следващата година
в Оропеса дел Мар (Исп) в съ-
щата група разделя 2-4 м. с 8,5
т. [+7=3–1] и печели бронзов
медал. През 1999 г.и 2000 г., в
същия испански град, играе в
групата до 12 г., първия път ос-
тава далеч зад призьорите, а
втория разделя 10-11 м. с 7 т.
[+7=0–4]; през 2001 г. в Крит до
14 г. е на 19 м. с 7 т. от 11.

На европейските първенства
за първи път играе през 1998 г. в
Мурек (Ав) при юношите до 10 г.
е на 17 м. с 5 т. [+3=4–2], а през
2001 г. в Калитеа (Гър) играе до
14 г. – 37 м. с 4,5 т. [+4=1–4], през
2005 г. в групата до 18 г. в Юр-
гюп (Тур) е на 16 м. с 5,5 т. от 9.

През 2002 г. заедно със своя
треньор Вл. Димитров прави
успешен дебют в Испания къ-
дето играе в 5 открити турнири
– в Оренсе е 13-ти, в Марин –
9-ти, във Вилагарсия – 3-ти! с 7
т. от 9, в Понтеведра – 19-ти и в
Камбадос; през 2003 г. в Монда-
риз е 13-ти с 5,5 т. от 9; През
2004 г. в Понтеведра е на 12 м.
с 6 т. от 9, а в Пардон – дели 2-5
м. с 6,5 т. от 9 (2-ри по допъл-
нителни показатели). И на два-
та турнира покрива нормата за
международен майстор, с което
звание е утвърден на конгреса
в Калвия (Исп) същата година.

През 2004 г. участва и в Евро-
пейското индивидуално първен-
ство за мъже в Анталия – 46 м. с
6 т. от 11 [+2=6–3], през 2006 г. в
Кушадасъ (Тур) постига същия
резултат, а през 2007 г. в Дрез-
ден е на 115 м. с 6,5 т. от 11. С
всяка измината година изявите
му на международното поле ста-
ват все по-значими. През 2005 г.
във Вилагарсия (Исп) е на 1 м.
(1-4 м., но най-добър коефици-
ент) със 7 т. от 9. Победител е и в
открития турнир в Златни пясъ-
ци с 5,5 т. от 7. През 2006 г. е

включен в националния отбор и
играе на Олимпиадата в Торино
(Ит) – 4 т. от 6 [2=4–0]. Това му
дава мощен стимул за още по-
упорити занимания и преследва-
не на гросмайсторския рубеж. На
турнирите в Баден – 6,5 т. от 9
[+4=5–0] и в Гранада – 6,5 т. от 9
[+5=3–1] през 2007 на два пъти
покрива гросмайсторската нор-
ма. С това изпълнява всички
изисквания и в началото на 2008
г. е утвърден за гросмайстор.

Предлагаме ви решаващите
партии от турнирите, в които
Валентин Йотов покрива грос-
майсторската норма.

В. Йотов (2509) – Ал. Барзов (2526)
[D58]

Ciudad de Granada (7.9), 2007 г.
1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 e6

4.Nc3 Be7 5.Bg5 h6 6.Bh4 0-0 7.e3
b6 8.Rc1 Bb7 9.Bf6 Bf6 10.cd5 ed5
11.b4 c6 12.Bd3 Qd6 13.Qb3 Be7
14.b5 c5 15.Qb1 Nd7 16.0-0 g6
17.dc5 Nc5 18.Rfd1 Rfd8 19.Be2
Bf6 20.Nd4 Rac8 21.Bf3 Bd4
22.Rd4 Ne6 23.Rdd1 Qe5 24.Ne2
Rc1 25.Qc1 a6 26.Qb1 Qc7
XIIIIIIIIY

9-+-tr-+k+0

9+lwq-+p+-0

9pzp-+n+pzp0

9+P+p+-+-0

9-+-+-+-+0

9+-+-zPL+-0

9P+-+NzPPzP0

9+Q+R+-mK-0

xiiiiiiiiy
27.h4 Qc5 28.h5 gh5 29.Nd4

Nd4 30.Rd4 Qb5 31.Rb4 Qc5
32.Rb6 Bc6 33.Ra6 h4 34.Qf5 Rd6
35.Qc8 Kg7 36.Ra8 Kf6 37.Qh8 1-0

Валентин Йотов (2491) – Ю. Козу-
бов (2545) [E59]

Baden Challenge III Neuhausen GER (5),
07.06.2007 г.

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4
4.e3 c5 5.Bd3 0-0 6.Nf3 d5 7.0-0
Nc6 8.a3 Bc3 9.bc3 dc4 10.Bc4
Qc7 11.Bb2 e5 12.h3 Bf5 13.Qe2
a6 14.Ba2 Rad8

XIIIIIIIIY

9-+-tr-trk+0

9+pwq-+pzpp0

9p+n+-sn-+0

9+-zp-zpl+-0

9-+-zP-+-+0

9zP-zP-zPN+P0

9LvL-+QzPP+0

9tR-+-+RmK-0

xiiiiiiiiy
15.d5 Ne7 16.c4 Ng6 17.Rad1

Ne8 18.Ne5 Ne5 19.d6 Nd6
20.Be5 Qe7 21.Qb2 f6 22.Bd6 Rd6
23.Rd6 Qd6 24.Qb7 Rd8 25.Qf3
Qe5 26.Bb1 Be6 27.Rd1 Rd1
28.Qd1 g6 29.Qb3 f5 30.f4 Qa1
31.Kh2 h5 32.Bd3 Kg7 33.Qb6
Qa3 34.Qe6 Qd3 35.Qe7 Kg8
36.Qf6 Kh7 37.Qf7 Kh6 38.Qf8
Kh7 39.Qc5 Qd7 40.Qe5 Qc6
41.c5 Kg8 42.Qb8 Kf7 43.Qb6
Qb5 44.Qc7 Ke6 45.Qd6 1-0

Красимир Русев (2409) – Валентин
Йотов (2420) [A45]

70th Първенство на България, Сви-
ленград, (13), 10.03.2006 г.

1.d4 Nf6 2.Bg5 c5 3.Bf6 gf6
4.d5 Qb6 5.Qc1 f5 6.c4 Bg7
7.Nc3 d6 8.e3 Nd7 9.Qc2 Nf6
10.Bd3 e6 11.Nge2 Bd7 12.0-0
0-0-0 13.Rab1 Kb8 14.h3 Rc8
15.Rfd1 h5 16.Rd2 Rhg8 17.Rbd1
Bh6 18.de6 fe6 19.Nf4 Bc6
20.Bf1 Bf4 21.ef4 Bf3 22.Re1 Qc6
23.g3
XIIIIIIIIY

9-mkr+-+r+0

9zpp+-+-+-0

9-+qzppsn-+0

9+-zp-+p+p0

9-+P+-zP-+0

9+-sN-+lzPP0

9PzPQtR-zP-+0

9+-+-tRLmK-0

xiiiiiiiiy
23...Ne4 24.Ne4 fe4 25.Be2 e3

26.Bf3 Qf3 27.Re3 Rg3 28.Kf1
Qg2 29.Ke2 Re3 30.Ke3 Qh3
31.f3 Qg3 32.Rd6 e5 33.Qg6 ef4
34.Ke4 h4 35.Qh5 Qe1 36.Kd5
Re8 37.b4 Qd2 38.Kc5 Rc8 0-1
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За шахмата новата година
започна в малкото холандско
градче на брега на Северно мо-
ре, където отново се събра шах-
матният елит – този път с нов
световен шампион В. Ананд и
двама бивши носители на коро-
ната – В. Крамник и В. Топа-
лов. Преди старта всеки от тях
таеше надеждата за пореден
успех. Миналогодишните побе-
дители Л. Аронян и Т. Раджа-
бов нямаха нищо против отно-
во да са начело.

ИЗНЕНАДИ НА СТАРТА

Първият кръг изуми шах-
матния свят – двама от фавори-
тите „стъпиха накриво” – Ра-
джабов надигра Ананд, а Топа-
лов загуби една тотално спече-
лена позиция и откри зелена
улица на Аронян по пътя към
победата в турнира.

Т.Раджабов – В.Ананд [D43]
През последната година Ан-

тимосковският гамбит печели
все по-голяма популярност в
турнирите на най- високо ниво.

1.d4 d 5 2. c4 c 6 3.Nc3 Nf6
4.Nf3 e6 5. Bg5 h6 6. Bh4 d c4
7.e4 g5 8. Bg3 b5 9. Be2 Bb7
10.0-0 Nbd7 11. Ne5 Bg7
12.Nd7 N d7 13. Bd6 a6 14.Re1
Bf8 15.Bg3 Bg7 16. Bd6 Bf 8
17.Bf8 Rf8 18.b3 b4 19. Na4 c3
20.a3 a5 21.d5

Íå òðÿáâà äà ñå ïîçâîëÿâà
íà áåëèòå äîïóñêà áåëèòå ïåø-
êè äà çàâëàäåÿò öåíòúðà. Çàñ-
ëóæàâà âíèìàíèå 21...å5.

21...Qe7 2 2.d6 Qf6  2 3.e5
Qf4 24. Bd3 ba3 25. Qe2 Qd2
26.Ra3 Äðóãàòà äîáðà âúçìîæ-
íîñò å äà íå ñå äîïóñíå ðàçìÿíà
íà äàìèòå ñëåä 26.Qf1.

26...Qe2 2 7.Re2 g4  2 8.Nc3

Rg8 29.Ne4 Ïîñîêà ïîëåòî „ñ4”,
ñëåä êîåòî ÷åðíèòå çàïî÷âàò äà
ñòðàäàò!

29...Kd8 30.Nd2 c5  Ïúðâîï-
ðè÷èíà çà áúäåùàòà àêòèâíîñò
íà áåëèòå íà äàìñêèÿ ôëàíã.

31.Bb5 Bd5 32. Nc4 R g5
33.Rea2 Ne 5 Ñ ëåä 3 3...Bc4?!
34.bc4 Re5 35.Kf1 Mb6 36.Ra5
Rb8 37.g3 è ñêîðî áåëèòå òîïî-
âå ùå çàâëàäåÿò ñåäìèÿ õîðè-
çîíòàë.

34.Nb6 R b8 35. Ra5 Be4
[35...Rb6?? 36.Ra8 ] 36.Ra7 f6
XIIIIIIIIY

9-tr-mk-+-+0

9tR-+-+-+-0

9-sN-zPpzp-zp0

9+Lzp-sn-tr-0

9-+-+l+p+0

9+P+-+-+-0

9-+-+-zPPzP0

9tR-+-+-mK-0

xiiiiiiiiy

37.R2a6 Âåðîÿòíî öàéòíî-
òúò íå ïîçâîëÿâà íà Ðåäæàáîâ
äà ñå ñúãëàñè ñ Fritz 10 è Ry-
bka, êîèòî ñà åäèíîäóøíè çà
áúðçàòà ïå÷àëáà íà áåëèòå ñëåä
37.Nd7! Rb5 (37...Nd7? 38.Rd7

Kc8 39.Raa7) 38.Nf6 Nc6 39.Rf7
Kc8 40.f4!) 40...gf3 (èëè 40...Rf5
41.Rc7 Kd8 42.Ne4 Rf4 43.Ra8
Rb8 44.Nc5) 41.Rc7 Kd8 42.Ne4
è ïîçèöèÿòà íà ÷åðíèòå ðóõâà.

37...Rg8 38.Rc7 Rf8  3 9.Rc5
Îòíîâî îòëè÷íè øàíñîâå íîñè
37.Nd7!

39...Rf7 40.d7 Nd7  4 1.Nd7
Rd7 42.Bd7 K d7 43. Rc3 f 5
44.Ra7 Kd6 45.Rh7 Bd5 46.Rh6
Bb3 47. h3 gh3 48. Rhh3 Bd5
49.Rc2 K e5 50. f3 K f6 51. Kf2
Rb4 52. Re2 K g6 53.Kg3 Ra4
54.Rh4 Ra7 55.Rb2 Kf6 56.Rhb4
Ke5 57. Re2 K f6 58. Rd2 Ke5
59.Re2 Kf6 60. Kf4 R a3 61. Rd2
Ra5 Êàòî ÷å ëè íåïðèÿòíîñòèòå
íà ÷åðíèòå ñà â ìèíàëîòî..., íî
ðàíî èëè êúñíî áåëèÿò öàð ùå

Новата година започва
във Вайк ан Зее

(Corus Chess 12 – 27.01.2008)

SIM Георги Сапунджиев

Гигантският цар пред залата за
игра в центъра Де Мориан
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ñå íàìåñè è òîïîâíèÿò åíäøïèë
ñå ðåàëèçèðà.

62.Re2 R a3 63. Kg3 Ra8
64.Rc2 Ke5 65.Rh4 Rg8 66.Kh2
Ra8 67. Re2 K f6 68. f4 K e7
69.Rh7 Kd6 70. Kg3 R g8
71.Kh3 R g4 72. g3 R g8 73. Rd2
Rc8 74. Kh4 R c3 75.Rg7 Ra3
76.Rc2 Bc 6 77. Rc1 Rb3 78.Rg1
Bd5 79. Kg5 K c5 80. Kf6 Kd4
81.Re1 Rb6 82.Rd7 Rc6 83.Ke7
Ra6 84.Rd6 Ra7 85.Kf6 1-0

Л.Аронян – В.Топалов [D71]
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3. Nc3 Bg7

4.g3 d 5 5. cd5 N d5 6.Bg2 Nb6
7.Nf3 Nc6 8.Bf4 0-0 9. e3 h6
10.h4 Bg4 11. Rc1 e5 12.de5
Qe7 13. Nd5 N d5 14.Qd5 Nb4
15.Qc4 Be6 16.Qc7?! Ñðåùó Òî-
ïàëîâ å ïîâå÷å îò îïàñíî äà ñå
âçåìàò ïîäîáíè „îòðîâíè”ïåø-
êè! Áåëèòå ïîëó÷àâàò ñúìíè-
òåëíà êîìïåíñàöèÿ çà ëèïñâà-
ùîòî êà÷åñòâî.
XIIIIIIIIY

9r+-+-trk+0

9zppwQ-wqpvlp0

9-+-+l+p+0

9+-+-zP-+-0

9-sn-+-vL-zP0

9+-+-+NzP-0

9PzP-+-zPL+0

9+-tR-mK-+R0

xiiiiiiiiy
16...Nd3 17.Kd2 Qb4 18.Qc3

Qc3 19. Rc3 N f2 20.Nd4 Nh1
21.Bh1 R fd8 22. Rc7 R ac8 Çàñ-
ëóæàâà èíòåðåñ 22...Bd5 23.Bd5
Rd5 24.Rb7 Be5 25.Be5 Re5 ñ ðå-
àëíè øàíñîâå çà óñïåõ.

23.Rb7 Ba2  Rybka ïðåïî-
ðú÷âà 23...a5!?

24.Ra7 Be6 25. Rb7 Bf5
26.Bf3 Rc2 27. Ke1 R c1 28. Kf2
Be6 29. g4 Bc 8 30.Rb8 Rf8
31.h5 g5 32. Bg3 R a1 33. Rb6
Re8 34. Be2 Be5 35. Be5 R e5
36.Rh6 R e4 37. Bf3 Re5 38.Rc6
Be6 39. Ne6 f e6 40.Be2 Rb1
41.Rb6 R d5 Ïî äîáðå äà ñå àê-
òèâèçèðà öàðÿò 41...Kf7.

42.Bc4 R d2 43. Kf3 R bb2
44.Re6 R bc2 45. Rg6 Kh8

46.Be6 Rc6 47.Ke4 Rd8 48.Kf5
Rc5 49. Kf6 R f8 50.Ke7 Rf3
51.Bf5 R e5 ×åðíèòå èçïóñêàò
ïîñëåäíèÿ øàíñ çà ñïàñåíèå.
Ñëåä 51...Re3! 52.Kf8 Rf5 53.gf5
Kh7 54.Re6 Ra3 55.f6 g4 56.f7 g3
57.Ke7 Ra7 58.Kf6 g2 59.f8Q
g1Q 60.Re7 Re7 61.Qe7 Kh6
62.Qf8 Kh7 ðàâåíñòâîòî å ÿñíî.

52.Kf7 R ff5 53. gf5 Rf5
54.Ke6 Ra5 55. e4 K h7 56. e5
Ra1 57. Rg5 K h6 58. Rg2 Kh5
59.Kf6 R f1 60. Ke7 R a1 61.e6
Kh6 62.Kf7 1-0

СПРИНТЪТ НА КАРЛСЕН

Норвежкото дете-чудо Кар-
лсен (вече 17-годишен играч с
претенции за място в шахмат-
ния елит) застана начело след
първите шест кръга с 3 победи
и три ремита. Истински фурор
обаче той предизвика в края на
турнира, като пропусна да нап-
рави реми с Ананд и когато по-
бедата в турнира изглеждаше
химера безапелационно „гило-
тинира” Крамник.

М.Карлсен – В. Ананад
XIIIIIIIIY

9-tr-+r+k+0

9+p+n+pvl-0

9p+-+-+p+0

9wq-+PzpNzPp0

9-+-+-+-wQ0

9+P+-+L+R0

9-+-+-+-zP0

9+-+-+R+K0

xiiiiiiiiy
Â òàçè îñòðà ïîçèöèÿ àòàêàòà

êúì ÷åðíèÿ öàð èçãëåæäà îïàñíà
– íàïðèìåð 28.Ng3 Bg4 29.Ne3 è
ò.í. Îáà÷å ìëàäåæêîòî ñúðöå íå
òðàå è áúðçà äà æåðòâà...

28.Âh5!? Bd 5 29. ed5 Bg7
Èíäèéñêèÿò òèãúð ñå å ñïðàâÿë
è â ïî-îïàñíè ñèòóàöèè – ÿñíî
å ÷å ñëåä 29...gf5 30.Qh5 Bg7
31.Qh7 Kf8 32.Qf5 çà ÷åðíèòå
íàäàëè èìà ñïàñåíèå.

30.Bh5 gf 5 31.Bf7!? Çàñëó-
æàâà âíèìàíèå ïðåïîðúêàòà
íà Fritz 31.Rf5 Qd5 32.Bf3.

31...Kf7 32.g6 Kg8 33.Qh7?!
Ãðåøêà, ñëåä êîÿòî àòàêàòà íà
áåëèòå ñå èçïàðÿâà. Ïîñëåäíè-
ÿò øàíñ çà ñïàñåíèå å 33.Rf5
Qd5 34.Bf3 Qf3 35.Rf3 Nf8
36.Qc4 Ne6 37.Rf7.

33...Kf8 3 4.Rf5 Ke 7 3 5.Qg7
Kd6 Àòàêàòà çàãëúõíà, à
ôèãóðàòà ïî-ìàëêî ñè îñòàíà.

36.Rf7 Qd5 37. Kg1 R d8
38.Rh7 Qd4 39. Kg2 Q g4
40.Kh1 Rg8 41.Rf6 Kc7 42.Qe7
Qe4 0-1

В. Крамник – М. Карлсен [А30]
1.Nf3 N f6 2. c4 e6 3. Nc3 c 5

4.g3 b6 5. Bg2 Bb7 6.0-0 Be7
7.d4 cd4 8. Qd4 d 6 9. Rd1 a6
10.Ng5 Bg2 11.Kg2 Nc6 12.Qf4
0-0 13.Nce4 N e8 14. b3 R a7
15.Bb2 R d7 16. Rac1 N c7 Íîâ
õîä ñ ïîñëåäâàù ùóðì ñ ïåøêè-
òå „f” è „g”.

17.Nf3 f5 18.Nc3 g5! 19.Qd2
g4 20.Ne1 Bg5 21. e3 R ff7
22.Kg1 Ne8 23.Ne2 Nf6 24.Nf4
Qe8 25.Qc3 R g7 26. b4 N e4
27.Qb3 R ge7 28. Qa4 Nf6
24.Nf4 Q e8 Íåíóæíà ïðîôè-
ëàêòèêà ñëåä 24...Ne4! ïåøêàòà
íà „å6” ñå ïàçè êîñâåíî, íàïð.
25.Ne6 Qe8 26.Ng7 Rg727.Qd5
Rf7.

25.Qc3 R g7 26. b4 N e4
27.Qb3 R e7 28. Qa4 Íà÷àëî íà
ãðåøåí ïëàí, êîéòî èìà ôàòàë-
íè ïîñëåäèöè.

28...Ne5 2 9.Qa6? Íèòî åäíà
îò ïåòòå øàõìàòíè ïðîãðàìè
íå õàðåñà òîçè õîä. Ñëåä åäèí-

Детето-чудо Магнус Карлсен
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ñòâåíîòî 29.c5 b5 30.Qc2 Nc4
÷åðíèòå èìàò ïðåèìóùåñòâî,
íî íå òîëêîâà ÿâíî!

29...Ra7 3 0.Qb5 Íå ìîæå
30.Qb6?, ïîðàäè 30...Reb7
31.Qd4 31...Bf6! Òóê ïðåäëîæå-
íèåòî íà Êðàìíèê çà ðåìè å ðå-
øèòåëíî îòõâúðëåíî!

30...Qb5 3 1.cb5 Ra2  32.Rc8
Kf7 33. Nfd3 Bf 6 34.Ne5 de5
35.Rc2 Rea7 36. Kg2 N g5
37.Rd6? Ïîñëåäíà íåòî÷íîñò è
êîðàáúò íà áåëèòå ïîòúâà! Ïî-
òî÷íî èçãëåæäà 37.Rdd2!?
XIIIIIIIIY

9-+-+-+-+0

9tr-+-+k+p0

9-zp-tRpvl-+0

9+P+-zppsn-0

9-zP-+-+p+0

9+-+-zP-zP-0

9rvLR+-zPKzP0

9+-+-sN-+-0

xiiiiiiiiy
37...e4! 38.Bf6 K f6 39. Kf1

Ãóáè 39.Ra2 Ra2 40.Rb6 Nh3.
39...Ra1 4 0.Ke2 Rb1  4 1.Rd1

Rb4 42.Ng2 Rb5 43.Nf4 Áåç äâå
ïåøêè â çàãóáåíà ïîçèöèÿ åäèí
óâàæàâàù ñåáå ñè øàõìàòèñò å
êðàéíî âðåìå äà ñå ïðåäàäå!

43...Rc5 44.Rb2 b5  4 5.Kf1
Rac7 46.Rbb1 R b7 47. Rb4 R c4
48.Rb2 b4 49. Rdb1 Nf3 50.Kg2
Rd7 51.h3 e5! 52. Ne2 R d2
53.hg4 fg4 54.Rd2 Nd2 55.Rb2
Nf3 56.Kf1 b3 57.Kg2 Rc2 0-1

БИСЕРЪТ НА ТУРНИРА

Партията между двамата
кръвни врагове без съмнение
ще заеме достойно място в сък-
ровищницата на шахматното
изкуство! Тандемът Топалов –
Чепаринов – Данаилов са под-
готвили тайно оръжие, което
изуми шахматните теоретици
и очарова широката шахматна
общност. Крамник дълго време
ще помни денят 22 януари, ко-
гато Топалов достойно отмъсти
за тоалетните приключения на
руския шампион в Елиста.

В.Топалов – В.Крамник [D43]
1.d4 d 5 2. c4 c 6 3. Nf3 Nf6

4.Nc3 e6 5. Bg5 h6 6. Bh4 d c4
7.e4 g5 8. Bg3 b5.9.Be2 Bb7
10.0-0 Nbd7 11.Ne5 Bg7
XIIIIIIIIY

9r+-wqk+-tr0

9zpl+n+pvl-0

9-+p+psn-zp0

9+p+-sN-zp-0

9-+pzPP+-+0

9+-sN-+-vL-0

9PzP-+LzPPzP0

9tR-+Q+RmK-0

xiiiiiiiiy
Íà ïðúâ ïîãëåä „Íà Øèïêà

âñè÷êî å ñïîêîéíî”... Äà, àìà
íå! Ñëåäâà çàøåìåòÿâàùèÿò
óäàð!

12.Nf7!! K f7 13. e5 N d5
14.Ne4 Ke7 Áÿëàòà àòàêà å íå-

óäúðæèìà è ñëåä 14...Kg8
15.Nd6 Qc7 16.Bh5!

15.Nd6 Q b6 16. Bg4 R af8
17.Qc2! Q d4 18. Qg6 Q g4
19.Qg7 Kd8 20.Nb7 Kc8 21.a4
Êàêòî îòáåëÿçâà Òîïàëîâ ñëåä
ïàðòèÿòà, äîòóê âñè÷êî å äîìà-
øåí àíàëèç. Çàñëóæàâà äà ñå
ïîñî÷è è âðåìåòî çà ìèñëåíå –
íà áåëèòå – 3 ìèí., à íà ÷åðíè-
òå – 52 ìèí.

21...b4 22.Rac1! Âèñè çàïëà-
õàòà 23.Rc4! Qc4 24.Nd6.

22...c3 Íå å çà ïðåäïî÷èòàíå
è ñúâåòúò íà Fritz 10 22....Rfg8.
×åðíèòå ùå ïðîäúëæàò äà
ñòðàäàò ñëåä 23.Qf7 Rf8 24.Nd6
Kc7 25.Qg6 c3 26.bc3 Nc3
27.Qd3 Ne2 28.Kh1 Ng3 29.hg3
Ne5 30.Nb5 Kb7 31.Qd6!

23.bc3 b3 24. c4 R fg8
25.Nd6 Kc7 26. Qf7 R f8
27.cd5!? Êðàñîòàòà êðàñè ïàð-
òèÿòà! Æåðòâàòà íà äàìà å ïî
âêóñà íà Òîïàëîâ, íî ïðîôè-
ëàêòè÷íèÿò õîä 27.h3! å çà
ïðåäïî÷èòàíå.

27...Rf7 2 8.Rc6 Kb8  2 9.Nf7
Re8 30.Nd6 Rh8 31.Rc4! Âàæíà
çàäà÷à ïðåä áåëèòå å äà óíèùî-
æàò åäèíñòâåíàòà íàäåæäà íà
ïðîòèâíèêà – ïðîõîäíàòà ïåø-
êà íà „b3”.

32...Qe2 3 2.de6 Nb6  3 3.Rb4
Ka8 34. e7 Ïî-áúðçî ïå÷åëè
34.Rb3 Qg4 35.e7 Qe6 36.Rfb1
Qe7 37.a5!

34...Nd5 3 5.Rb3 Ne7
36.Rfb1 N d5 37. h3 h5 38. Nf7
Rc8 39. e6 a6 40. Ng5 h4
41.Bd6! Çàïëàõàòà å ÿñíà: 42.å7
Ne742.R1b2!

41...Rg8 4 2.R3b2 Qd3  43.e7!
Nf6 44.Be5 Nd7 45.Ne6! Âñè÷êî
å ÿñíî – ÷åðíèòå èëè ïîëó÷àâàò
ìàò ñëåä 45....Ne5 46.Nc7 Ka7
47.Rb7#, èëè ãóáÿò ñëåä 45.Ne6
Rg2 46.Kg2 Qg6 47.Bg3 Qe6
48.e8 Qe8 49.Rb8 Qb8 50.Rb8
Nb8 51.Bb8 Kb8 52.f4. 1-0

АРОН⁄Н – ОТНОВО НАЧЕЛО

Да спечелиш за втори поре-
ден път в може би най-силният
турнир на годината е изключи-
телен успех, явно късметът бе-Топалов срещу Крамник (9 кр.)
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ше на негова страна – след по-
даръка от Топалов в първия
кръг, подарък му поднесе и кое-
фициентът Зоннеборн и Бергер,
който му отреди първото място.

Типична за стила на Аронян
е партията му с Реджабов.

Л.Аронян – Т.Раджабов [Е61]
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3. Nc3 Bg7

4.g3 c5 5.d5 0-0 6.Bg2 d6 7.Nf3
e6 8.0-0 ed5 9.cd5 Re8 10.Nd2
b6 11. Re1 N bd7 12.h3 Ba6
13.Qa4 Bd 3 14. Nf1 b5 15.Qd1
Bc4 16. Nd2 N b6 17. Nc4 Nc4
18.Nb5 Qa5 19.a4 Nd7 Íà äúñ-
êàòà å óñòîé÷èâî ðàâíîâåñèå.
Çàñëóæàâà âíèìàíèå 19...Ne4!?

20.Bf4 a6 21.Na3 Nb2 20.Bf4
Bb2 21.Rb1 Be5 22. Qc1 a6  Ïî-
äîáðè çàùèòíè âúçìîæíîñòè
èìàò ÷åðíèòå ñëåä 22...Bf4
23.Qf4 Ne5 24.Qf6 Ràd8.

23.Qc4 ab5 24. ab5 Nb6
25.Qc1 c 4 26. Be5 Re5 27.e4
Ree8
XIIIIIIIIY

9r+-+r+k+0

9+-+-+p+p0

9-sn-zp-+p+0

9wqP+P+-+-0

9-+p+P+-+0

9+-+-+-zPP0

9-+-+-zPL+0

9+RwQ-tR-mK-0

xiiiiiiiiy
28.Re3! Áåëèòå íàêëàíÿò

âåçíèòå â ñâîÿ ïîëçà!
28...Qa2 29.h4 Nd7  3 0.Rc3

Nb6 Ãóáè 30...Ne5 31.f4 Nd3
32.Qc2.

31.h5 Re5 32.h6 f5 [33...f6!?]
33.ef5 R f5 34. Rc2 Q a3 35. Qd2
Qc5 36. Bh3 R f3 37.Rc3 Rf6
38.Be6 K h8 39.Re3 [39.Qb2!]
39...Raf8 4 0.Qb2 Áúðçî ïå÷åëè
êîìïþòúðíèÿò õîä 40.Ra1!,
íàïðèìåð 40...c3 41.Rc3 Rf2
42.Rc5 Rd2 43.Rc7 èëè 40...Rf2
41.Qc3 R8f6 42.Ra7 Rf1 43.Kh2
R1f2 44.Kh3 Qb5 45.Rf7.

40...Na4 4 1.Qa3! ×åðíèòå
âúçêðúñâàò ñëåä 41.Qa1? c3!
42.Qa4 Rf2.

41...Rf2 4 2.Qc5 dc5  43.Ra3
Nb6 44. Rd1 R 2f6 45.Rda1 g5
46.Ra6 c 3 47. Rb6 c2 48.Rc6
[48...Rf1 49.Rf1 Rf1 50.Kg2!] 1-0

АНАНД ОПИТА, НО НЕ МОЖА!

Загубата в първия кръг не
попречи на Ананд да навакса
изпуснатото и в последния
кръг можеше да достигне до
желаната цел, още повече, че
всичко изглеждаше напълно
реално. Една победа срещу бъ-
дещия си съперник за шахмат-
ният трон би била повече от
приятна за „тигъра от Мадрас”
и повече от неприятна за спе-
циалиста от Елиста...

В.Ананд – В.Крамник [С42]
1.e4 e5 2.Nf3 N f6 3. Ne5 d 6

4.Nf3 Ne4 5.Nc3 Nc3 6.dc3 Be7
7.Bf4 0-0 8. Qd2 Nd7 9.0-0-0
Nc5 10. Be3 R e8 11. Bc4 Be6
12.Be6 N e6 13. h4 Q d7 14.Qd5
Qc6 15. Qf5 Q c4 16. Kb1 g6
17.Qh3 h5 18.Nd2 Qe2 19.Rde1
Qg4 20.Qh2 d5 21.f3 Qa4 22.g4
Bd6 23. Qf2 hg4!?  Â Ìåêñèêî
ñðåùó Ñâèäëåð Êðàìíèê èçáðà
23...Ng7 è áúðçî ðåìèçèðà.

24.fg4 Q g4 25. Reg1 Q h5
26.Nf3 Re7 27.Bg5 Ree8 28.Be3
Re7 29.Bg5 Rd7 Êúì ðåìè âîäè
29...Ree8 ñ ïîâòîðåíèå íà õîäî-
âåòå. Êðàìíèê ñå îòêàçâà!

30.Nd4 Nd4 31. Qd4 Bf 8
32.Qe3 c 6 33. Qh3 R d6 34. Bf4
Re6 35. Rg5 Q h8 36. h5 R ae8
37.Bd2 Bc5 38.Rg3 Re2 39.Kc1
Qg7 40.a3 Bd 6 41. Rgg1 Bc 5
42.Rg3 Bd6 43.Rg4 Ñåãà Àíàíä
îòêàçâà ïîâòîðåíèåòî íà õîäî-
âåòå, à è èìà çàùî – Àðîíÿí è
Êàðëñåí ñà çàâúðøèëè ðåìè è
èìà øàíñ çà áúäàò çàñòèãíàòè.

43...R8e6?! Íåòî÷íîñò, êîÿòî
ìîæåøå äà äîíåñå ðàäîñò íà
Àíàíä! Ðàâíîâåñèåòî ñå ïîääúð-
æà ñ 43...R2e6, íàïðèìåð 44.hg6
Rg6 45.Rg6 fg6 46.Be3 c5 =.

44.hg6 Rg6  4 4...fg6 4 5.Rh4
45.Rg6 fg6 46.Be3 Qe5 [46...c5?
47.Qe6 Qf7 48.Rh8 +– ] 47.Qh7
Kf8 48.Bd2 Qf6 49.Qb7 Rh2

Аронян имаше късмета и волята
да спечели повторно турнира

Corus A Wijk aan Zee (NED), 12-27 I 2008 cat. XX (2742)

№ Състезатели Фед Ело 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 Т.
1. Aronian, Levon ARM 2739 • ½ ½ 1 ½ ½ ½ 0 1 ½ ½ ½ 1 1 8
2. Carlsen, Magnus NOR 2733 ½ • 0 ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 ½ 8
3. Anand, Viswanathan IND 2799 ½ 1 • 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ 7½
4. Radjabov, Teimour AZE 2735 0 ½ 1 • ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 7½
5. Lйkу, Peter HUN 2753 ½ 1 ½ ½ • ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ ½ ½ 7
6. Ivanchuk, Vassily UKR 2751 ½ ½ ½ ½ ½ • ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 7
7. Adams, Michael ENG 2726 ½ ½ ½ ½ ½ ½ • ½ ½ 0 ½ ½ 1 ½ 6½
8. Kramnik, Vladimir RUS 2799 1 0 ½ ½ ½ ½ ½ • 0 ½ ½ 1 ½ ½ 6½
9. Topalov, Veselin BUL 2780 0 ½ 0 ½ 1 ½ ½ 1 • ½ ½ 0 0 1 6

10. Polgar, Judit HUN 2707 ½ 0 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ • ½ 0 ½ 1 6
11. Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2760 ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ • ½ 1 ½ 6
12. Eljanov, Pavel UKR 2692 ½ 0 ½ 0 ½ 0 ½ 0 1 1 ½ • ½ 0 5
13. Van Wely, Loek NED 2681 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ 0 ½ • ½ 5
14. Gelfand, Boris ISR 2737 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ 1 ½ • 5
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XIIIIIIIIY

9-+-+-mk-+0

9zpQ+-+-+-0

9-+pvl-wqp+0

9+-+p+-+-0

9-+-+-+-+0

9zP-zP-+-+-0

9-zPPvL-+-tr0

9+-mK-+-+R0

xiiiiiiiiy
50.Re1?! Íåòî÷íîñò! Òðÿáâà-

øå 50.Qa8 Kf7 51.Qa7.
50...Qf2 5 1.Kb1?! Àíàíä

ïðîïóñêà äà îãîð÷è Êðàìíèê!
Ñëåä 51.Rd1! ÷åðíèòå íå áèõà
ìîãëè äà óäúðæàò ïîçèöèÿòà,
íàïðèìåð 51...Qf6 52.Qa8 Kg7
53.Qa7 Qe7 54.Qe7 Be7 55.a4.

51...Qd2 5 2.Rf1 Kg8  5 3.Qf7
Kh8 54.Qg6 Q g2 55. Qe8 Q g8
56.Qc6 Bf8 57.Qa8 Bc5 58.Qg8
Kg8 59. Rf5 R d2 60. c4 K g7
61.b4 Be7 ½-½

ИВАН ЧЕПАРИНОВ – ШЕСТИ
В „Б” ТУРНИРА

Във втория турнир от голе-
мия шахматен празник във
Вайк ан Зее игра гросмайстор
Иван Чепаринов. Турнирът бе от
ХV категория, средно ЕЛО 2618.
Иван беше с най-висок индиви-
дуален коефициент сред 14-те
участници и напълно очаквано

беше той да бъде главния пре-
тендент в борбата за първото
място. Това очакване не се пот-
върди. Българският гросмайстор
игра неравномерно, на моменти
дори нервно и не можа да разк-
рие истинските си възможности.
Постигна само 50 % – т.е. 6,5 т. и
остана на 6-то място в крайното
класиране. това негово участие в
един от най-големите шахматни
форуми в света ще се запомни с
хубавите му победи срещу Не-
ведничи и Красенков и скандала
преди партията му с Н. Шорт.
Ив. Чепаринов отказа да се ръ-
кува с англичанина, който на-
последък си позволи много злост-
ни нападки срещу В. Топалов и
неговия щаб, чийто член е Чепа-
ринов. Дори стигна до такива
фантастични обвинения, на кои-
то биха завидили и най-големите
писатели-фантасти. За постъп-
ката си Иван получи нула, която
в последствие беше отменена и
партията пренасрочена да се иг-
рае в почивния ден. След голяма
борба англичанинът спечели на
70-ия ход. Ако Иван Чепаринов
беше постъпил по-зряло, да не се
поддава на емоциите, а се беше
концентрирал изцяло върху тази
партия и я беше спечелил (в кое-
то имаме пълно основание да
вярваме), то той би наказал само-

забравилия се гросмайстор, бивш
претендент за световната титла,
един от най-големите виновници
за разкола в шахматното движе-
ние от 1993 г., а сега активен де-
ятел на ФИДЕ. Това неминуемо
би се отразило много положител-
но върху цялото му представяне
в турнира.

Cheparinov,I (2713) – Nepomnia-
chtchi,I (2600) [D43]

Corus B Wijk aan Zee NED (4),
15.01.2008

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 e6 4.Nc3
Nf6 5.Bg5 h6 6.Bh4 dc4 7.e4 g5
8.Bg3 b5 9.Ne5 Bb4
XIIIIIIIIY

9rsnlwqk+-tr0

9zp-+-+p+-0

9-+p+psn-zp0

9+p+-sN-zp-0

9-vlpzPP+-+0

9+-sN-+-vL-0

9PzP-+-zPPzP0

9tR-+QmKL+R0

xiiiiiiiiy
10.Be2 Ne4 11.0-0 Bc3 12.bc3

Nc3 13.Qc2 Ne2 14.Qe2 h5 15.f4 f5
16.fg5 Qg5 17.Rae1 h4 18.Nf3 Qg4
19.Qe5 0-0 20.Nh4 Rf7 21.Qd6 Nd7
22.Re6 Nf8 23.Re8 c3 24.Ng6 Be6
25.Ne7 Re7 26.Ra8 Qg5 27.Qd8
Qg7 28.Be5 Qf7 29.Bd6 1-0

Corus B Wijk aan Zee (NED), 12-27 I 2008 cat. XV (2618)

№ Състезатели Зв Фед Ело 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 Т
1. Movsesian, Sergei g SVK 2677 • ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 ½ ½ 1 1 9½
2. Short, Nigel D g ENG 2645 ½ • ½ ½ ½ 1 1 1 0 ½ ½ 1 1 ½ 8½
3. Bacrot, Etienne g FRA 2700 ½ ½ • ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 1 8½
4. Harikrishna, P g IND 2664 ½ ½ ½ • ½ 1 ½ 0 1 ½ ½ ½ ½ 1 7½
5. Nepomniachtchi, Ian g RUS 2600 ½ ½ ½ ½ • 0 ½ 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1 7
6. Cheparinov, Ivan g BUL 2713 ½ 0 ½ 0 1 • 0 0 ½ 1 ½ ½ 1 1 6½
7. L'Ami, Erwin g NED 2581 0 0 ½ ½ ½ 1 • ½ 1 ½ 1 ½ 0 0 6
8. Smeets, Jan g NED 2573 0 0 0 1 1 1 ½ • 0 ½ 1 ½ ½ 0 6
9. Hou Yifan wg CHN 2527 0 1 0 0 ½ ½ 0 1 • ½ ½ 1 ½ ½ 6

10. Stellwagen, Daniлl g NED 2625 0 ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ • ½ ½ 1 1 6
11. Koneru, Humpy g IND 2612 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ • ½ 1 0 5½
12. Sargissian, Gabriel g ARM 2676 ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ • 0 1 5
13. Krasenkow, Michal g POL 2636 0 0 0 ½ ½ 0 1 ½ ½ 0 0 1 • 1 5
14. Spoelman, Wouter m NED 2424 0 ½ 0 0 0 0 1 1 ½ 0 1 0 0 • 4

Иван Чепаринов
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От 22 до 31 януари се проведе
шестият шахматен фестивал
Гибралтар 2008. Съставът бе
изключително качествен. Първо
ело в турнира бе Ю Ванг (2698).
Играеха още петнадесет шахма-
тисти с ело над 2600. Общо 204
участника. Кирил Георгиев и
Антоанета Стефанова бяха бъл-
гарските супергросмайстори на
който възлагахме големи надеж-
ди. В Гибралтар участваха и
бързо прогресиращите Павел и
Радослвав Димитрови. Георгиев
играеше на познатото си много
високо ниво и в хода на турнира
постепенно трупаше „плюсове”.
Направи няколко много интерес-
ни партии. Много нещастно за-
губи в седмия кръг от Ксиянджи
Бу след като отклони предложе-
ние за реми. Тази доста досадна
загуба му попречи да влезе в бор-
бата за първите места. Въпреки
всичко след турнира Кирил Ге-
оргиев каза, че е доволен от игра-
та си и точните, които спечели.
Изрази и задоволство от факта,
че вдига ело. С „плюс” четири
(+5, =4, –1) той зае 14 място. Ан-
тоанета игра шеметно в „дебюта”
на турнира и с четири последо-
вателно победи за няколко кръга
си осигури резервация за първа

маса и компанията на доста иг-
рачи с над 2600. Нейните пар-
тии бяха доста вълнуващи и ин-
тересни и приковаваха доста се-
риозно внимание. За съжаление,
в крайна сметка остана 34, но
съм сигурен, че тя е изключител-
но доволна от доста силната си
игра и ниво на постижение 2690!
Павел и Родослав Димитрови се
движеха добре през цялото време
на състезанието, но все пак смя-
там, че те не успяха да разкрият
потенциала си в Гибралтар. С по
5.5 точки те заеха съответно Па-
вел – 60-то, а Радослав – 61-во
място.

Много интересна бе надпре-
варата за първото място. Два
кръга преди края всички мис-
леха, че победител ще бъде бъ-
дещият участник в Mtel mas-
ters Ксиянджи Бу, но той бе
застигнат в последния десети
кръг от Хикару Накамура. В
тайбрека спортното щастие бе
на страната на Накамура.

Крайно класиране:

1. Хикару Накамура 8 т.
2. Ксиянджи Бу 8 т.
3. Александър Аресченко 7.5 т.
4. Виктор Бологан 7.5 т.
5. Захар Ефименко 7.5 т.
6. Г. Н. Гопал 7.5 т.
7. Михаил Гуревич 7.5 т.
8. Хуа Ни 7.5 т.
9. Хао Ванг 7.5 т.
10.  Варужан Акобиян 7 т.
11.  Христос Баникас 7 т.
12.  Александър Белявски 7 т.
13.  Емануел Берг 7 т.
14.  Кирил Георгиев 7 т.

...
34. Антоанета Стефанова 6.5 т.

...  ...
60. Павел Димитров 5.5 т.
61. Радослав Димитров 5.5 т.

...
Предлагам на Вашето вни-

мание няколко партии на Ки-

рил Георгиев и Антоанета Сте-
фанова.

Stefanova,A (2464) – Gurevich,M
(2607) [A81]

Gibtelecom Masters (2), 23.01.2008
1.d4 f5 2.g3 Nf6 3.Nh3 g6

4.Nf4 Bg7 5.Bg2 0-0 6.h4 Nc6
7.h5 g5 8.h6 Bh8 9.Nd3 Nd4
10.Bg5 Ne6 11.Bh4 d5 12.Nd2 c6
13.c4 Ne4 14.cd5 cd5 15.Nf3 Qd6
16.Qb3 Bd7 17.Nf4 Bc6 18.Ne6
Qe6 19.Rd1 a5 20.Nd4 Qf7 21.g4
Bd4 22.Rd4 e5
XIIIIIIIIY

9r+-+-trk+0

9+p+-+q+p0

9-+l+-+-zP0

9zp-+pzpp+-0

9-+-tRn+PvL0

9+Q+-+-+-0

9PzP-+PzPL+0

9+-+-mK-+R0

xiiiiiiiiy
23.gf5!± ed4 24.Be4 Rae8

25.Qg3 Kh8 26.Bd3 b5 27.Qf4
Qa7 28.Qd6 Qf7 29.Rg1 b4
30.Rg7 Qh5 31.Rg8
XIIIIIIIIY

9-+-+rtrRmk0

9+-+-+-+p0

9-+lwQ-+-zP0

9zp-+p+P+q0

9-zp-zp-+-vL0

9+-+L+-+-0

9PzP-+PzP-+0

9+-+-mK-+-0

xiiiiiiiiy1-0

Petrosian,T (2606) – Stefanova,A [C51]
Gibtelecom Masters (3), 24.01.2008
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5

4.b4 Bb4 5.c3 Bd6 6.d4 Nf6 7.0-0
0-0 8.Re1 b6 9.Bd5 Nd5 10.ed5 e4
11.Ng5 Ne7 12.Qh5 h6 13.Ne4 f5
14.Nd6 cd6 15.Ba3 Rf6 16.Nd2
Ba6 17.c4 b5 18.Qe2 Ng6 19.cb5
Bb7 20.Nc4 Bd5 21.Nd6 Nh4
22.Qe5 Bg2 23.Qg3 Be4 24.Qb3
Re6 25.Ne4 fe4 26.Kh1 Nf3
27.Re3 d5 28.Rf3 ef3 29.Rg1 Qd7
30.Qf3 Rae8 31.Bc5 Re1 32.a4

Гибралтар 2008

гм Кирил Георгиев е редовен
участник в Гибралтар
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Rg1 33.Kg1 Re1 34.Kg2 Ra1
35.Ba3 Qe6 36.a5 Qg6 37.Kh3
Kh7 38.Kh4 Rg1 39.Be7 Qe6 0-1

Stefanova,A – Akobian,V (2599) [D10]
Gibtelecom Masters (4), 25.01.2008
1.d4 d5 2.c4 c6 3.cd5 cd5 4.Bf4

Nc6 5.Nc3 Nf6 6.e3 a6 7.Bd3 Bg4
8.Nge2 e6 9.Rc1 Bd6 10.f3 Bh5
11.0-0 Bg6 12.Na4 0-0 13.Nc5 Bf4
14.Nf4 Qb6 15.Bg6 hg6 16.Nfd3
Rfc8 17.Rc3 Qa7 18.Qc2 Ne7
19.Ne5 b6 20.Ncd3 Rc3 21.Qc3
Rc8 22.Qd2 Ne8 23.Rc1 Rc7 24.a4
f6 25.Ng4 Nd6 26.b3 a5 27.Ngf2
Rc1 28.Qc1 Qb7 29.Nd1 g5 30.Nc3
Kf7 31.Ne2 Nef5 32.Kf2 Ke8
33.Ng3 Ne7 34.Qc2 Qc6 35.Qc6
Nc6 36.Ke1 e5 37.de5 fe5 38.Kd2
Kf7 39.Ne2 Ke6 40.Nc3 d4 41.Ne4
Ne4 42.fe4 g4 43.Nb2 Kd6 44.ed4
ed4 45.Nc4 Kc5 46.Kd3 Nb4
47.Kd2 Nc6 48.Kd3 g6 49.e5 Kd5
50.Nb6 Ke5 51.Nd7 Ke6 52.Nb6
Ke5 53.Nd7 Ke6 54.Nb6 Kf5
55.Nc4 Kf6
XIIIIIIIIY

9-+-+-+-+0

9+-+-+-+-0

9-+n+-mkp+0

9zp-+-+-+-0

9P+Nzp-+p+0

9+P+K+-+-0

9-+-+-+PzP0

9+-+-+-+-0

xiiiiiiiiy
56.Na5!! Na5 57.b4 Nc6 58.b5

Ne5 59.Kd4 Nd7 60.a5 Ke6 61.a6
Kd6 62.a7 Nb6 63.Ke4 g3 64.h4
Kc7 65.Kf4 Kb7 66.Kg3 Nd5
67.b6 Nb6 68.Kf4 Nd5 69.Kg5
Ne3 70.g3 Nf1 71.g4 Nh2 72.h5
gh5 73.gh5 Nf3 74.Kf6 Nh2
75.Kf5 Nf3 76.h6 Nd4 77.Kf6 1-0

Zhao Xue – Georgiev,K [D17]
Gibtelecom Masters (2), 23.01.2008
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3

dc4 5.a4 Bf5 6.Ne5 Nbd7 7.Nc4
Nb6 8.Ne5 a5 9.g3 e6 10.Bg2 Bb4
11.0-0 0-0 12.e3 h6 13.Qe2 Bh7
14.Rd1 Nfd7 15.Nd7 Nd7 16.e4
Qe7 17.Be3 Rfd8 18.Rac1 Rac8
19.Qc4 Nf6 20.f3 Qe8 21.Qb3 Rd7

22.Ne2 c5 23.dc5 Rd1 24.Qd1 Nd7
25.c6 Rc6 26.Rc6 bc6 27.Nd4 Ne5
28.Bf2 Qd7 29.f4 c5 30.fe5 Bg6
31.g4 cd4 32.Qd4 Qa4 33.Bf3 Qc2
34.h4 Qc8 35.Kg2 Bh7 36.Qd3 Qb8
37.Qd4 Be7 38.Be1 a4 39.h5 Bf8
40.Bd1 Qa8 41.Bf3 Qb7 42.Bc3 Qb3
43.Kg3 a3 44.ba3 Qa3 45.Be1 Qa8
46.Bb4 Bb4 47.Qb4
XIIIIIIIIY

9q+-+-+k+0

9+-+-+pzpl0

9-+-+p+-zp0

9+-+-zP-+P0

9-wQ-+P+P+0

9+-+-+LmK-0

9-+-+-+-+0

9+-+-+-+-0

xiiiiiiiiy
47...g5 48.hg6 Bg6 49.Qd4 Kg7

50.Kg2 Qa3 51.Kf2 Qc1 52.Kg3
Qg5 53.Kh3 Kh7 54.Kh2 Qf4
55.Kg2 Kg7 56.Kf2 h5 57.gh5 Bh5
58.Qe3 Qe5 59.Bh5 Qh2 60.Ke1
Qh5 61.Qg3 Kf6 62.Qf4 Kg6
63.Qg3 Qg5 64.Qf3 e5 65.Qd3 Qg1
66.Ke2 Qh2 67.Kd1 Kg5 68.Qd5
f6 69.Qc6 Qf2 70.Kc1 Qe2 71.Qb7
Qc4 72.Kd2 Qd4 73.Kc1 Qc5
74.Kd2 Kf4 75.Qa6 Qf2 76.Kd1
Ke4 77.Qc6 Kf5 0-1

Gopal,G – Georgiev,K [C42]
Gibtelecom Masters (4), 25.01.2008
1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Ne5 d6

4.Nf3 Ne4 5.d4 d5 6.Bd3 Nc6 7.0-0
Be7 8.Nc3 Bf5 9.Re1 Nc3 10.bc3
Bd3 11.Qd3 0-0 12.Rb1 Na5 13.Qf5
c6 14.Bf4 Bf6 15.Be5 Re8 16.Qf4 b6
17.Re2 Nc4 18.Rbe1 Be5 19.de5 h6
20.h4 c5 21.e6 fe6 22.Re6 Qd7
23.Re8 Re8 24.Re8 Qe8 25.Qc7 a5
26.a4 Kh7 27.Qf4 Kg8 28.Qc7 Qf7
29.Qc8 Kh7 30.Qd8 Qe6 31.h5 Qf7
32.Qh4 Qf5 33.Qh2 Nb2 34.Qh4
Nd1 35.Qd8 Qc2 36.Qe8 Nc3
37.Nh4 Ne2 38.Kh2 Qe4 39.Qd8
Qf4 40.Kh1 Qg5 0-1

Cramling,P – Georgiev,K [D23]
Gibtelecom Masters (6), 27.01.2008
1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 c6 4.Qb3

dc4 5.Qc4 Bf5 6.g3 e6 7.Bg2 Be7 8.0-0
Nbd7 9.Nc3 0-0 10.Re1 Bg6 11.e4 Rc8

12.Qb3 Qb6 13.Bf4 Rfe8 14.h3 h6
15.Rad1 Qb3 16.ab3 Bb4 17.Ne5 Nb6
18.Ng6 fg6 19.Ra1 a6 20.Red1 g5
21.Be3 Nbd7 22.Na2 Bf8 23.Nc3 e5
24.de5 Ne5 25.f4 gf4 26.gf4 Ng6 27.e5
Nh5 28.Ne2 Nh4 29.Be4 Nf6 30.Bd3
Nd5 31.Bf2 Be7 32.Bc4 Ng6 33.Ra5
Bb4 34.Bd5 cd5 35.Rad5 Rc2 36.Kf1
Rb2 37.Rd8 Kf7 38.R8d3 b5 39.Bg3
Ne7 40.Be1 Be1 41.Re1 Rc8 42.Nd4
b4 43.Ne2 a5 44.Kf2 Rc3 45.Rc3 bc3
46.Ke3 Nd5 47.Ke4 Rd2 48.Nd4 Nf4
49.Kf4 Rd4 50.Ke3 Rd8 0-1

Georgiev,K – Speelman,J [D12]
Gibtelecom Masters (9), 30.01.2008
1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 c6 4.e3

Bf5 5.Nc3 e6 6.Nh4 Bg6 7.Be2
Nbd7 8.0-0 Bd6 9.g3 0-0 10.Ng6
hg6 11.Qc2 dc4 12.Bc4 Rc8 13.Rd1
Qe7 14.Bd2 c5 15.Qb3 a6 16.a4
Rfe8 17.Rac1 Rc7 18.d5 Ne5 19.de6
Nc4 20.Qc4 Qe6 21.Qe6 Re6 22.a5
g5 23.h3 c4 24.Na4 g4 25.hg4 Ng4
26.Nb6 Ne5 27.Kg2 f5 28.Rc2 Rc6
29.Bc3 Bc7 30.Rd5 Bb6 31.ab6
Nd3 32.Rd7 Rb6 33.Rg7 Kf8
34.Rg5 Rb5 35.Bg7 Kf7 36.Rc4
Nb2 37.Rc7 Re7 38.Re7 Ke7 39.e4
Nc4 40.ef5 Nd6 41.g4 a5 42.Bc3 a4
43.Rg7 Ke8 44.Rg8 Kd7 45.Ra8
Rb3 46.Be5 a3 47.Ra4 Nf7 48.Bf6
Nd6 49.Be5 Nf7 50.Bf4 b5 51.Ra7
Ke8 52.g5 Rb4 53.Ra8 Ke7 54.Bc1
Ra4 55.Ba3 1-0

гм Антоанета Стефанова
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 В английския град Хас-
тингс в прехода между 2007 и
2008 год., от 28 декември до 6
януари, се проведе поредния
традиционен турнир наречен
„Конгресът”. Хастингс е символ
на шахматните традиции в
Англия. Първото издание на
този турнир е още през XIX век
–1885 год., а от 1921 год. се про-
вежда на практика ежегодно.
Редица велики шахматисти са
се борили за победата и прести-
жът, който следва след нея,
през всичките тези 123 години.
Тази година една от звездите
на турнира бе нашият много
силен гросмайстор Борис Ча-
талбашев (2581). Други силни
шахматисти борещи се за при-
зово място бяха – Вадим Мала-
хатко (2596), Владимир Георги-
ев (2576), Гавин Джоунс (2567),
Ниджат Мамедов (2565), Вале-
рий Неверов (2558), Марк Хеб-
дан (2542) и редица други.

 Борко игра мощно по вре-
ме на целия турнир и непре-
къснато бе един от главните
фаворити за първото място.
След 4 кръг той не игра нито
една партия по-назад от трета
маса. Редуваше победи с реми-
та. До преди последния кръг
имаше четири победи и пет
ремита. Ако спечелеше с бели-
те фигури в последния кръг
Чаталбашев печелеше турни-
ра, но за негово огромно съжа-
ление претърпя „досадна” за-
губа. Въпреки това нашият
шахматист направи отличен
турнир и затвърди впечатле-
нието от 2007 год. като много
успешна за него.

Крайно класиране:

1. Вадим Малахатко 7.5 т.
2. Ниджат Мамедов 7.5 т.
3. Валерий Неверов 7.5 т.
4. Фалко Бидрих 7 т.
5. Глен Флиар 7 т.
6. Гавин Джоунс 7 т.

7. Богдан Лалич 7 т.
8. Милош Павлович 7 т.
9. Николас Перт 7 т.
10.  Борис Чаталбашев 6.5 т.

общо 103 души.

Предлагам няколко партии
на Борис Чаталбашев и Влади-
мир Георгиев:

Flear,G  – Chatalbashev,B [A70]
Hastings Masters Hastings (5.3),

01.01.2008
1.d4 g6 2.e4 Bg7 3.c4 c5 4.d5

d6 5.Nc3 e6 6.Nf3 ed5 7.cd5 a6
8.h3 b5 9.Bd3 Nf6 10.0-0 0-0
11.Re1 Nbd7 12.Bf4 c4 13.Bf1
Nc5 14.Nd4 Bb7 15.Nc6 Bc6
16.dc6 Re8 17.c7 Qc7 18.Bd6 Qc6
19.Bc5 Qc5 20.Qc2 Rad8 21.Rad1
Rd1 22.Rd1 h5 23.Be2 Qe5
24.Bf3 h4 25.Qd2 b4 26.Nb1 Ne4
27.Be4 Qe4 28.Qb4 Qe2 29.Rf1
Bb2 30.Nd2 c3 31.Nf3 Qb5 0-1

Greet,A – Chatalbashev,B [B09]
Hastings Masters Hastings (3.4),

30.12.2007
1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 d6

4.f4 Nf6 5.Nf3 0-0 6.Bd3 Nc6
7.e5 de5 8.fe5 Nd7 9.Ne2 Nb4
10.Bc4 Nb6 11.Bb3 a5 12.a3 Na6
13.Be3 a4 14.Ba2 Nd5 15.Bf2 b5
16.0-0 c6 17.Qd2 Nac7 18.c3 Bg4
19.Rae1 Bf3 20.gf3 f6 21.ef6 ef6
22.Nc1 Qd7 23.Bg3 Ne6 24.Nd3
Rfe8 25.f4 Kh8 26.h4 Bh6 27.h5
Ng7 28.hg6
XIIIIIIIIY

9r+-+r+-mk0

9+-+q+-snp0

9-+p+-zpPvl0

9+p+n+-+-0

9p+-zP-zP-+0

9zP-zPN+-vL-0

9LzP-wQ-+-+0

9+-+-tRRmK-0

xiiiiiiiiy
28...Qg4 29.Qg2 Qg6 30.Bb1

Nf5 31.Bh2 Qh5 32.Bg3 Ng3
33.Re8 Re8 0-1

Georgiev,V – Roy Chowdhury,S [A65]
Hastings Masters Hastings (3.5),

30.12.2007
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.d5

ed5 5.cd5 d6 6.e4 g6 7.Bd3 Bg7
8.Nge2 0-0 9.0-0 Re8 10.Bg5
Nbd7 11.h3 a6 12.a4 Qc7 13.Kh1
c4 14.Bc2 Nc5 15.Ng3 h6 16.Bf6
Bf6 17.f4 Bd7 18.e5 de5
XIIIIIIIIY

9r+-+r+k+0

9+pwql+p+-0

9p+-+-vlpzp0

9+-snPzp-+-0

9P+p+-zP-+0

9+-sN-+-sNP0

9-zPL+-+P+0

9tR-+Q+R+K0

xiiiiiiiiy
19.f5! e4 20.d6 Qd8 21.fg6 fg6

22.Qd5 Ne6 23.Qe4 Nf8 24.Qf4
Be5 25.Qh6 Bg7 26.Qf4 Be6
27.Nge4 Bf5 28.Ng5 Be5 29.Qc4
Kg7 30.Qf7 Kh6 31.Bf5 Qg5
32.Ne4 Qd8 33.g4 1-0

Chatalbashev,B – Satyapragyan,S [A70]
Hastings Masters Hastings (8.3),

04.01.2008
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 c5 4.d5

ed5 5.cd5 d6 6.Nc3 g6 7.h3 Bg7
8.e4 0-0 9.Bd3 Bd7 10.0-0 b5
11.Re1 c4 12.Bc2 Re8 13.a3 Na6
14.Bf4 Qb6 15.e5 de5 16.Ne5
Nc5 17.Qf3 a5 18.d6 Be6
19.Rad1 b4 20.Na4 Qb5 21.Nc5
Qc5 22.Ba4 Rf8 23.Bg5 Ng4
24.hg4 Be5 25.Bc6 Ra6
XIIIIIIIIY

9-+-+-trk+0

9+-+-+p+p0

9r+LzPl+p+0

9zp-wq-vl-vL-0

9-zpp+-+P+0

9zP-+-+Q+-0

9-zP-+-zPP+0

9+-+RtR-mK-0

xiiiiiiiiy
26.Re5! Qe5 27.Bf6 Qf6

28.Qf6 Rc6 29.ab4 ab4 30.Qe7
Rcc8 31.d7 Rcd8 32.Qb4 Bg4
33.Rd4 Bd7 34.Qd2 1-0

Хастингс 2008
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Януари

7 януари 1853 г. – 110 го-
дини от рождението на Иван
Салабашев, един от апостолите
на българския шахмат, първи-
ят председател на Софийския
шахматен клуб през 1922 г.,
министър в няколко правител-
ства;

14 януари 1948 г. – 60 го-
дини от рождението на Петко
Атанасов, международен май-
стор, трикратен републикански
шампион за юноши (1963, 1965
и 1966), участвал 3 пъти на све-
товни студентски първенства.
Победител на III дъска от пър-
венството в Ибс (Ав) през 1968 г

16 януари 1933 г. – 75 го-
дини от рождението на Петко
Славчев, международен май-
стор на ICCF, многократен
градски и окръжен шампион
на Габрово, треньор и общес-
твеник;

20 януари 1958 г. – 50 го-
дини от рождението на Недел-
чо Чепаринов, майстор на
спорта, изтъкнат обществен де-
ятел, президент на ШК „Асено-
вец`2006”, баща на гросмайстор
Иван Чепаринов;

24 януари 1938 г. – 70 го-
дини от рождението на Люд-
мил Цонов, доктор, майстор на
спорта, шампион на Пазар-
джик и Шумен, участник във
финала за републиканско пър-
венство през 1966 г., голям
шахматен деятел;

Февруари

5 февруари 1958 г. – 50 го-
дини от рождението на Димит-
ринка Братимирова, майстор
на спорта, републиканска сту-
дентска шампионка и шампи-
онка за девойки през 1977 г.,
шампионка на страната за же-
ни с отбора на Миньор (Пк)
през 1978 г.

18 февруари 1933 г. – 75
години от рождението на Вене-
лин Алайков. Изтъкнат шахма-
тен проблемист. Гросмайстор.

20 февруари 1943 г. – 65 го-
дини от рождението на Добро-
тич Андреев, международен
майстор на ICCF, носител на
сребърен медал от VII Олимпи-
ада по кореспондентен шах;

28 февруари 1933 г. – 75
години от рождението на Петко
Костов, майстор на спорта, дъл-
гогодишен състезател на
ЦСКА, художник;

28 февруари 1938 г. – 70 го-
дини от рождението на Николай
Спиридонов, гросмайстор, из-
тъкнат състезател и треньор,
републикански шампион за
1969 г., участник в олимпиадата
в Тел Авив през 1964 г.

Март

1 март 1933 г. – 75 години
от рождението на Димитър Ми-
халев, състезател и треньор. С
определени заслуги за разви-
тие на шахмата в Ямбол и Вар-
на;

9 март 1948 г. – 60 години
от рождението на Стоян Ива-
нов, международен майстор,
треньор, деятел и общественик
от Шумен;

14 март 1953 г. – 55 години
от рождението на Красен Нико-
лов, състезател и треньор, един
от големите деятели в областта
на детско-юношеския шах във
Варна. Президент на ШК „Вар-
на”.

15 март 1938 г. – 70 години
от рождението на Георги Пин-
чев, майстор на спорта, републи-
кански студентски шампион за
1969 г., народен представител.

17 март 1953 г. – 55 години
от рождението на Николай
Велчев, майстор на спорта, из-
пълнителен директор на БФ
Шахмат.

 22 март 1943 г. – 65 годи-
ни от рождението на гросмай-
стор Любчо Спасов. Дългогоди-
шен национален състезател.
Световен шампион за ветерани
за 2005 г.;

22 март 1958 г.–50 години
от рождението на Емилия Зла-
танова, международен майстор,
републиканска шампионка за
жени с отбора на Миньор (Пк)
за 1978 г., носителка на бронзов
медал от индивидуалните пър-
венства за жени и девойки.

23 март 1948 г. – 60 години
от рождението на Васил Делчев
изтъкнат спортен и шахматен
деятел от Симеоновград

25 март 1948 г. – 60 години
от рождението на Антонина Ге-
оргиева – Драгашевич, 4-крат-
на шампионка за девойки, 4-
кратна шампионка за жени,
участничка в 4 олимпиади, с
бронзов медал от Меделин
(Кол) през 1974 г.

Април

4 април 1958 г. – 50 години
от рождението на Людмил Нен-
ков, майстор на спорта, дългого-
дишен състезател и обществе-
ник от Перник;

15 април 1928 г. – 80 годи-
ни от Великденския учредите-
лен конгрес в Търново, с който
се прави опит да се създаде
Български шахматен съюз. Де-
легатите избират за председа-
тел Ф. Хоринек и приемат Ус-
тав, но той не е регистриран в
съда и създаването на шахмат-
ния съюз завършва с неуспех.

19 април 1938 г. – 70 годи-
ни от рождението на Златозар
Керчев, майстор на спорта от
варна, участник в 2 финала;

Май

22 май 1948 г. – 60 години
от рождението на Кирил Мит-
рев, майстор на спорта, самоби-
тен шахматист, организатор, с
определени заслуги за разви-
тие на шахмата в Своге;

24 май 1958 г. – 50 години
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от рождението на Крум Георги-
ев, гросмайстор, 3-ти от Евро-
пейското първенство за юноши
в Гронинген 1977 г., 4 пъти 2-
ри на републиканските инди-
видуални първенства за мъже,
участник в 6 олимпиади.

29 май 1933 г. – 75 години
от рождението на гросмайстор
Никола Пъдевски. Изтъкнат
български шахматист, треньор
и деятел. Дългогодишен нацио-
нален състезател участвал в 11
Олимпиади. Трикратен шам-
пион на страната.

29 май 1928 г. – 80 години
от рождението на Владимир
Ганчев (Мъньо), майстор на
спорта, участвал в 3 финала и
6 полуфинала за републикан-
ско първенство

Юни

22 юни 1933 г. – 75 години
от рождението на Валентин
Прахов, майстор на спорта, на-
ционален състезател, председа-
тел на БФ Шахмат (1989-1990),
участник в първото световно
студентско първенство с отбора
на България в Осло през 1954 г.

Юли

13 юли 1948 г. – 60 години
от рождението на Слави Зида-
ров, майстор на спорта, многок-
ратен участник в студентски
първенства, градски и окръжен
шампион на Хасково

21 юли 1958 г. – 50 години от
рождението на Димитър Дончев,
гросмайстор, двукратен републи-
кански шампион, участник в 2
Олимпиади.

Август

1 август 1898 г. – 110 годи-
ни от рождението на Алексан-
дър Бегажев, участник в пър-
вия турнир на софийския шах-
матен клуб през 1922 г., един
от първете български шахма-
тисти с определени заслуги за
изграждане на шахматното
движение във Варна

29 август 1958 г. – 50 годи-

ни от рождението на Жени
Колчакова, майстор на спорта,
треньор и журналист. Автор е
на книгата „Шахмат за най-
малките”.

Септември

1 септември 1958 г. – 50
години от рождението на Сашо
Николов, международен май-
стор,участник в 10 финала за
републиканско първенство, по-
бедител в десетки открити тур-
нири;

6 септември 1933 г. – 75 го-
дини от рождението на Киркор
Артюнов, майстор на спорта,
участник в първенството на
страната през 1972 г.

8 септември 1933 г. – 75 го-
дини от рождението на Росен
Вълчев, международен съдия,
ръководил десетки състезания
от най-висок ранг. Съдия на ев-
ропейското индивидуално пър-
венство във Варна през 2002 г. и
на отборното в Пловдив през
2003

12 септември 1943 г. – 65
години от рождението на Гера-
сим Каменов, майстор на спор-
та, обществен деятел, дългого-
дишен член на КС на БФ Шах-
мат, с големи заслуги за разви-
тие на шахмата във Видин.

25 септември 1933 г. – 75
години от рождението на Нотьо
Димитров, изтъкнат шахматен
деятел, дългогодишен член и
зам-председател на БФ Шах-
мат, с големи заслуги за разви-
тието на шахмата в Славия и
страната.

Октомври

6 октомври 1933 г. – 75 го-
дини от рождението на Георги
Евангелатов носител на бронзов
медал от първото световното ин-
дивидуално и отборно първен-
ство за решаване на шахматни
задачи в Хювинее (Финл)

7 октомври 1928 г. – 80 го-
дини от рождението на Радко
Бобеков, майстор на спорта, по-
бедител в Първото открито пър-

венство на България в София
през 1966 г. Участник в олимпи-
адата в Амстердам през 1954 г.
С определени заслуги за разви-
тие на студентския спорт.

8 октомври 1903 г. – 105 го-
дини от рождението на първия
шампион на България Георги
Гешев, 4-кратен държавен пър-
венец, участник в Турнира на
нациите в Мюнхен през 1936 г.

14 октомври 1933 г. – 75
години от рождението на Ав-
рам Друмев, заслужил треньор,
майстор на спорта, извел Ки-
рил Георгиев до спечелването
на световната титла за юноши
през 1983 г.

14 октомври 1933 г. – 75
години от рождението на
Здравко Кадрев, майстор на
спорта, национален състезател,
участник в 7 финала в периода
1957-1968 г.

25 октомври 1923 г. – 85
години от рождението на Левон
Ованезов, един от най-големи-
те шахматни деятели във Вар-
на, основател на първия частен
шахматен дом „Ованезов”, с го-
леми заслуги за популяризира-
нето на шахмата.

Ноември

2 ноември1938 г. – 60 годи-
ни от рождението на Виолета
Чапкънова, шахматистка от
Пловдив, участничка в 3 фина-
ла, съдия републиканска кате-
гория;

28 ноември 1958 г. – 50 го-
дини от рождението на Стефка
Савова, международен май-
стор, републиканска шампион-
ка, национална състезателка,
носител на сребърен медал с
отбора на България от Олим-
пиадата в Солун през 1984 г.

Декември

2 декември 1933 г. – 75 го-
дини от рождението на Митю
Славов, самобитен шахматист
от Кермен, двукратен републи-
кански селски шампион, един
от организаторите на открития
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турнир „Плодородие” през 80-
те години.

8 декември 1953 г. – 55 го-
дини от рождението на Йордан
Григоров, международен май-
стор, национален състезател,
участник в олимпиадата в Со-
лун през 1988 г.

19 декември 1938 г. – 70
години от рождението на Нико-
лай Радев, доктор, междунаро-
ден майстор, световен студен-
тски шампион с отбора на Бъл-
гария от първенството в Буда-
пеща през 1959 г. дългогоди-
шен състезател на Славия;

22 декември 1933 г. – 75 го-
дини от рождението на Петко Г.
Петков, доктор, дългогодишен
деятел на ЦСКА, с големи зас-
луги за организиране на Мач-
турнира на поколенията през
1991 г., председател на Етична-
та комисия на БФ Шахмат.

1918 г. – 90 години от рож-
дението на Кирил Герасимов,
виден шахматен деятел, пред-
седател на Републиканската
секция по шахмат (1948-1949)
и главен редактор на списание
„Шахматна мисъл”.

1923 г. – 85 години от изда-
ването на първата българска
шахматна книга достигнала до
наши дни, автор Ф. Хоринек.

1928 г. – 80 години от рож-
дението на Владимир Забунов,
изтъкнат български пробле-
мист.

1968 г. – 40 години от шах-
матната олимпиада в Лугано
(Швейцария), където българ-
ският национален отбор (М.
Бобоцов, Н. Пъдевски, Г. Трин-
гов, Ат. Коларов, Ив. Радулов и
П. Пеев) постига най-големия
си успех спечелвайки бронзови-
те медали. Г. Трингов става по-
бедител на III дъска.

1983 г. – 25 години от спе-
челването на първата светов-
ната титла от български шах-
матист от Кирил Георгиев пър-
венството за юноши в Белфор
(Фр).

На 2 януари 2008 г. след
кратко боледуване внезапно
почина дългогодишния шах-
матен деятел, кандидат май-
сторът по шахмат Георги Дра-
ганов Караджов от Раднево.
Той е роден на 11 февруари
1940 г. в село Радовец, община
Тополовград. Произхожда от
рода на Стефан Караджа, кое-
то дава своя отпечатък върху
живота му. Израства и се
оформя като високо интели-
гентен младеж, с буен и неп-
римирим характер към неп-
равдите в живота, към фалша
и лицемерието. За подкрепа
на унгарските събития през
1956 г., като ученик в Бургас-
ката гимназия, 17 годишен, е
арестуван и осъден на година
и половина затвор. Присъдата
си излежава в плевенския зат-
вор, откъдето е и приятелство-
то му с Тодор Кавалджиев, ви-
це-президент на Р.България
по времето на президента П.
Стоянов. През 1966 г. е интер-
ниран за 3 години в град Рад-
нево. Тук остава до последния
си дъх . Раднево става негово
второ родно място. Тук твори,
той е един от големите худож-
ници портретисти и пейзажис-
ти, участва активно в общес-
твено-политическия живот на
града, преди и след 1989 год.
Преди със своите монументал-
ни живописни и пластични ра-
боти, със своите картини и гоб-
лени. След 1989 година, като
заместник кмет на община
Раднево, основател и първи
председател на Общинската
организация на СДС, предсе-
дател на клуба на репресира-
ните след 1944.

В периода 1981 г. – 2005 г. е
председател на шахматен клуб
"Марица изток" в Раднево. Бла-
годарение на неговите усилия в
тези години Раднево се превръ-

ща в един от големите шахмат-
ни центрове в страната. Шах-
матният клуб организира реди-
ца кръгови и открити междуна-
родни турнири в почивната ба-
за на комбината в Старозагор-
ските минерални бани. С ак-
тивното съдействие на Г.Кара-
джов ШК „Марица- изток” беше
домакин на полуфиналния тур-
нир за републиканско първен-
ство за мъже през 1991 г. и на
първите състезания по ускорен
шах за юноши и девойки до 14
г. през 1993 г. През тези години
в Раднево е създадена и започ-
на да работи детско-юношеска
школа по шахмат, към клуба е
сформиран представителен
мъжки отбор, който дълги годи-
ни участва с успех в „А” шах-
матна група.

За радневци, той беше Го-
шо-художника. Невероятен ху-
манист, човек с главно "Ч". За
шахматистите той беше голе-
мия деятел, стремящ се непре-
къснато да организира нови и
нови състезания, готов да отк-
ликне на всяко тяхно желание,
приятеля с неизменната лула в
ръка.

Георги Караджов е носител
на всички почетни звания на
града, в който живя – награда-
та "Магда Петканова" и награ-
дата "Раднево" За цялостния
му принос към общината е
удостоен със званието "Почетен
гражданин на Раднево".

Поклон пред паметта му!

Георги Караджов
(1940 – 2008)
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На 8 март в Стара Загора
почина майсторът на спорта,
изтъкнатият шахматен деятел,
треньор и общественик, Георги
Петров Латинов. Той е роден
на 27 април 1934 г. в Гълъбово.
Майстор на спорта от 1977 г.
Като шахматист се оформя в
Стара Загора и в продължение
на повече от 3 десетилетия е
неизменен участник в предста-

вителния градски отбор. Мно-
гократен градски и окръжен
шампион. Като такъв участва в
9 полуфинала за републикан-
ско индивидуално първен-
ство.Дебютът му е през 1965 г.
на полуфинала в Смолян. Кла-
сира се на 9 място с 3,5 т.
[+2=3-5]. Второто му участие е
в Кърджали през 1967 г., къде-
то разделя 17-20 м. с 3 т. [+2=2-
4]. При следващите си участия
непрекъснато подобрява резул-
татите си, но нито веднъж не
успява да се класира за фина-
ла: Ямбол, 1968 г. – 10-14 място
с 4 т. [+2=4-2]; Пловдив, 1969 г.
– 5-6 място с 6,5 т. [+5=3-3]; Ка-
занлък, 1970 г. – 9-10 място с 4
т. [+2=4-5]; София, 1972 г. – 15-
18 място с 6 т. [+4=4-3]; София,
1973 г. – 16-21 място с 5,5 т.

[+3=5-3]; Варна,1974 г.-- 16-19
място с 5,5 т. [+4=3-4]; София,
1976 г. 20-24 място с 4 т. [+3=2-
4]; Враца, 1977 г. – 14-18 място
с 4,5 т. [+3=3-3]. Играл е и в ре-
дица майсторски и открити
турнири. Работил е и като тре-
ньор с подрастващи в Стара
Загора и Раднево. Бил е и
председател на ДФС „Марица-
изток”. По негово време шахма-
тът в Раднево бележи невиж-
дан ръст. Сформиран е пред-
ставителен мъжки отбор, който
играе с успех в „А” група. Един
от добрите организатори в Ста-
ра Загора. Дългогодишен пред-
седател на ШК „64”. Бил е и
междуобластен координатор на
БФ Шахмат за Югоизточен
централен район.

Поклон пред паметта му.

Павел Радев Иванов (1927-2008)
На 4 март внезапно ни на-

пусна доайена на българския
шахмат, заслужилия треньор,
майсторът на спорта Павел
Иванов. Той е роден на 6 юни
1927 г. в София. Произхожда от
будно възрожденско семейство.

Дядо му Ради Иванов е бил член
на частния революционен коми-
тет на Ангел Кънчев в Русе. Па-
вел израства в София и още от
малък попада под въздействие-
то на шахматната магия. Пов-
ратен момент в живота му оказ-
ва демонстративната партия с
живи фигури, която се играе на
18 октомври 1936 г. на игрище
„Юнак”, която той е имал въз-
можност да наблюдава с брат си.
От този момент шахматът става
неразделна част от ежедневието
му. Момчето започва да чете и
да събира изрезки от вестници-
те с шахматно съдържание.
След година – две започва да
посещава и шахматните клубо-
ве в Столицата и шахматните
състезания. Наблюдава внима-
телно играта на майсторите.
Постепенно в него се събужда
желанието да притежава техни-
те партии да ги анализира и ра-

зучава. По това време не са се
издавали бюлетини, но Павел
Иванов упорито преписва всяка
партия играна на държавните
първенства. Така поставя нача-
лото на своя уникален шахма-
тен архив, който днес е изклю-
чително ценен източник на ин-
формация за творчеството на
първите ни шахматисти. В на-
чалото на 40-те години той ста-
ва член на шахматния клуб при
„АС–23”. Включва се в органи-
зираните състезания и много
бързо постига впечатляващи ре-
зултати. Първото му официално
шахматно състезание е първен-
ството на „АС-23” през 1942 г., в
което заема 2 място с 5,5 т.
[+4=3-0]. През 1943 г. вече е по-
бедител с впечатляващ резултат
– 9 т. от 10 [+8=2-0]. Включен е
в националния ученически от-
бор и играе в най-голямата
двустранна среща с Румъния и

Георги Петров Латинов
(1934 – 2008)

Георги Латинов

Павел Иванов, 2001 г.
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Русе и Гюргево. На V дъска пос-
тига 3 т. [+3=0-1] срещу Гаврила.

Шахматният му талант блес-
ва с пълна сила след 1944 г., ко-
гато шахматното движение в
страната започва своето бурно
развитие, когато се организират
и провеждат десетки шахматни
състезания и турнири от най-
различен ранг. През юни 1945 г.
П. Иванов е включен и взема
участие в Първото индивидуал-
но първенство на София. В него
играят почти всички силни бъл-
гарски шахматисти по това вре-
ме, тъй като то е своеобразна
квалификация за предстоящото
държавно първенство. П. Иванов
в крайното класиране заема 2
място с 9,5 т. [+8=3-1]. Победител
с 10,5 т. е Ол. Нейкирх, а след
Иванов остават: 3. Кр. Димитров
– 8 т., 4. З. Станчев – 7 т., 5-6.
Ем. Карастойчев и Ал. Телегин
по 6,5 т. и др. Изборът вече окон-
чателно е направен. Независимо,
че завършва право в Юридичес-
кия факултет на Софийския
университет, цялата му трудова
дейност е свързана с шахмата.
Участва в 10 първенства на стра-
ната, като най-добре се предста-
вя през 1949 г., когато заема 2
място с 11,5 т. [+8=7-2]. Правото
си да играе в това първенство
той извоюва след отличното си
представяне на полуфинала в
Русе, където отново е на 2 място
с 9 т. [+7=4-0]. С отбора на Акаде-
мик (Сф), на който играе на I
дъска става победител в Софий-
ското градско профсъюзно пър-
венство. Включен е в национал-
ния отбор за мъже и играе в сре-
щата с Чехословакия. От този
момент, в продължение на 8 го-
дини той е негов основен състеза-
тел. Наред със състезателната си
дейност П. Иванов се занимава и
с творческа, аналитична работа.
Неговите коментарии и разбори
са задълбочени и много странни.
Привлечен е в екипа на списа-
ние „Шахматна мисъл” и е един
от неговите първи редактори.
През 1956 г. е назначен за съю-

зен треньор към БФ Шахмат и
повече от 30 години работи за
развитие на шахматното движе-
ние. Треньорската му дейност за-
почва много по-рано. Той е во-
дач, треньор и анализатор на А.
Иванова и В. Асенова на зонал-
ния турнир за световно първен-
ство през 1954 г. в Лайпциг, ко-
гато Антония Иванова постига
първия голям успех за българ-
ския шахмат, печелейки първо-
то място. Той е и с Йосиф Стефа-
нов когато става носител на сре-
бърен медал от световното пър-
венство за юноши през 1959 г. С
името на П. Иванов е тясно свър-
зан и най-големият успех на
мъжният национален отбор – III
място на Олимпиадата в Лугано
и бронзови медали през 1968 г.
Наред с богатата си и разноост-
ранна дейност той нито за миг
не спира да се интересува от ис-
торията на българския шахмат.
Среща се с редица стари майсто-
ри и деятели, записва техните
спомени събира партия по пар-
тия, за да направи своята уни-
кална колекция. Затова той е
най-големият български шахма-
тен историк. Автор е на няколко
оригинални книги и редица ста-
тии посветени на първите бъл-
гарски майстори. Шахматен биб-
лиограф и колекционер прите-
жаващ едни от най-богатите ко-
лекции у нас. С негова помощ за-
почна издаването на многотом-
ника “Български шахматен ар-
хив – Индивидуалните първен-
ства на България”.

Със смъртта на П. Иванов
българското шахматно движение
претърпя голяма загуба. Отиде
си човекът, изследователят, при-
ятелят, шахматистът, който бе-
ше връзката между няколко по-
коления шахматисти и деятели.

Поклон пред паметта му.

Стефан Сергиев

Предлагаме на вниманивто
ви две победи на П.Иванов над
двама от най-силните българ-
ски шахматисти тогава:

Иванов, П. – Пъдевски, Н. [D05]
ХХ п-во на България,
София, 09.12.1955

1.d4 d 5 2. Nf3 e6 3. e3 c 5
4.c3 Nc6 5.Bd3 N f6 6. 0-0 Bd 6
7.Nbd2 0-0 Àêî âåäíàãà 7...e5,
òî  8.dc5 Bc5 9.e4 è íà 9...d4 ìî-
æå äà ïîñëåäâà 10.cd4 ed4
11.Nb3 Bb6 12.e5 Nd7 13.Bg5
Qc7 14.Rc1 è ò.í. ±, êàêòî â ïàð-
òèÿòà Õàðóçåê – Çþõòèíã, Áåð-
ëèí, 1897 ã. – ïðåìèåðà íà âà-
ðèàíòà, âúâåäåí â ïðàêòèêàòà
25 ãîäèíè ïî-êúñíî îò Åäãàð
Êîëå.

8.Qe2 e5 Íà 8...Nd7 ñ èäåÿ
íà 9.dc5 äà èãðàå 9...Nc5, òî
9.e4 cd4 10.ed5 dc3 11.dc6 cd2
12.Bd2! è íå ìîæå 12...bc6, ïî-
ðàäè  13.Bh7 è áåëèòå ïå÷åëÿò.

9.dc5 Bc 5 10. e4 Qe7?! Âå-
ðåí íà ñâîÿ ïðåäïðèåì÷èâ
ñòèë, Ïúäåâñêè ïðåäëàãà åäíà
æåðòâà íà ïåøêà. Â ñëó÷àé íà
10...Bg4 11.h3 Bh5 ìîæå äà ïî-
ñëåäâà 12.ed5 Nd5 13.Nb3 Bb6
14.Bc4!. 10...Re8 11.h3! ³ – Ïàõ-
ìàí.

11.ed5 N d5 12. Nb3 Bd 6
13.Bg5! Áåëèòå ñå îòêàçâàò îò
13.Bh7 Kh7 14.Qe4 g6 15.Qd5,
ïîðàäè 15...e4! È àêòèâíàòà ïî-
çèöèÿ íà ÷åðíèòå íàïúëíî êîì-
ïåíñèðà ïîæåðòâàíàòà ïåøêà.
Íàïðèìåð íå ìîæå 16.Ng5 Qg5
17.Qd6, ïîðàäè 17...Rd8 18.Qc5
(18.Qc7) 18...Bh3 è ò.í. μ.

13...f6? Ïîçèöèîíåí ïðî-
ïóñê, íî è ñëåä 13...Nf6 14.Nfd2
h6 15.Bh4 áåëèòå çàïàçâàõà èç-
âåñòåí ìèíèìàëåí ïðåâåñ.

14.Qe4 g6 Íå âúðâè 14...fg5,
ïîðàäè 15.Qh7 Kf7 16.Qh5 Ke6
17.Bc4 è áåëèòå ïå÷åëÿò.

15.Qd5 Be6 16. Qe4 f g5
17.Bc4! Îñúùåñòâÿâà âàæíà
ðàçìÿíà.

17...Rf4? Ãóáè ïåøêà. Íåîá-
õîäèìî áåøå 17...Bc4 18.Qc4
Kg7 19.Nbd2 Rf4 20.Ne4 Raf8
21.Rad1 Bc7 è ò.í.

18.Be6 Qe6 19. Ng5 Q e7
Èëè 19...Re4 20.Ne6 Re2
21.Rfd1! Be7 22.Rab1 è ò.í. –
÷åðíèòå íÿìàò êîìïåíñàöèÿ çà
ïåøêàòà.
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20.Qd5 Kh8 21. Rad1! Q g5
22.Qd6 R af8 23. Nc5! Òî÷íî
ðàç÷åòåíà ìàíåâðà.

23...Qg4 24.Nb7 e4 Ñ èäåÿ íà
25.Qc6 äà îòãîâîðè 25...Rf2! È íå-
î÷àêâàíî ïå÷åëÿò... ÷åðíèòå!
XIIIIIIIIY

9-+-+-tr-mk0

9zpN+-+-+p0

9-+nwQ-+p+0

9+-+-+-+-0

9-+-+ptrq+0

9+-zP-+-+-0

9PzP-+-zPPzP0

9+-+R+RmK-0

xiiiiiiiiy25.h3! Ðàçñåéâà ïîñëåäíèòå
íàäåæäè.

25...Qe2 2 6.Qd2 Qh5  Íà
26...Qd2 27.Rd2 e3 ñëåäâà ïðîñ-
òî 28.Re2 ±.

27.Rde1! h6 Èëè 27...Qe5
28.b4 Qg7 ñ ïîñëåäâàùî 29.Nc5
è ò.í.

28.Nd6 Qe5 29.Re4! Áè ñëåä-
âàëî äà áúäå çàêëþ÷èòåëíèÿò
óäàð, íî â öàéòíîòà ïî èíåðöèÿ
áÿõà èçèãðàíè îùå íÿêîëêî õîäà.

29...Qg5 Àêî 29...Re4, òî
30.Qh6 Kg8 31.Qg6 Kh8  è
32.Ne4.

30.Rf4 Rf4 31.g3 Rf3 32.Qg5
hg5 33. Rd1 N e5 34. Kg2 Rf6
35.Ne4 R b6 36. b3 g4 37. hg4
Ng4 38.Rd6 Òóê ÷åðíèòå âìåñ-
òî äà ïðåêðàòÿò ñúïðîòèâàòà,
èãðàõà îùå:

38...Kg7 è ñëåä 39.Rb6 ab6
40.c4 ñå ïðåäàäîõà. 1–0

Ñëåä âíóøèòåëåí ñòàðò â
ïúðâåíñòâîòî íà Áúëãàðèÿ (6 îò
7) – ïúðâà çàãóáà íà øàìïèîíà
çà 1955 ã. Íèêîëà Ïúäåâñêè.

Милев, Здр. – Иванов, П. [E28]
ХХI п-во на България, София,

13.3.1957
1.d4 N f6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4

4.e3 0-0 5. a3 Bc 3 6.bc3 c5
7.Bd3 b6 8.e4 Èçâåñòíà ïîçèöèÿ
îò ïàðòèÿòà Êåðåñ – Ðåøåâñêè,
Öþðèõ 1953 ã., â êîÿòî ñëåä
8...Bb7 9.Bg5 h6 10.h4! áåëèòå
ïîëó÷èõà ìíîãî ñèëíà àòàêà.

8...Ne8 Ïðîôèëàêòè÷åí õîä.
Â ñëó÷àé íà 8...Nc6 â „Åíöèêëî-
ïåäèÿòà“ å äàäåíî 9.e5 Ne8
10.Qh5 è ñåãà 10...f5 (Áîòâèíèê).

9.Nf3 Íà 9.f4 ñëåäâà äîáðå
ïîçíàòàòà èäåÿ íà Êàïàáëàíêà
– 9...f5!, à àêî 9.Qh5, òî 9...d6
10.e5 (Ñàáî – Ôüîëäè, ï-âî íà
Óíãàðèÿ, 1955 ã.) è òóê Áîòâè-
íèê îòíîâî ïðåïîðú÷âà 10...f5 ñ
äîñòàòú÷íî ñòàáèëíà ïîçèöèÿ.

9...d6 10.e5 f5! 11.g4?! Íîâà
èäåÿ íà Ìèëåâ, íî ñëåä íàñòîÿ-
ùàòà ïàðòèÿ åäâà ëè ùå ñå íà-
ìåðÿò ïðèâúðæåíèöè íà òîâà
ðèñêîâàíî ïðîäúëæåíèå, êîìï-
ðîìåòèðàùî öàðñêèÿ ôëàíã íà
áåëèòå.

11...Nc6! Íàé-ïðåöèçíèÿ îò-
ãîâîð – ÷åðíèòå óñèëâàò íàòèñêà
â öåíòúðà. Èäåÿòà íà áåëèòå ìî-
æåøå äà ñå îïðàâäàå ñàìî â ñëó-
÷àé íà 11...fg4. Íàïð.: 12.Ng5
(12.Bh7 Kh7 13.N g5 Kg 8 14.Qd3
Rf5! μ) 12...h6 (12...g6 13.Qg4±) è
íå ìîæå 13...hg, ïîðàäè 14.Qh5 è
áåëèòå ïå÷åëÿò.

12.gf5 ef5 13.Bf4 Ïîçèöèÿòà
íà áåëèòå â öåíòúðà å íåóñòîé-
÷èâà. Àêî 13.ed Nd6 14.d5, òî
14...Re8 15.Kf1 Na5! 16.Bf4 Ba6
17.Bd6 Qd6 18.Nd2 Qf4 è ÷åð-
íèòå èìàò ãîëÿìî ïðåèìóùåñ-
òâî.

13...cd4! Âàæíà ïðåäâàðè-
òåëíà ðàçìÿíà.

14.cd4 de5 15.de5 Nc7! Îò-
íîâî íàé-ñèëíèÿ õîä, ñëåä êîé-
òî Ìèëåâ áåçóñïåøíî ñå îïèòà
äà ìè ïðåäëîæè ðåìè!

16.c5?! Îïèò ñ æåðòâà íà

ïåøêà äà ïîëó÷è èãðà ïî áåëè-
òå ïîëåòà.

16...Qd5! Òóê öåíòðàëèçàöè-
ÿòà å íàé-ñèëíèÿ îòãîâîð.

17.Bc2? Ìîæåøå âåäíàãà äà
äîâåäå äî çàãóáà, íî íå ïîìàãà-
øå è 17.Rc1. Íàïðèìåð:
17...Ne6! 18.Bg3 (18.Bc4 Qe4 μ)
18...f4 19.Bh4 Ne5 è ÷åðíèòå
èìàò ñïå÷åëåíà ïîçèöèÿ.
XIIIIIIIIY

9r+l+-trk+0

9zp-sn-+-zpp0

9-zpn+-+-+0

9+-zPqzPp+-0

9-+-+-vL-+0

9zP-+-+N+-0

9-+L+-zP-zP0

9tR-+QmK-+R0

xiiiiiiiiy17...Be6 Óâëå÷åíè â ïðîâåæ-
äàíåòî íà ñâîÿ ïëàí, òóê ÷åðíè-
òå íå çàáåëÿçàõà åôåêòíèÿ õîä
17...Nd4!, êîéòî ïå÷åëåøå íàé-
ìàëêî êà÷åñòâî. Íàïð.: 18.Qd4
(18.Nd4 Qh 1) 18...Qf3 ñ äâîéíà
çàïëàõà 19... Qh1 è 19...Ne6 μ.

18.0-0 Q c4! 19. Qc1 Nd5
20.Bg3 Nc3 21.Bd1 Rad8 Ñàìî çà
òðè-÷åòèðè õîäà ÷åðíèòå ìàêñè-
ìàëíî àêòèâèçèðàõà ôèãóðèòå ñè.
Çàïëàøâà íåñïàñÿåìî 22...Rd1!.
Àêî 22.Kg2, òî 22...bc ñ ïîñëåäâà-
ùî åâåíòóàëíî Nd4 è ò.í. μ.

22.Qf4 Q f4 Çà âòîðè ïúò
÷åðíèòå íå çàáåëÿçâàò ïî-òî÷-
íîòî 22...Rd1! 23.Qc4 Bc4
24.Rfd1 Nd1 25.Rd1 Be2 è ò.í.,
îñòàâàéêè ñ ôèãóðà â ïîâå÷å.
Çà ùàñòèå îáà÷å òîâà íÿìà
ïðàêòè÷åñêî çíà÷åíèå.

23.Bf4 R d1! 24. Rfd1 N e2
25.Kf1 Nf4 26.Rac1 Ãóáè êàêòî
26.Rd6 Bc4 27.Ke1 Bd5 28.Nd2
bc5, òàêà è  26.Nd4 Bc4 27.Ke1
Ng2 28.Kd2 Nd4 29.Kc3 Nb3
30.Kc4 Na1 31.Ra1 Rc8 è ò.í.

26...Bd5 2 7.Rd5 Îò÷àÿíèå,
íî è â ñëó÷àé íà 27.Nd4 ñëåäâà-
øå 27...Ne5 28.c6 Rc8 è àêî
29.Nb5, òî 29...Bg2 ñ ìàò íà
ñëåäâàùèÿ õîä.

27...Nd5 2 8.cb6 Nde7
29.ba7 Ra8 30.Nh4 Ra7 31.Nf5
Ne5 32.Ne7 Re7 33.a4 Ra7 0–1

Павел Иванов, 1955 г.
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Боби Фишер
(9 март 1943 г. – 18 януари 2008 г.)

 ранния следобяд на 18
януари 2008 г., когато яну-

арското слънце пробиваше на-
въсеното небе над София, бъл-
гарските електронни медии
разпространиха зловещата но-
вина за смъртта на единадесе-
тия световен шампион по шах-
мат, американския гросмай-
стор Роберт Джейм Фишер. Са-
мо при произнасяне на негово-
то име дъхът спира, защото Бо-
би Фишер не беше обикновена
личност, не беше обикновен
шахматист, той приживе стана
легенда. Легенда, с която из-
раснахме и живяхме толкова
години. Не само шахматистите
от моето поколение, но няколко
поколения обикновени хора.
Защото Фишер беше гений до-
шъл на този свят обречен да се
бори срещу закостенелите по-
рядки, срещу догмите не само в
шахмата, но и в живота. Живо-
тът му беше борба против всич-
ко, което сковава изявите на
личността, нейното самоопре-
деление и утвърждаване, про-
тив всичко, което ограничава
свободата на духа и пречи на
неговата изява.

Боби Фишер е роден на 9
март 1943 г. в Чикаго. Майка
му е еврейка, а баща му – емиг-
рант от Германия. На шестия
му рожден ден сестра му пода-
рява комплект шахматни фигу-
ри и го научава на правилата
на тази великолепна игра. Тя го
завладява изцяло. Боби израс-
тва като своенравно, затворено в
себе си, самолюбиво и егоцент-
рично дете. Напуска училище
още в средните класове, защото,
според думите му „училището е
само загуба на време”, но про-
дължава сам да се образова..
Изучава всичко свързано с шах-
мата. Започва да учи руски
език, за да може да чете многото

руски шахматни книги и списа-
ния в оригинал, да изучава
творчеството на руските шахма-
тисти, на представителите на
най-могъщата шахматна школа
в света. През тези години фор-
мира своя агресивно-позицио-
нен стил на игра и си поставя
задачата да стане най-силния
шахматист на планетата, да
стане световен шампион. За
нейното осъществяване той под-
чинява целия си живот. Започ-
ва упорита и целенасочена ана-
лизаторска работа. При изграж-
дане на дебютния си репертоар,
подлага на критичен анализ
всяка система, търси нови въз-
можности. Няма да минат много
години и шахматната теория
ще бъде обогатена с нови идеи,
редица бракувани варианти, ще
възкръснат.

За първи път името на Боби
Фишер става известно на бъл-
гарските любители на шахмата
през 1957 г., когато 14-годиш-
ният младеж става шампион
на САЩ, отнемайки „палмата
на първенството” от считания
за непобедим до този момент
на своя земя, претендент за
световната титла Самуел Ре-
шевски. В следващите години
единоборството между двамата
е ожесточено. С. Решевски не
може да се примири с мисълта
да бъде втори, Боби Фишер
трябва непрекъснато да се до-
казва. И той го прави по един
блестящ начин. Победата в
първенството на САЩ му отва-
ря пътя към подстъпите на
шахматния Олимп. През 1958
г. той започва атаката на све-
товната титла от междузонал-
ния турнир в Порторож (Юг).
Тогава самолюбивият америка-
нец претърпява неуспех. Раз-
бира, че постигането на поста-
вената цел е свързано с преодо-

ляването на много препят-
ствия. Само желанието, волята
и шахматните познания не са
достатъчни, за да надделее над
М. Тал, Т. Петросян, П. Керес и
В. Смислов. Нужни са други
качества, нужен е конкретен
подход към всеки противник.
Все пак представянето му, 5-6
място съвсем не е лошо. Играта
му привлича вниманието на
специалистите и е съпроводена
с много суперлативи. На този
турнир е и първият непосред-
ствен контакт на българските
шахматисти с американският
шахматен гений. Шампионът
на България, Ол. Нейкирх се
оказва много добре подготвен,
напипва слабите му места и
диктува развоя на събитията.
Двубоят е кратък, но интере-
сен. След като не успява да по-
лучи нищо по дебют, Фишер е
принуден твърде рано да се
съгласи на реми. Тази партия
показва, че в подготовката на
младия американец има още
много бели петна. Следват го-
дини на усъвършенстване, на
упорита работа. Отвъд океана
долитат сведения, че той пре-
карва по 6-7 часа на ден затво-
рен в шахматната си лаборато-
рия. Работи сам, няма помощ-
ници, не се доверява на никого.
Вярва само на себе си, на соб-
ствените си сили.

През 1960 г. с отбора на сво-
ята страна играе на Олимпиа-
дата в Лайпциг. Тогава, в сре-

В

Младият вундеркинд
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щата България – САЩ срещу
него се изправя Милко Бобо-
цов. Нашият шахматист дълго
време води равностойна борба.
В желанието си да поддържа
инициативата той жертва ка-
чество, но Фишер се защитава
точно и печели. През следва-
щите години, младият амери-
канец разширява участията си
в международни турнири. Той
разбира, че само непосредстве-
ния контакт с най-силните ще
му помогне да ги опознае от
близо, да „напипа” слабите им
места и да започне да ги по-
беждава. Само за няколко годи-
ни, до 1962 г. Р. Фишер достига
шахматните висини. Печели
убедително междузоналния тур-
нир в Стокхолм с 18,5 т. От 23
(+14=9-0), като изпреварва
следващите го, съветските грос-
майстори Е. Келер и П. Керес с
3,5 т. Такава голяма разлика
на турнир от такъв висок ранг
преди него е постигал само ве-
ликият Алехин. През лятото на
същата тази 1962 г. той играе
на Турнира на претендентите
на остров Кюрасао, където
осемте претенденти за светов-
ната титла се срещат по 4 пъти
помежду си. През есента, от 15
септември до 10 октомври в ка-
зиното на „Златни пясъци” се
провежда ХV шахматна олим-
пиада. Начело на американ-
ския отбор, който е в една и съ-
ща предварителна група с Бъл-
гария, е Р. Фишер. Двата отбо-
ра са фаворити, заемат първи-
те две места и се класират за
финала. Два пъти срещу Фи-
шер се изправя лидерът на
българите Никола Пъдевски,
като и в двете партии успява
да направи реми.

За да се бори срещу грос-
майсторските ремита, ФИДЕ
приема решение, с което се заб-
ранява сключването на прими-
рие преди 30-ия ход. За първи
и последен път то е включено в
регламента на олимпиадата в
България. По време на партия-

та между двамата на финала,
възниква любопитен инцидент.
„В дебюта Фишер не успя да
получи желаната позиция и
стана неспокоен – разказва го-
дини по-късно Н. Пъдевски. –
На няколко пъти ме поглежда-
ше въпросително. Разбрах, че
това е мълчаливо предложение
за реми. В началото не реаги-
рах, но накрая кимнах с глава.
Той разписа бланката, подаде
ми ръка и стана. Съдията се
опита да му напомни за прави-
лото за 30-те хода. Фишер му
отговори с категоричен, не тър-
пящ възражение, тон: „Аз знам
много добре, дали позицията е

реми, или не и аз вземам реше-
нията” и напусна залата. Съди-
ята на срещата изпадна в па-
ника. Той не знаеше как да ре-
агира. Съгласно регламента
трябваше и на двамата да пи-
ше загуба. Но потърпевши щя-
ха да бъдат представителя на
домакините и една от най-голе-
мите световни шахматни звез-
ди. Това неминуемо щеше да
предизвика грандиозен скан-
дал. Обективно погледнато, по-
зицията, в която се съгласихме
на реми, беше равна. Разреше-
ние на ситуацията намери
главният съдия Ал. Котов. Бях
поканен да искам разрешение

Среща с Пъдевски (вдясно) на Олимпиадата във Варна, 1962

С Фидел Кастро
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от съдийското ръководство на
олимпиадата да завършим на-
равно. Така скандалът беше из-
бегнат, но и правилото за 30-те
хода, погребано.”

След Олимпиадата Р. Фи-
шер изпада в психическа депре-
сия и близо 3 години не участва
в състезания. Затворен в своята
лаборатория той продължава
упорито да се готви и усъвър-
шенства. През 1965 г. е поканен
да играе в един от най-големите
в средата на миналия век тур-
нири – Мемориал Капабланка в
Хавана. Фишер приема, но пред
участието му изникват трудно
преодолими пречки – правител-
ството на САЩ отказва да го
пусне в Куба. Фишер, изестен
със своята упоритост, трудно
променя веднъж взето решение.
Невъзможността да пътува за
Хавана той заменя с игра по те-
лефона от шахматния клуб в
Манхатън в Ню Йорк. Много
рядък случай на участие в су-
пер турнир по телефона! Пред-
ставянето му е повече от добро –
2-3 място. Това обаче не го удов-
летворява. Фишер признава са-
мо победата, само първото мяс-
то. В този турнир той играе с Г.
Трингов и печели само за 22 хо-
да. Партията е много жива и
интересна, с взаимни тактичес-
ки удари.

В следващите години постига
редица впечатляващи победи:
Санта Моника 1966 г. – 2 м.; Ох-
рид/Скопие 1967 г. – 1 м. (В този
турнир Л. Попов оспява да зат-
рудни максимално американеца
и го принуждава още в мител-
шпила да пожертва дамата си за
топ и фигура. Впоследствие Фи-
шер полага максимални усилия,
за да избегне поражението. Пар-
тията е отложена на 41-ия ход,
но без доиграване двамата се
съгласяват на реми.); Монте Кар-
ло, 1967 г. – 1 м.; Натаня,1968 г.
– 1 м.; Винковци,1968 г. – 1 м.;
Ровин/ Загреб, 1970 г. – 1 м.; Буе-
нос Айрес, 1970 г. – 1 м. През съ-
щата тази година е победител в
междузоналния турнир за све-
товно първенство. Това му откри-
ва пътя към шахматния Олимп.
В претендентските мачове той
побеждава последователно М.
Тайманов с 6:0, б. Ларсен с 6:0 и
Т. Петросян с 6,5:2,5.

Това му дава правото да иг-
рае мач за световната титла с
шампиона Б. Спаски. Двубоят е
интересен, но равностоен само
през първата му третина. Явно
по-добър, Фишер печели с
12,5:8,5 (+7=10-3) и става свето-
вен шампин. Това е и последно-
то голямо шахматно състезание,
в което той участва. Три години
по-късно Р. Фишер губи адми-
нистративно титлата, тъй като
отказва да я защитава, поста-
вяйки редица условия. Двадесет
години по-късно, през 1992 г. на
югославския остров „Св. Сте-
фан” и в Белград, Фишер и Б.
Спаски играят нов мач, който
показва, че двамата шахматни
колоси, независимо от времето,
си остават ненадминати шах-
матни майстори. Правителство-
то на САЩ, забравило отдавна
за съществуването на Фишер,
му забранява да играе този мач,
тъй като по това време спрямо
Югославия е наложено ембарго.
Фишер не се подчинява и това
му коства изгнание до края на
живота. Той не може да се вър-

не в родината си, тъй като го
грози съд и затвор. Живее после-
дователно в Югославия, Унга-
рия, Япония, за да се установи
накрая в Исландия, където го
застигна и смъртта. Тъжен край
на един голям шахматен гений.

Боби Фишер си отиде от то-
зи свят, защото и той, както
всички нас е смъртен. До края
на живота си остана верен на
себе си. Отказа помощта на
лекарите, разчиташе на на-
родната медицина. Отиде си
скромно, без шум. Но споме-
нът за него и всичко което
направи за шахмата ще оста-
нат за винаги.

Предлагаме Ви партиите,
които българските шахматисти
са играли с Боби Фишер.

Р. Фишер – Ол. Нейкирх[C67]
Порторож, междузонален турнир,(1),

1958 г.
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6

4.0-0 Ne4 5.d4 Nd6 6.Bc6 dc6
7.de5 Nf5 8.Qe2 Nd4 9.Nd4 Qd4
10.Nc3 Bg4 11.Qe3 Qe3 12.Be3
Bb4 13.Ne4 Bf5 14.c3 Be4 15.cb4
a5 16.ba5 Ra5
XIIIIIIIIY

9-+-+k+-tr0

9+pzp-+pzpp0

9-+p+-+-+0

9tr-+-zP-+-0

9-+-+l+-+0

9+-+-vL-+-0

9PzP-+-zPPzP0

9tR-+-+RmK-0

xiiiiiiiiy
½-½

Р. Фишер – М. Бобоцов [C92]
Лайпциг, олимпиада (3), 30.10.1960 г.

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6
4.Ba4 Nf6 5.0-0 Be7 6.Re1 b5
7.Bb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Be6 10.d4
Bb3 11.ab3 ed4 12.cd4 d5 13.e5
Ne4 14.Nc3 f5 15.ef6 Bf6 16.Ne4
de4 17.Re4 Qd5 18.Rg4 h5 19.Rf4
Nb4 20.Be3 Rad8 21.Rc1 c5
22.Qd2 Nc6 23.Qc2 Nd4 24.Bd4
Bd4 25.Rf8 Rf8 26.b4

Световен шампион, 1972
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XIIIIIIIIY

9-+-+-trk+0

9+-+-+-zp-0

9p+-+-+-+0

9+pzpq+-+p0

9-zP-vl-+-+0

9+-+-+N+P0

9-zPQ+-zPP+0

9+-tR-+-mK-0

xiiiiiiiiy26...Rf3 27.gf3 Qf3 28.bc5
Qg3 29.Kf1 Qh3 30.Ke1 Qh1
31.Ke2 Qc6 32.Qb3 Kh8 33.Qf3
Qe6 34.Kf1 Qh6 35.Qd1 1-0

Н. Пъдевски – Р. Фишер [B23]
Варна, олимпиада (8), 1962 г.

1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.f4 e6
4.Nf3 Nf6 5.g3 d5 6.e5 Ne4
7.Bg2 Nc3 8.bc3 Qa5 9.0-0 c4
10.Kh1 Be7 11.a4 b6 12.Ba3 Ba3
13.Ra3 Bb7 14.Qe2 Qc5 15.Raa1
0-0 16.Rab1 Rad8 17.h4 h6
18.Kh2 Rd7 19.Qe3 Qe3 20.de3
XIIIIIIIIY

9-+-+-trk+0

9zpl+r+pzp-0

9-zpn+p+-zp0

9+-+pzP-+-0

9P+p+-zP-zP0

9+-zP-zPNzP-0

9-+P+-+LmK0

9+R+-+R+-0

xiiiiiiiiy½-½

Р. Фишер – Н. Пъдевски[C19]
Варна, олимпиада, полуфинал, (3), 1962

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4
4.e5 Ne7 5.a3 Bc3 6.bc3 c5 7.a4
Nbc6 8.Nf3 Qa5 9.Bd2 Bd7
10.Be2 c4 11.h4 f6 12.h5 fe5
13.h6 gh6 14.Ne5 Ne5 15.de5
0-0-0 16.Rh6 Ng6 17.Bg5 Qc3
18.Kf1 Rdf8 19.Bf6
XIIIIIIIIY

9-+k+-tr-tr0

9zpp+l+-+p0

9-+-+pvLntR0

9+-+pzP-+-0

9P+p+-+-+0

9+-wq-+-+-0

9-+P+LzPP+0

9tR-+Q+K+-0

xiiiiiiiiy
19...Rf6 20.ef6 Qf6 21.Ra3 Bc6

22.Rah3 Qg7 23.Bg4 Kb8 24.g3
Rf8 25.Rh7 Qf6 26.Qe1 d4
27.R3h6 d3 28.cd3 cd3 29.Rg6
Qg6 30.Qe5 Ka8 31.Rh8 Qe8
32.Rf8 Qf8 33.Qd4 a6 34.Qd3 ½-½

Г. Трингов - Р. Фишер[B97]
Мемориал Капабланка, Хавана, (5),

1965 г.
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4

4.Nd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6
7.f4 Qb6 8.Qd2 Qb2 9.Rb1 Qa3
10.e5 de5 11.fe5 Nfd7 12.Bc4
Bb4 13.Rb3 Qa5 14.0-0 0-0
XIIIIIIIIY

9rsnl+-trk+0

9+p+n+pzpp0

9p+-+p+-+0

9wq-+-zP-vL-0

9-vlLsN-+-+0

9+RsN-+-+-0

9P+PwQ-+PzP0

9+-+-+RmK-0

xiiiiiiiiy
15.Ne6 fe6 16.Be6 Kh8 17.Rf8

Bf8 18.Qf4 Nc6 19.Qf7 Qc5 20.Kh1
Nf6 21.Bc8 Ne5 22.Qe6 Neg4 0-1

Р. Фишер – Н. Минев [C13]
Хавана, олимпиада (10), 1966 г.
1.e4 e6 2.d4 d 5 3. Nc3 N f6

4.Bg5 de4 5.Ne4 Be7 6. Bf6 gf6

7.g3 Bd7 8.Nf3 Bc 6 9. Qe2 f 5
10.Ned2 Bf 6 11. c3І Q e7?!
[11...0-0] 12.Bg2 Nd7 13.0-0 0-0
14.Rfe1 Rfe8?! [14...Kh8] 15.b4!
a6 16. a4 b6 17.Nc4 Be4
18.Rad1 R ed8 19. g4!± K h8
20.Ncd2 fg4 21.Ne4 gf3 22.Bf3
Rg8 23.Kh1
XIIIIIIIIY

9r+-+-+rmk0

9+-zpnwqp+p0

9pzp-+pvl-+0

9+-+-+-+-0

9PzP-zPN+-+0

9+-zP-+L+-0

9-+-+QzP-zP0

9+-+RtR-+K0

xiiiiiiiiy
23...c6 2 4.Nf6 Nf6  25.Bc6+–

Rac8 26.b5 ab5 27. ab5 R g5
28.d5 Q c5 29. de6 R c6 30.bc6
Ng4 31. Rd4 Q c6 32. f3 R d5
33.ef7 Qf6 34.Rg4 1-0

Р. Фишер – Л. Попов [B40]
Скопие (11), 1967 г.

1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d3 d6 4.g3
Ne7 5.Bg2 g6 6.d4 Bg7 7.dc5
Qa5 8.Nc3 dc5 9.0-0 0-0 10.Qd6
Nec6 11.Be3 Na6 12.Rfd1 e5
13.Nd5 Be6 14.Ng5 Rfd8 15.Ne7
Ne7 16.Qe7 Re8 17.Qb7 Reb8
18.Qc6 Rc8 19.Qd6 Rd8 20.Qc6
Rdc8 21.Bd2
XIIIIIIIIY

9r+r+-+k+0

9zp-+-+pvlp0

9n+Q+l+p+0

9wq-zp-zp-sN-0

9-+-+P+-+0

9+-+-+-zP-0

9PzPPvL-zPLzP0

9tR-+R+-mK-0

xiiiiiiiiy
21...Nb4 22.Qa8 Ra8 23.Ne6

Qb6 24.c3 Nc2 25.Rac1 Qb2
26.Nc7 Rb8 27.a4 Qa2 28.a5 Qa5
29.Rc2 Qc7 30.Ra1 Bf8 31.Rca2
Rb7 32.Be3 Kg7 33.Ra6 Qb8
34.Bf1 Rb1 35.Ra7 Ra1 36.Ra1
Qb2 37.Rc1 Be7 38.c4 h6 39.Rd1
Qb6 40.Rd5 Bd6 41.g4 ½-½
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От 13 до 18 февруари в Ново-
тел „Пловдив” се проведе полу-
финалният турнир за държавно
индивидуално първенство за
жени. Участваха 21 шахматис-
тки от 12 клуба. Право да игра-
ят на финала получаваха кла-
сиралите се на първите 6 места.
Борбата за място в шестицата
беше интересна и оспорвана.
Доминираха младите шахма-
тистки, които безапелационно
заеха и първите места. На вър-
ха са 4 състезателки с равни
точки, като две от тях са от ШК
„Локомотив 2000” (Пд). Победи-
телка, с най-добри допълнител-
ни показатели е Адриана Нико-
лова. След нея остана съотбор-
ничката й Ива Виденова. Адр.
Николова проведе целия турнир
в едно много добро темпо, с пра-
вилно разпределение на силите
и вдъхновена творческа игра.
Тя рискуваше тогава когато бе-
ше необходимо. В повечето слу-
чаи надиграваше съперничките
си в мителшпила. Ива Виденова
рискува повече, загуби една
партия, но постигна 4 победи.
Игра два „дълги” топовни ен-
дшпила, но повече от реми не
успя да постигне. Със същия ак-
тив от по 5 точки завършиха и
Светла Йорданова и Стефи Бед-
никова. Св. Йорданова, един-
ствена от средното поколение
успя да намери място сред фи-
налистките. След известен спад
в играта на Ст. Бедникова през
последната година, сега се забе-
ляза видимо израстване. В игра-
та й имаше настроение и хъс за
борба. На половин точка след 4-
те победителки се класираха 4
състезателки. Допълнителните
показатели дадоха предимство
на 13 годишната Сандра Три-
фонова от ШК „Дракон” (Пл) и
18-годишната Мария Владими-

рова от ШК „Феникс” (Сф). Две-
те девойки напълно заслужено
ще дебютират на финала. Пока-
заха добра теоретична подготов-
ка и воюваха като равни с по-
опитните си съпернички. Те са
добре известни в българския
шахмат – многократни шампи-
онки за девойки в различните
възрастови групи, с не малък
стаж и от Европейските и Све-
товни първенства. Участието им
на финала обещава да бъде ин-
тересно. С по 4,5 т., зад чертата
на финалистките остана една от
доайенките на турнира мм
Стефка савова и фм Пламена
Андреева. Ст. Савова срещна
неочаквана съпротива от по-
младите си съпернички, но ре-
шаваща за крайното й класира-
не се оказа загубата в първите
кръгове от фм Св. Йорданова.
Пл. Андреева участва до края в

борбата за първото място, но
малко не и достигна да се наре-
ди сред победителките. В 6-ия
кръг тя не успя да спечели с бе-
лите фигури срещу Хр. Христо-
ва и тава се оказа решаващо.
Повече се очакваше от мм Мая
коен, но явно дългото отсъствие
от силни шахматни състезания
си казва думата. Не успяха да
намерят място сред финалис-
тките и две от най-опитните и с
най-много участия на финалите
– Петранка Драганова и Мари-
нела Дончева.

Светла Йорданова (2192) – Стефка
Савова (2169) [B28]

Полуфинал, Пловдив (3.3), 15.02.2008
1.e4 c5 2.c3 a6 3.d4 d5 4.ed5

Qd5 5.Nf3 Nc6 6.dc5 Qd1
7.Kd1 Bf5 8.Be3 0-0-0 9.Kc1 e5
10.Bc4 Nh6 11.b4 f6 12.Nbd2
Ng4 13.h3 Ne3 14.fe3 Bd3
15.Kb2 Be7 16.Rad1 Bg6
17.Be6 Kc7 18.Nc4 Be4 19.Nb6
g5 20.Bd5 Bg6 21.Rhf1 h5
22.Bc4 h4 23.Be6 Rhf8 24.a4
Be4 25.Bd5 Bh7 26.Bc4 Be4
27.Nd5 Bd5 28.Bd5 Rd7 29.Be6

Полуфинал за жени

Много претендентки
за финала

Крайно класиране:

1 фм Адриана Николова 2194 Локомотив 2000 (Пд) 5,0 23,0 31,0
2 фм Ива Виденова 2188 Локомотив 2000 (Пд) 5,0 21,5 29,0
3 фм Светла Йорданова 2145 Г. Даскалов (Вн) 5,0 21,5 29,0
4 Стефи Бедникова 2088 Капабланка (Дупница) 5,0 20,5 28,0
5 Сандра Трифонова 1957 Дракон (Пл) 4,5 23,0 31,5
6 Мария Владимирова 1971 Феникс (Сф) 4,5 18,5 25,0
7 мм Стефка Савова 2165 Локомотив 2000 (Пд) 4,5 18,5 24,0
8 фм Пламена Андреева 2113 Спартак Плевен 21 4,5 16,5 22,0
9 Дарена Сиркова 1769 ЦСКА 4,0 20,5 28,0
10 Милена Стефанова 2053 Враца 4,0 15,5 21,0
11 Христина Христова 1849 Г. Даскалов (Вн) 3,5 18,5 26,0
12 мм Мая Коен 2176 Рокада (Пд) 3,5 17,0 24,5
13 Маринела Дончева 2056 Феникс (Сф) 3,0 18,0 24,5
14 Венета Петкова 1936 Г. Даскалов (Вн) 3,0 17,5 25,0
15 Петранка Драганова 2042 Казанлък 3,0 17,5 25,0
16 Десислава Градевска 1694 Виктори (Бл) 3,0 16,5 24,0
17 Цвета Галунова 1834 Виктори (Бл) 3,0 15,0 20,5
18 Деница Драгиева 0 ЦСКА 3,0 14,0 20,0
19 Симонета Иванова 1681 Дракон (Пл) 3,0 13,5 18,5
20 Цвета Василева 0 Локомотив (Пд) 2,0 12,5 17,5
21 Вероника Василева 1609 Спартак Плевен 21 1,0 15,5 20,5
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Rd1 30.Rd1 Rd8 31.Rd8 Nd8
32.Bf5 Nc6 33.Kb3 Bf8 34.Kc4
Ne7 35.Be6 Nc6 36.Nd2 Nd8
37.Bf5 Nc6 38.Ne4 Ne7 39.Nd6
Nc6 40.Ne8 1-0

Дарена Сиркова (1980) – Милена
Стефанова (2140) [B07]

Полуфинал, Пловдив (3.7), 15.02.2008
1.e4 d6 2.d4 g6 3.Bd3 Bg7

4.Ne2 Nf6 5.0-0 0-0 6.h3 Nbd7
7.Be3 c5 8.c3 b6 9.Nd2 Bb7 10.f4
e6 11.g4 Ne8 12.Ng3 cd4 13.cd4
e5 14.de5 de5 15.f5 Nc5 16.Bc2
Nc7 17.b4 Nd7 18.Bb3 Nb5
19.Nc4 Qh4 20.Kg2 Nf6
XIIIIIIIIY

9r+-+-trk+0

9zpl+-+pvlp0

9-zp-+-snp+0

9+n+-zpP+-0

9-zPN+P+Pwq0

9+L+-vL-sNP0

9P+-+-+K+0

9tR-+Q+R+-0

xiiiiiiiiy
21.Qf3 Rad8 22.fg6 hg6

23.Ne5 Nd6 24.Ng6 Qh7 25.Nf8
Rf8 26.Bd5 Nd5 27.ed5 Ba1
28.Ra1 Qc2 29.Kg1 Qc3 30.Rc1
Qb4 31.Qf6 Ne4 32.Ne4 Qe4
33.Bh6 Qh7 34.Qg5 Qg6 35.Qg6
fg6 36.Bf8 Kf8 37.d6 Ke8 38.Rc7
Bd5 39.Ra7 b5 40.a3 Kd8 1-0

Милена Стефанова (2140) – Адриана
Николова (2249) [B22]

Полуфинал, Пловдив (2.1), 14.02.2008
1.e4 c5 2.c3 Nf6 3.e5 Nd5

4.Bc4 e6 5.d4 d6 6.ed6 Bd6 7.Bd5
ed5 8.dc5 Bc5 9.Ne2 0-0 10.0-0
Bg4 11.Qd3 Nc6 12.Nf4 Ne7
13.Nd2 Bd6 14.Nf3 Qc7
XIIIIIIIIY

9r+-+-trk+0

9zppwq-snpzpp0

9-+-vl-+-+0

9+-+p+-+-0

9-+-+-sNl+0

9+-zPQ+N+-0

9PzP-+-zPPzP0

9tR-vL-+RmK-0

xiiiiiiiiy

15.Nd5 Nd5 16.Qd5 Rad8
17.Qe4 Bf3 18.Qf3 Bh2 19.Kh1 Qc4
20.Bg5 Rd3 21.Qb7 Bb8 22.Rfe1
Qg4 23.Be3 Qh5 24.Kg1 Qh2
25.Kf1 Re8 26.Qb5 Qh1 27.Ke2
XIIIIIIIIY

9-vl-+r+k+0

9zp-+-+pzpp0

9-+-+-+-+0

9+Q+-+-+-0

9-+-+-+-+0

9+-zPrvL-+-0

9PzP-+KzPP+0

9tR-+-tR-+q0

xiiiiiiiiy
27...Rde3 28.fe3 Qg2 29.Kd3

Rd8 30.Kc4 h6 31.Kb3 Bd6
32.Rg1 Qe4 33.Rad1 Rb8 34.Qb8
Bb8 35.Rd8 Kh7 36.Rb8 Qe6
37.Kc2 Qa2 38.Rb4 h5 39.Rg5 g6
40.Re5 Kh6 41.Ree4 g5 42.Rec4
Qa6 43.Ra4 Qg6 44.Kb3 h4
45.Ra1 Qb6 46.Kc2 Qe3 47.Rc6
Kh5 48.Rf6 h3 49.Raa6 Qe2
50.Kb3 h2 51.Rh6 Kg4 52.Ra4
Kg3 53.Ra5 Qd1 54.Kb4 f6
55.Rf6 Qg4 56.Ka3 h1Q 0-1

Сандра Трифонова (2013) – Ива Ви-
денова (2191) [E91]

Полуфинал, Пловдив (1.2), 13.02.2008
1.d4 g6 2.c4 Bg7 3.e4 c5 4.d5 d6

5.Nf3 Nf6 6.Nc3 0-0 7.Be2 e5 8.de6
Be6 9.0-0 Nc6 10.Bf4 Ne8 11.Qd2
a6 12.Bh6 Rb8 13.Bg7 Kg7 14.Rad1
Qa5 15.Qe3 b5 16.cb5 ab5 17.e5 b4
18.Ne4 de5 19.Nc5 Nc7
XIIIIIIIIY

9-tr-+-tr-+0

9+-sn-+pmkp0

9-+n+l+p+0

9wq-sN-zp-+-0

9-zp-+-+-+0

9+-+-wQN+-0

9PzP-+LzPPzP0

9+-+R+RmK-0

xiiiiiiiiy
20.Ng5 Bf5 21.g4 Bc8 22.Rd6

Nd8 23.Qe5 Kg8 24.Nge4 Nde6
25.Nf6 Kg7 26.Ne6 Ne6 27.Qa5
Kf6 28.f4 Kg7 29.f5 Ng5 30.f6
Kh6 31.h4 1-0

Стефи Бедникова (2107) – Адриана
Николова (2249) [B19]

Полуфинал, Пловдив (4.1), 15.02.2008
1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.d4 de4

4.Ne4 Bf5 5.Ng3 Bg6 6.h4 h6
7.h5 Bh7 8.Nf3 Nd7 9.Bd3 Bd3
10.Qd3 e6 11.Bd2 Ngf6 12.0-0-0
Be7 13.Ne4 Ne4 14.Qe4 Nf6
15.Qe2 Qd5 16.Kb1 Qe4 17.Qe4
Ne4 18.Be3 0-0-0 19.Ne5 Rhf8
20.c4 Bf6 21.Ng4 Be7 22.Ne5
Bf6 23.Ng4 Be7 24.Ne5 Bf6
25.Ng4 Be7 ½-½

Мая Коен (2162) – Стефи Бедникова
(2107) [E67]

Полуфинал, Пловдив (5.2), 16.02.2008
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nf3 Bg7

4.g3 0-0 5.Bg2 d6 6.0-0 Nbd7
7.Qc2 e5 8.Rd1 Re8 9.e4 ed4
10.Nd4 Nc5 11.Nc3 a5 12.h3
Bd7 13.Bg5 h6 14.Be3 Qe7 15.f3
Kh7 16.Nde2 Bc6 17.Nd5 Nd5
18.cd5 Ba4 19.b3 Bb5 20.Nd4
Bd7 21.Bf2 c6 22.dc6 bc6 23.Rac1
Rec8 24.Qd2 a4 25.b4 Nb7 26.f4
c5 27.bc5 dc5 28.Nf3 Bc6 29.e5
Rd8 30.Qc2 Rd1 31.Rd1 Kg8
32.Ne1 Bg2 33.Kg2 Bf8 34.h4
Qe6 35.Qe4
XIIIIIIIIY

9r+-+-vlk+0

9+n+-+p+-0

9-+-+q+pzp0

9+-zp-zP-+-0

9p+-+QzP-zP0

9+-+-+-zP-0

9P+-+-vLK+0

9+-+RsN-+-0

xiiiiiiiiy
35...Rd8 36.Rd8 Nd8 37.Qa4

Qd5 38.Kg1 Ne6 39.Qb3 c4
40.Qf3 Qd2 41.Qe4 c3 42.Qc2
Bc5 43.Bc5 Qe1 44.Kg2 Qd2 0-1

Светла Йорданова (2192) – Мария
Владимирова (2087) [A34]

Полуфинал, Пловдив (5.3), 16.02.2008
1.c4 c5 2.Nf3 Nf6 3.g3 d5 4.cd5

Nd5 5.Bg2 Nc6 6.Nc3 Nc7 7.0-0
e5 8.d3 Be7 9.Nd2 Qd7 10.Nc4 f6
11.a4 0-0 12.f4 ef4 13.gf4 b6 14.e4
Bb7 15.Nd5 Nd5 16.ed5 Nd8
17.Qf3 Nf7 18.b3 Rad8 19.Ne3
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Qc7 20.Bb2 Ba6 21.Nc4 Nd6
22.Rae1 Bc8 23.Kh1 Rfe8 24.Qf2
Bf5 25.Nd6 Bd6 26.Be4 Qd7
27.Rg1 Kf7 28.Qh4 Bf8
XIIIIIIIIY

9-+-trrvl-+0

9zp-+q+kzpp0

9-zp-+-zp-+0

9+-zpP+l+-0

9P+-+LzP-wQ0

9+P+P+-+-0

9-vL-+-+-zP0

9+-+-tR-tRK0

xiiiiiiiiy
29.Bf6 Be4 30.de4 Re4 31.Re4

Qd5 32.Qh7 Re8 33.Rg7 1-0

Адриана Николова (2249) – Ива Ви-
денова (2191) [C50]

Полуфинал, Пловдив (5.1), 16.02.2008
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5

4.d3 Nf6 5.Nbd2 d6 6.a4 a6 7.h3
Ba7 8.Nf1 Ne7 9.Ng3 Ng6 10.0-0
0-0 11.Be3 Be6 12.Ba2 h6 13.c3
Qd7 14.Be6 fe6 15.Qb3 d5
16.Ba7 Ra7 17.Rfe1 Re8 18.Rad1
b5 19.d4 ed4 20.Rd4 c5 21.Rdd1
ba4 22.Qc2 Nf8
XIIIIIIIIY

9-+-+rsnk+0

9tr-+q+-zp-0

9p+-+psn-zp0

9+-zpp+-+-0

9p+-+P+-+0

9+-zP-+NsNP0

9-zPQ+-zPP+0

9+-+RtR-mK-0

xiiiiiiiiy
23.e5 N6h7 24.Re4 Rb8

25.Rg4 Qb5 26.Rd2 c4 27.Nd4
Qe8 28.Kh2 Rab7 29.Qc1 Nd7
30.Re2 Kh8 31.f4 h5 32.Rh4 g6

XIIIIIIIIY

9-tr-+q+-mk0

9+r+n+-+n0

9p+-+p+p+0

9+-+pzP-+p0

9p+psN-zP-tR0

9+-zP-+-sNP0

9-zP-+R+PmK0

9+-wQ-+-+-0

xiiiiiiiiy
33.f5 ef5 34.Nc6 Rc8 35.Nb4

Nc5 36.Nd5 Qd8 37.Nf6 Nd3
38.Qh6 Ne5 39.Re5 Qf6 40.Rc4 Rf8
41.Rec5 Qg7 42.Qd2 Rd7 43.Rd5
Rd5 44.Qd5 Nf6 45.Qc6 f4 46.Ne4
f3 47.gf3 Ne4 48.Qe4 Qf6 49.f4 Rb8
50.Rc6 Rb2 51.Kg3 h4 52.Kf3 Qg7
53.Qa4 Qe7 54.Qd4 Kh7 55.Qe5
Qb7 56.Qc7 Qc7 57.Rc7 Kh6
58.Kg4 a5 59.Kh4 a4 60.Ra7 Rc2
61.Ra4 Rc3 62.Ra6 Rf3 63.Kg4 Rf1
64.Ra3 Rg1 65.Rg3 Ra1 66.Kh4 Ra4
67.Rg4 Ra3 68.Rg5 Rf3 69.Kg4 Rf1
70.Rd5 Rg1 71.Kf3 Rf1 72.Kg3 Rg1
73.Kf2 Rh1 74.Kg2 Ra1 75.Rd6 Ra2
76.Kg3 Kh5 77.Rd5 Kh6 78.h4 Ra3
79.Kg4 Ra1 80.Rd3 Ra5 81.Rh3 Rb5
82.Rg3 Ra5 83.Rh3 Rb5 84.Rg3 Ra5
85.Kh3 Rb5 86.Rg5 Rb3 87.Kg4
Rb1 88.Rc5 Rg1 89.Kh3 Rh1 90.Kg4
Rg1 91.Kf3 Rf1 92.Kg4 Rg1 93.Kf3
Rf1 94.Kg4 ½-½

Мария Владимирова (2087) – Дарена
Сиркова (1980) [C68]

Полуфинал, Пловдив (6.5), 17.02.2008
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6

4.Bxc6 dxc6 5.0-0 Bg4 6.h3 Bh5
7.d3 Bd6 8.Nbd2 Nf6 9.Re1 g5
10.d4
XIIIIIIIIY

9r+-wqk+-tr0

9+pzp-+p+p0

9p+pvl-sn-+0

9+-+-zp-zpl0

9-+-zPP+-+0

9+-+-+N+P0

9PzPPsN-zPP+0

9tR-vLQtR-mK-0

xiiiiiiiiy
10...Qd7 11.de5 Be5 12.Ne5

Qe6 13.Ndf3 g4 14.hg4 Ng4

15.Ng4 Qg4 16.Qd4 Rg8 17.Qe5
Kd8 18.Rd1 Kc8 19.Qg3 Qg3
20.fg3 Rg3 21.Kf2 Rg4 22.Bg5 b6
23.e5 Kb7 24.Rd4 Rd4 25.Nd4
Rg8 26.Bf4 Rd8 27.c3 c5 28.Nf3
Bg6 29.Nh4 Be4 30.Ke3 Bc6
31.Nf3 Re8 32.Kf2 Be4 33.Rd1
Kc6 34.Nd2 Rd8 35.Re1 Bd5
36.Rh1 Rg8 37.Rh6 Kb7 38.g3
Rg7 39.b3 Be6 40.Rf6 a5 41.a4 c6
42.Be3 Rg8 43.Nc4 Kc7 44.Nd6
Bb3 45.c4 Ba4 46.Rf7 Kb8 47.e6
Bc2 48.e7 1-0

Христина Христова (1918) – Ива Ви-
денова (2191) [B31]

Полуфинал, Пловдив (7.4), 18.02.2008
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6

4.0-0 Bg7 5.Re1 Nf6 6.c3 0-0 7.d4
cd4 8.cd4 d5 9.e5 Ne4 10.Nc3
Nc3 11.bc3 Qc7 12.Ba3 Re8 13.c4
a6 14.Bc6 Qc6 15.cd5 Qd5 16.h3
Bd7 17.Qe2 Bb5 18.Qd2 Rac8
19.Rac1 Bf8 20.Bc5 Rc6 21.Rc2
b6 22.Ba3 Rec8 23.Rec1 Rc2
24.Rc2 Rc2 25.Qc2 Bc4
XIIIIIIIIY

9-+-+-vlk+0

9+-+-zpp+p0

9pzp-+-+p+0

9+-+qzP-+-0

9-+lzP-+-+0

9vL-+-+N+P0

9P+Q+-zPP+0

9+-+-+-mK-0

xiiiiiiiiy
26.Qa4 Ba2 27.Qa6 Qa5

28.Qd3 Qa4 29.d5 Bd5 30.Be7
Bf3 31.Bf8 Kf8 32.Qf3 Qa1
33.Kh2 Qe5 34.Kg1 b5 35.Qa3
Kg7 36.Qa7 b4 37.Qb6 Qc3 0-1

Ива Виденова       А. Николова

Ст. Бедникова     Св. Йорданова
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От 13 до 18 февруари в Ново-
тел Пловдив се проведе полуфи-
налът за мъже. Участваха 43
шахматисти, сред които един
гросмайстор, 2 международни
майстори и 7 фиде-майстори.
От две години в това състезание
се не се допускат да участват
шахматисти с ЕЛО под 2000.
Изключение се прави само за
някои ветерани, представители
на домакините и държавните
шампиони за юноши. През тази
година броят на допуснатите без
да имат право бе 11 шахматис-
ти. Борбата за първите 7 места
беше много оспорвана, тъй като
финалистите получаваха фи-
нансов бонус от ръководството
на федерацията при участието
им на Европейското индивиду-
ално първенство, чийто дома-
кин е отново Пловдив. Деветте
кръга преминаха под знака на
оспорвана и равностойна борба.
Турнирът започна интригува-
що. Още първият кръг показа,
че младите са заредени с амби-
ция и желание да се докажат, да
се преборят за място на финала.
Първата изненада поднесе мла-
дият плевенски шахматист
Пламен Василев, който с белите
фигури победи опитния Кирил
Бадев. В позицията на диагра-
мата последва
XIIIIIIIIY

9-+r+r+k+0

9+lvlq+pzpp0

9-zp-+-sn-+0

9zpP+psnN+-0

9P+-sN-+-+0

9+-+-zP-+-0

9-vL-+LzPPzP0

9+-tRQ+RmK-0

xiiiiiiiiy

20.f4 Nc4 21.Rc4 Èäåéíà, íî
åäâà ëè íàïúëíî êîðåêòíà æåð-
òâà íà êà÷åñòâî.

21...dc4 22.Bg4 Íàé-òî÷íîòî
ïðîäúëæåíèå. Áåëèòå çàëàãàò
èçöÿëî íà àòàêàòà è òîâà ìíîãî
ñêîðî èì íîñè óñïåõ.

22...Qd8 2 3.Ng7? Îùå åäíà
æåðòâà, òîçè ïúò íà ôèãóðà.

23...c3? Òîçè õîä ãóáè. ×åð-
íèòå òðÿáâàøå äà ïðèåìàò
æåðòâàòà. Ñëåä 23...Kg7 24. Nf5
Kg8 25. Nh6 Kf8 26. Bc8 Bc8 27.
Qa1 Re3 28. Bf6 Qd5 29. Bg7
Ke8 =/+ íå å ÿñíî êàê áåëèòå
ùå ðàçâèÿò àòàêàòà.

24.Bc8 K g7 Íå ñïàñÿâà è
24.Qc8 (24.Bc8) òúé êàòî ñëåä
25.Ne8 ïîçèöèÿòà íà ÷åðíèòå
âå÷å å çàãóáåíà.

Ïîñëåäâà 25.Bb7 cb2 26.Bc6
è áåëèòå áúðçî ðåàëèçèðàõà
ïðåèìóùåñòâîòî ñè.

До четвъртия кръг колоната
се движеше плътно. След този
кръг станаха първите по-зна-
чителни размествания. Начело
еднолично излезе Вл. Петков с
3,5 т., а от борбата за „седмица-
та4 на практика отпадна Хр.
Велчев, който претъря втора
загуба.

В шестия кръг временният
лидер Вл. Петков беше надиг-
ран от много добре представя-

щия се Ил. Цветков и двамата
си размениха местата на вър-
ха. Временно класиране след 6
кръг: 1. Ил. Цветков – 5 т.; 2-5.
Вл. Петков, Сп. Кожухаров, П.
Г. Арнаудов и Т. Бонев по 4,5 т.
и 6 състезатели с по 4 т. това
предвещаваше много интерес-
на и вълнуваща борба в остава-
щите до края 4 кръга. В 7-ия
кръг Вл. Петков успява да спе-
чели (с белите фигури) един
труден топовен ендшпили сре-
щу П. Г. Арнаудов и да си вър-
не лидерската позиция.
XIIIIIIIIY

9R+-+-+-+0

9+p+-+-+-0

9-+-+-+-+0

9+-+-+-+k0

9-+PmK-zP-+0

9zpr+-zP-+-0

9-+-+-+-+0

9+-+-+-+-0

xiiiiiiiiy

Как продължи борбата в
следващите 27 хода можете да
проследите от партията, която
е публикувана в раздела „Изб-
рани партии” В този кръг Сп.
Кожухаров и Ил. Цветков за-
вършват двубоя помежду си на-
равно за 19 хода. До 8-ия кръг
все още никой не беше сигурен

Полуфинал за мъже

Трима дебютанти на финала

Таблица за движение по кръгове

№ Име \ кръгове 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Вл. Петков 1 2 3 3,5 4,5 4,5 5,5 6 6,5
2. Ил. Цветков 1 1,5 2,5 3 4 5 5,5 6 6,5
3. Сп. Кожухаров 1 2 2,5 3 3,5 4,5 5 5,5 6
4. Петър Г. Арнаудов 1 2 2,5 3 3,5 4,5 4,5 5 6
5. Н. Милчев 1 2 2 2,5 3 4 5 5,5 6
6. Пл. Младенов 1 1 2 2,5 3 4 5 5,5 6
7. В. Лилов 1 1,5 2,5 3 3,5 3,5 4,5 5,5 6
8. Г. Филев 0,5 1,5 2,5 3 3 4 4,5 5 6
9. М. Стойнев 1 1,5 2 2 3 4 4 5 6

10. Мом. Тодоров 1 1 2 3 4 4 4,5 5 5,5
11. Т. Бонев 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5 5,5
12. К. Бадев 0 1 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5
13. Хр. Велчев 1 1 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 
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за мястото си на финала. В то-
зи кръг освен двубоите между
лидерите имаше и такива, от
чийто изход зависеше кой от
двамата съперници ще съхра-
ни шансове, за да атакува при-
зовите места, и кои ще се прос-
тят с тази надежда. Партията
К. Бадев – В. Лилов бе изпъст-
рена с много драматизъм. Бе-
лите предприеха мощна атака
още в дебюта, имаха инициати-
вата до края, диктуваха темпо-
то, но не успяха да преодолуят
гъвкавата защита на младия
варненец, който накрая тър-
жествува. Така кръг преди
края Валери Лилов се доближи
плътно до челото и реми в пос-
ледния кръг му гарантираше
място в седмицата. Този кръг
се оказа решаващ и за Т. Бо-
нев. Само победата му позволя-
ваше да съхрани известни
шансове за класиране. С бели-
те фигури той игра нервно сре-
щу В. Куков, рано остана без
пешка и трябваше да положи
много усилия, за да спаси пар-
тията. Тази половинка накрая
се оказа решаваща. Странно се
оказа решението на Момчил
Тодоров, който сключи прими-
рие с Л. Кътов още на 16-ия
ход.

В последния кръг едва не се
стигна до супер сензация. Поч-
ти несменяемият лидер в тур-
нира Вл. Петков с белите фигу-
ри игра с В. Лилов. Равният ре-
зултат гарантираше първото
място на Петков, но за Лилов
не беше сигурно дали ще наме-
ри място сред лидерите. Всичко
зависеше от изхода на остана-
лите партии в които поне десе-
тина шахматисти имаха шан-
сове. Прави чест на Лилов, че
той не остана да чака развоя на
другите партии, а се пребори за
успеха си. Равният резултат в
тази партия беше успех за ли-
дера. Много въпросителни има-
ше и в двубоя Мом. Тодоров –
Т. Бонев. Двамата бяха с една-
къв актив от по 5 точки. Само

Крайно класиране

№ Име Ело Клуб Т. К1 К2 П К3

1 гм Владимир Петков 2434 Н. Войнов (Вд) 6½ 41,0 51,5 5 36,5

2 Илия Цветков 2352 ЦСКА 6½ 38,0 48,5 4 35,0

3 мм Спас Кожухаров 2456 Локомотив2000(Пд) 6 40,5 51,5 3 33,0

4 мм Петър Г. Арнаудов 2345 Локомотив2000(Пд) 6 37,5 48,5 4 32,0

5 мм Николай Милчев 2373 Капабланка (Дупн) 6 37,5 48,5 4 31,0

6 Пламен Младенов 2288 Спартак-Плевен 21 6 37,0 47,5 4 30,0

7 фм Валери Лилов 2323 В. Топалов (Вн) 6 36,5 47,0 4 31,0

8 Георги Филев 2353 ЦСКА 6 35,5 45,0 4 30,0

9 Методи Стойнев 2293 ЦСКА 6 33,0 43,0 5 28,5

10 Момчил Тодоров 2225 Ивис (Сф) 5½ 37,5 46,0 4 30,0

11 Тодор Бонев 2253 Темп (Сл) 5½ 35,0 44,5 4 29,0

12 фм Кирил Бадев 2314 Марица-изт (Рад) 5½ 32,5 42,0 5 25,5

13 фм Христо Велчев 2284 Н. Войнов (Вд) 5½ 29,5 38,0 5 24,5

14 Атанас Станоев 2138 Виктори (Бл) 5 37,0 46,0 4 25,5

15 фм Велислав Куков 2359 Марица-изт(Рад) 5 35,0 45,0 2 28,0

16 Любослав Кътов 2240 Спартак-Плевен 21 5 34,5 43,5 3 27,0

17 Сашо Андреев 1981 Свиленград 2004 5 33,5 42,0 4 21,0

18 фм Тодор Галунов 2276 Г. Даскалов (Вн) 5 32,5 42,0 4 26,0

19 Николай Йорданов 2254 Плевен 21 5 32,0 41,5 4 24,0

20 мм Валентин Панбукчиян 2307 Марица-изт (Рад) 4½ 36,0 42,5 3 28,0

21 Пламен Василев 2085 Спартак-Плевен 21 4½ 35,5 45,0 2 24,0

22 Петър Лянгов 2206 Марица-изт (Рад) 4½ 34,0 40,5 3 24,5

23 Стоян Иванов 2251 ЦСКА 4½ 33,0 42,5 2 25,0

24 Янко Панайотов 2210 Марица-изт (Рад) 4½ 32,5 41,5 4 21,0

25 Красимир Бочев 2130 Дебют (Оряхово) 4½ 28,5 36,0 3 18,0

26 Любомир Мишев 2262 Марица-изт (Рад) 4 31,0 40,0 3 23,5

27 Петър Д. Арнаудов 2166 Булмекс (ВТ) 4 30,5 39,0 3 21,0

28 Владимир Дяков 0 Капабланка (Дупн) 4 30,5 39,0 3 20,5

29 Красимир Андреев 2089 Левски (ЕлП) 4 29,0 35,5 3 19,5

30 Димитър Пашев 1924 Пристис (Рс) 4 28,0 36,0 2 17,0

31 Иван Колев 2120 Пловдив 64 4 27,0 36,0 3 17,0

32 Вельо Колев 1981 Левски (ЕлП) 4 25,5 32,0 3 13,5

33 Първан Аспарухов 2123 Ю. Бендерев (Пк) 3½ 30,0 39,0 2 17,0

34 Валентин Гюдженов 0 Свиленград 2004 3½ 28,5 34,5 3 17,5

35 Пламен Ройдов 0 Пловдив 64 3½ 28,0 36,0 3 18,0

36 Орхан Яшар 1692 Асеновград 2006 3½ 26,5 33,5 2 15,0

37 Любомир Иванов 2049 Пловдив 64 3½ 26,0 32,5 3 16,0

38 Петър Савов 0 Капабланка (Дупн) 3 28,0 36,0 1 14,0

39 Георги Бедников 0 Капабланка (Дупн) 3 26,5 32,5 2 17,0

40 Борислав Иванов 1861 Виктори (Бл) 2½ 25,5 31,0 2 12,5

41 Динко Червенков 1933 Марица (Пд) 2 24,5 30,5 2 6,0

42 Благовест Вакрилов 0 Пловдив 64 1 23,5 28,5 0 9,0

43 Христо Петков 2105 Асеновград 2006 0 31,5 40,5 0 0,0
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победата даваше шанс на еди-
ния. Двамата играха до пълно
изчерпване възможностите на
позицията, но не успяха да се
победят. Равният резултат ос-
тави и двамата извън призьо-
рите. Победители в полуфина-
ла, с равен брой точки са Вл.
Петков и Ил. Цветков. Петков
се оказа с по-добри допълни-
телни показатели. Той е най-
резултатният състезател, пос-
тигнал 5 победи. Ил. Цветков
проведе целия турнир стабил-
но, с много разумна тактика. В
играта му нямаше рискове. Той
успя да победи Петков в една
много интересна партия. На
следващите места се класираха
7 състезатели с по 6 т. Двама от
тях останаха извън финалисти-
те. Това са представителите на
ЦСКА Георги Филев и Методи
Стойнев. Г. Филев проведе доб-
ре турнира, направи няколко
добри партии, но загубата му
от Вл. Петков в 5-ия кръг се
оказа решаваща. М. Стойнев
стартира слабо – 2 т. от 4, но в
последните 5 кръга успя да
спечели 4 партии и да догони
лидерската група. Това обаче
се оказа недостатъчно, тъй ка-
то допълнителните му показа-
тели бяха най-слаби. От завою-
валите право да играят на фи-
нала заслужава да се отбележи
факта, че трима ще направят
своя дебют – Петър Г. Арнау-
дов, Пламен Младенов и Вале-

ри Лилов. П.Г. Арнаудов и Пл.
Младенов бяха през цялото
време сред лидерите и класира-
нето им е напълно закономер-
но. За чудесния финал на В.
Лилов, който поситгна 2,5 т. от
последните 3 партии вече ста-
на дума. Предлагаме Ви част
от таблицата за движение по
кръговете на първите 13 състе-
затели и таблица на цялото
класиране.

ИЗБРАНИ ПАРТИИ ОТ ПОЛУФИНАЛА
ЗА МЪЖЕ

Владимир Петков (2419) – Петър
Арнаудов (2194) [A46]

Полуфинал, мъже, Пловдив (1.2),
13.02.2008

1.d4 Nf6 2.Nf3 b5 3.e4 Ne4
4.Bb5 Bb7 5.0-0 e6 6.Nbd2 Nd2
7.Bd2 Be7 8.Re1 0-0 9.Bd3 d6
10.h4 Nd7 11.Ng5 Nf6 12.Qe2
Qd7 13.c4 Rae8 14.Bc3 Bd8
15.Rad1 Qc6 16.f4 Qb6 17.b4 a6
18.Kh1 g6 19.Qf2 h6 20.Nf3 Ng4
21.Qg3 h5 22.Ng5 c5 23.bc5 dc5
24.Be2 Bc8 25.dc5 Qc5 26.Ne4
Qa3
XIIIIIIIIY

9-+lvlrtrk+0

9+-+-+p+-0

9p+-+p+p+0

9+-+-+-+p0

9-+P+NzPnzP0

9wq-vL-+-wQ-0

9P+-+L+P+0

9+-+RtR-+K0

xiiiiiiiiy
27.Bg4 hg4 28.Rd8 Rd8

29.Nf6 Kh8 30.Ng4 Kg8 31.Nf6
Kh8 32.Qg5 1-0

Пламен Василев (2196) – Кирил Ба-
дев (2327) [E11]

Полуфинал, мъже, Пловдив (1.9),
13.02.2008

1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 Bb4
4.Nbd2 0-0 5.a3 Be7 6.b4 a5 7.b5
c5 8.e3 d5 9.Bb2 b6 10.dc5 Bc5
11.Nb3 Nbd7 12.cd5 ed5 13.Be2
Bb7 14.Nfd4 Re8 15.0-0 Bd6
16.Nf5 Bc7 17.a4 Ne5 18.Rc1 Rc8
19.Nbd4 Qd7

XIIIIIIIIY

9-+r+r+k+0

9+lvlq+pzpp0

9-zp-+-sn-+0

9zpP+psnN+-0

9P+-sN-+-+0

9+-+-zP-+-0

9-vL-+LzPPzP0

9+-tRQ+RmK-0

xiiiiiiiiy20.f4 Nc4 21.Rc4 dc4 22.Bg4
Qd8 23.Ng7 c3 24.Bc8 Kg7
25.Bb7 cb2 26.Bc6 Rg8 27.Qc2
Kf8 28.Qb2 Qe7 29.Nf5 Qc5
30.Qf6 1-0

Спас Кожухаров (2437) – Пламен
Младенов (2339) [A39]

Полуфинал, мъже, Пловдив (2.1),
14.02.2008

1.Nf3 Nf6 2.g3 g6 3.c4 c5
4.Bg2 Bg7 5.0-0 0-0 6.d4 cd4
7.Nd4 Nc6 8.Nc3 Nd4 9.Qd4 d6
10.Qd2 Qc7 11.b3 Bd7 12.Bb2
Bc6 13.e4 Nd7 14.Rfe1 a5
15.Nd5 Qd8 16.Bg7 Kg7 17.Rad1
Bd5 18.ed5 a4 19.b4 Re8 20.c5
dc5 21.bc5
XIIIIIIIIY

9r+-wqr+-+0

9+p+nzppmkp0

9-+-+-+p+0

9+-zPP+-+-0

9p+-+-+-+0

9+-+-+-zP-0

9P+-wQ-zPLzP0

9+-+RtR-mK-0

xiiiiiiiiy

Илия ЦветковВладимир Петков
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21...Qc7 22.Rc1 Nf8 23.h3
Kg8 24.Qb4 a3 25.Re3 Qa5
26.Qa5 Ra5 27.c6 bc6 28.dc6 Ra7
29.Rb3 Rc8 30.Rcc3 Ne6 31.Ra3
Rac7 32.Rc4 Nd8 33.Rd3 Kf8
34.a4 e6 35.f4 Ke7 36.Rdc3 Kd6
37.Kf2 Ra8 38.g4 h6 39.h4 Rac8
40.g5 hg5 41.hg5 Ra8 42.Rd3
Ke7 43.Rcd4 Rac8 44.Rc4 Ra8
45.Ke3 Rac8 46.Rc5 Ra8 47.a5
Rac8 48.Rd4 Ra8 49.Kd2 Ra6
50.Kc3 Nc6 51.Rdc4 Rca7 52.Rc6
Rc6 53.Rc6 Ra5 54.Rc7 Kf8
55.Kd4 Ra4 56.Rc4 Ra7 57.Be4
Kg7 58.Rc3 Ra4 59.Ke5 Ra1
60.Rc4 Rd1 61.Rd4 Ra1 62.Kd6
Ra5 63.Rb4 Kf8 64.Bc6 Kg7
65.Ra4 Rf5 66.Ke7 e5 67.Bd7 Rf4
68.Rf4 ef4 69.Bc6 Kg8 70.Kf6
Kf8 71.Bd5 1-0

Георги Филев (2409) – Петър Савов
(2206) [B98]

Полуфинал, мъже, Пловдив (2.10),
14.02.2008

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4
4.Nd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6
7.f4 Be7 8.Qf3 Qc7 9.0-0-0 0-0
10.Qg3 Nbd7 11.Bd3 Re8
12.Rhe1 Nc5 13.e5 Nd3 14.Rd3
de5 15.fe5 Nd7 16.Be7 Re7
XIIIIIIIIY

9r+l+-+k+0

9+pwqntrpzpp0

9p+-+p+-+0

9+-+-zP-+-0

9-+-sN-+-+0

9+-sNR+-wQ-0

9PzPP+-+PzP0

9+-mK-tR-+-0

xiiiiiiiiy
17.Nd5 Qd8 18.Ne7 Qe7

19.Rf1 f6 20.ef6 Nf6 21.Re1 Qf7
22.Nf5 Kh8 23.Rd8 Ng8 24.Nd6
Qc7 25.Rf1 1-0

Владимир Петков (2419) – Николай
Милчев (2322) [D11]

Полуфинал, мъже, Пловдив (3.2),
14.02.2008

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6
4.e3 Bg4 5.h3 Bf3 6.Qf3 e6
7.Nc3 Nbd7 8.cd5 cd5 9.Bd3
Bb4 10.0-0 0-0 11.Qe2 e5

12.Qc2 e4 13.Be2 Nb6 14.Bd2
Rc8 15.Qb3 Bd6 16.Rfc1 g5
17.Nb5 Bb8 18.Bb4 Re8 19.Qa3
Rc1 20.Rc1 Nc8 21.Qa5 a6
22.Qd8 Rd8 23.Nc7 Kg7 24.Ba5
b6 25.Na6 ba5 26.Nb8 Nd6
27.Na6 h5 28.Rc5 a4 29.Ra5 Nf5
30.Ra4 g4 31.hg4 hg4 32.b4 g3
33.b5 Rc8 34.Nc5 1-0

Валери Лилов (2393) – Любослав Къ-
тов (2345) [A46]

Полуфинал, мъже, Пловдив (3.6),
14.02.2008

1.d4 Nf6 2.Bg5 e6 3.e4 h6
4.Bf6 Qf6 5.Nf3 d6 6.Nc3 g6 7.h4
Bg7 8.Qd2 Qe7 9.0-0-0 c6 10.e5
d5 11.Na4 Nd7 12.c4 dc4 13.Nc3
Qb4 14.a3 Qb3 15.Qe3 Qb6
16.Bc4 Bf8 17.Ne4 Qc7 18.Kb1
b5 19.Bb3 Bb7 20.Qf4 a5
21.Rhe1 a4
XIIIIIIIIY

9r+-+kvl-tr0

9+lwqn+p+-0

9-+p+p+pzp0

9+p+-zP-+-0

9p+-zPNwQ-zP0

9zPL+-+N+-0

9-zP-+-zPP+0

9+K+RtR-+-0

xiiiiiiiiy
22.Nd6 Bd6 23.ed6 Qb6

24.Be6 fe6 25.Re6 Kd8 26.Ne5
Rf8 27.Re1 Ba6 28.Nd7 1-0

Георги Филев (2409) – Валери Лилов
(2393) [B45]

Полуфинал, мъже, Пловдив (4.2),
15.02.2008

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cd4
4.Nd4 Nf6 5.Nc3 e6 6.Be2 Bb4
7.0-0 Bc3 8.bc3 Ne4 9.Bd3 d5
10.Ba3 Qa5 11.Qc1 Nc3 12.Nb3
Qd8 13.Qd2 d4 14.Rae1 Qd5
15.f4 f5 16.Bb2 Na2 17.Be2 0-0
18.Bf3 Qc4 19.Bc6 bc6 20.Bd4
Rd8 21.Rf2 Nb4 22.Qe3 Nc2
23.Rc2 Qc2 24.Qe5 Rd4 25.Nd4
Qc3 26.Re3 Qb4 27.Rb3 Qc4
28.Rg3 g6 29.h4 Qd5 30.Qf6
Qd6 31.Nf5 Qc5 32.Ne3 Bd7
33.Kh2 Rf8 34.Rg6 hg6 35.Qg6
Kh8 ½-½

Методи Стойнев (2336) – Момчил
Тодоров (2286) [B52]

Полуфинал, мъже, Пловдив (4.6),
15.02.2008

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5 Bd7
4.Bd7 Qd7 5.c4 Nc6 6.Nc3 g6
7.d4 cd4 8.Nd4 Bg7 9.Nde2 Nf6
10.f3 0-0 11.0-0 a6 12.a4 Qd8
13.Be3 Qa5 14.Kh1 Nd7
15.Qc2 Nc5 16.b3 Rfc8 17.Rab1
e6 18.Rfd1 Qc7 19.Qd2 Na5
20.Qa2
XIIIIIIIIY

9r+r+-+k+0

9+pwq-+pvlp0

9p+-zpp+p+0

9sn-sn-+-+-0

9P+P+P+-+0

9+PsN-vLP+-0

9Q+-+N+PzP0

9+R+R+-+K0

xiiiiiiiiy
20...Ncb3 21.Rb3 Nb3 22.Qb3

Qc4 23.Qc4 Rc4 24.Rd3 Rac8
25.Bd2 R8c5 26.Kg1 Kf8 27.Kf2
Ke7 28.Ke1 h5 29.Kd1 Kd7
30.Be1 Kc6 31.Bd2 Be5 32.g3 Bg7
33.Be1 d5 34.ed5 ed5 35.Bd2 f5
36.Na2 Ra4 37.Nb4 Kb5 38.Nd5
Ra1 39.Nc1 a5 40.Ne3 Rb1 41.Rb3
Rb3 42.Nb3 Re5 43.Nd4 Ka6
44.f4 Re7 45.Nf3 a4 46.Nc4 Re4
47.Nce5 b5 48.Ng6 a3 49.Nge5 a2
50.Bc3 0-1

Владимир Петков (2419) – Петър Г.
Арнаудов (2299) [D23]

Полуфинал, мъже, Пловдив (7.2),
17.02.2008

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6
4.Qc2 dc4 5.Qc4 Bf5 6.g3 e6
7.Bg2 Nbd7 8.0-0 Be7 9.Nc3 h6
10.Re1 Ne4 11.Qb3 Qb6 12.Nh4
Qb3 13.ab3 Bb4 14.Nf5 ef5
15.Be4 fe4 16.Ra4 Bc3 17.bc3 0-0
18.c4 Rfd8 19.Be3 Nf6 20.h3 a6
21.g4 Rd7 22.Kg2 Nh7 23.Ra5
Re8 24.Rd1 Nf8 25.Kg3 Ne6
26.Re5 Red8 27.d5 Nc7 28.Bb6
cd5 29.Bc7 Rc7 30.Re4 de4
31.Rd8 Kh7 32.Kf4 Re7 33.e3
Re6 34.Rd7 Rb6 35.Rf7 Rb3
36.Ke4 a5 37.Rf8 a4 38.Ra8 a3
39.f4 Kg6 40.h4 Kf6 41.h5 g6
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42.hg6 Kg6 43.Kd4 h5 44.gh5
Kh5 45.e4 Kg6 46.Ke5 Kf7 47.f5
Ke7 48.c5 Rc3 49.Ra7 Rc5
50.Kd4 Rb5 51.Ra3 Kf6 52.Ra8
Rb4 53.Ke3 Rb1 54.Rf8 Ke7
55.Rh8 Kf6 56.Rh6 Kg7 57.Rd6
b5 58.Kf4 b4 59.Rd7 Kf8 60.Ke5
b3 61.Ke6 Re1
XIIIIIIIIY

9-+-+-mk-+0

9+-+R+-+-0

9-+-+K+-+0

9+-+-+P+-0

9-+-+P+-+0

9+p+-+-+-0

9-+-+-+-+0

9+-+-tr-+-0

xiiiiiiiiy
62.Rb7 Re4 63.Kf6 Kg8

64.Rb3 Ra4 65.Rb8 Kh7 66.Re8
Ra6 67.Kf7 Ra5 68.f6 Ra7 69.Re7
Ra8 70.Rd7 Kh8 71.Rd4 Ra7
72.Kg6 1-0

Сашо Андреев (2096) – Янко Панайо-
тов (2227) [B07]

Полуфинал, мъже, Пловдив (5.14),
15.02.2008 г.

1.e4 c5 2.c3 d6 3.d4 Nf6 4.f3
cd4 5.cd4 e6 6.Bd3 Qb6 7.Ne2
Nc6 8.Nbc3 Bd7 9.Bc2 Be7
10.Kf2 Nb4 11.Be3 Nc2 12.Qc2
Qa5 13.Qd2 Bc6 14.Rhd1 Qd8
15.b4 0-0 16.b5 Be8 17.a4 d5
18.Kg1 Bb4 19.Qb2 Ba5 20.Bg5
Rc8 21.Bf6 Qf6 22.ed5 ed5
23.Nd5 Qg5 24.Nef4 Bd7 25.Qf2
Be6 26.Qg3 Qg3 27.hg3 Rcd8
28.Ne7 Kh8 29.d5 Bd7 30.Ra2 g6
31.d6 Kg7 32.Rc2 a6 33.Rb1 ab5
34.ab5 Bb6 35.Kh2 Ra8 36.Nfd5
Bd8 37.b6 Ra5
XIIIIIIIIY

9-+-vl-tr-+0

9+p+lsNpmkp0

9-zP-zP-+p+0

9tr-+N+-+-0

9-+-+-+-+0

9+-+-+PzP-0

9-+R+-+PmK0

9+R+-+-+-0

xiiiiiiiiy

38.Rc7 Be6 39.Nf4 Ba2
40.Rb2 g5 41.Ne2 Bd5 42.Nc3
Be6 43.Rb7 Ra8 44.Ne4 1-0

Владимир Петков (2419) – Георги
Филев (2409) [A43]

Полуфинал, мъже, Пловдив (5.1),
15.02.2008

1.d4 Nf6 2.Nf3 c5 3.d5 b5
4.Bg5 Qb6 5.a4 b4 6.a5 Qc7
7.Bf6 gf6 8.Nbd2 f5 9.Nc4 d6
10.e3 e5 11.Nh4 Qe7 12.g3 f4
13.c3 Na6 14.Qc2 Rb8 15.Bd3 fe3
16.fe3 bc3 17.bc3 Qb7 18.0-0
XIIIIIIIIY

9-trl+kvl-tr0

9zpq+-+p+p0

9n+-zp-+-+0

9zP-zpPzp-+-0

9-+N+-+-sN0

9+-zPLzP-zP-0

9-+Q+-+-zP0

9tR-+-+RmK-0

xiiiiiiiiy
18...Qd5 19.Rad1 Be6 20.Nd6

Bd6 21.Bb5 Rb5 22.Rd5 Bd5
23.c4 Nb4 24.Qe2 Bc4 25.Qc4
Rb7 26.Nf5 Bf8 27.Qe4 1-0

Илия Цветков (2360) – Владимир
Петков (2419) [A28]

Полуфинал, мъже, Пловдив (6.1),
16.02.2008

1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.Nf3 Nc6
4.e4 Bb4 5.d3 d6 6.Be2 Bc3 7.bc3
h6 8.0-0 b6 9.Ne1 Ne7 10.f4 Ng6
11.f5 Nf8 12.Nc2 N8d7 13.Qe1
Bb7 14.Ne3 c6 15.Qg3 Rg8 16.a4
Nc5 17.Ba3 Nfd7 18.Bc5 Nc5
XIIIIIIIIY

9r+-wqk+r+0

9zpl+-+pzp-0

9-zppzp-+-zp0

9+-sn-zpP+-0

9P+P+P+-+0

9+-zPPsN-wQ-0

9-+-+L+PzP0

9tR-+-+RmK-0

xiiiiiiiiy
19.f6 g6 20.Nf5 Rh8 21.Ne7

Nd7 22.Qf2 Rh7 23.a5 a6 24.ab6
a5 25.d4 Nf6 26.Nc6 Bc6 27.Qf6

Qf6 28.Rf6 Ke7 29.de5 Be4
30.Rd6 Rhh8 31.Bf3 Bf3 32.gf3
Rhd8 33.c5 Rd6 34.ed6 Kd7
35.b7 Rb8 36.Ra5 Rb7 37.Ra8
Kc6 38.Rc8 Kd7 39.c6 1-0

Тодор Бонев (2267) – Валери Лилов
(2393) [B48]

Полуфинал, мъже, Пловдив (6.4),
16.02.2008

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cd4
4.Nd4 e6 5.Nc3 a6 6.Be2 Qc7
7.0-0 Nf6 8.a3 Be7 9.Be3 0-0
10.f4 d5 11.e5 Ne4 12.Ne4 de4
13.c3 Rd8 14.Qb1 Nd4 15.cd4 b5
16.Qe4 Bb7 17.Qd3 g6 18.Bf3
Bf3 19.Rf3 Qb7 20.Raf1 h5
21.Rg3 Bh4 22.Rh3 Be7 23.g4
hg4 24.Rg3 Qc6 25.Rg4 Kh8
XIIIIIIIIY

9r+-tr-+-mk0

9+-+-vlp+-0

9p+q+p+p+0

9+p+-zP-+-0

9-+-zP-zPR+0

9zP-+QvL-+-0

9-zP-+-+-zP0

9+-+-+RmK-0

xiiiiiiiiy
26.f5 ef5 27.Rf5 Qe6 28.Rff4 Rd7

29.Qe4 Rad8 30.Rf7 Bg5 31.Bg5
Rd4 32.Bf6 Kg8 33.Qg6# 1-0

Николай Милчев (2322) – Тодор Бо-
нев (2267) [E90]

Полуфинал, мъже, Пловдив (7.3),
17.02.2008

1.Nf3 Nf6 2.d4 g6 3.c4 Bg7
4.Nc3 0-0 5.e4 d6 6.h3 e5 7.de5
de5 8.Be3 Nbd7 9.Be2 c6 10.a3
Qe7 11.b4 a5 12.c5 b6 13.cb6 ab4
14.ab4 Ra1 15.Qa1 Qb4 16.0-0
XIIIIIIIIY

9-+l+-trk+0

9+-+n+pvlp0

9-zPp+-snp+0

9+-+-zp-+-0

9-wq-+P+-+0

9+-sN-vLN+P0

9-+-+LzPP+0

9wQ-+-+RmK-0

xiiiiiiiiy
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16...Ne4 17.Ne4 Qe4 18.Qa7
c5 19.Bb5 Bb7 20.Rd1 Nf6
21.Bc5 Ra8 22.Qa8 Ba8 23.Rd8
Bf8 24.Bf8 Qb1 25.Bf1 Bc6
26.Ne5 Qb6 27.Be7 Ne8 28.Bc4
Qb1 29.Kh2 Qe4 30.Bf7 Kg7
31.Nc6 Kf7 32.Rc8 Nc7 33.Bd6
Ne6 34.Ne5 Kg7 35.Nf3 Qd3
36.Be5 Kh6 37.Rb8 Qc4 38.Rb2
Qc1 39.Rb4 g5 40.Rb6 Qc8
41.Nd4 1-0

Кирил Бадев (2327) – Валери Лилов
(2393) [C54]

Полуфинал, мъже, Пловдив (8.6),
17.02.2008

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5
4.c3 Nf6 5.d4 ed4 6.cd4 Bb4
7.Nc3 Ne4 8.0-0 Bc3 9.d5 Bf6
10.Re1 Ne7 11.Re4 d6
XIIIIIIIIY

9r+lwqk+-tr0

9zppzp-snpzpp0

9-+-zp-vl-+0

9+-+P+-+-0

9-+L+R+-+0

9+-+-+N+-0

9PzP-+-zPPzP0

9tR-vLQ+-mK-0

xiiiiiiiiy
12.Bg5 Bg5 13.Ng5 h6 14.Qe2

hg5 15.Re1 Be6 16.de6 f6 17.Re3
Kf8 18.Rh3 Rh3 19.gh3 g6
20.Qf3 Kg7 21.Qb7 Qb8 22.Qf3
c6 23.Qa3 Qc7 24.b4 d5 25.Bf1
a5 26.Rb1 Rb8 27.b5 c5 28.b6
Rb6 29.Qa5 Rb7 30.Qe1 Ra7
31.Rb2 Qe5 32.Re2 Qb8 33.Qc3
Qb4 34.Qc1 c4 35.Qe3 Rc7
36.Qd4 Qc5 37.Qb2 c3 38.Qb8 c2
39.Qe8 Nf5 0-1

Владимир Петков (2419) – Валери
Лилов (2393) [E10]

Полуфинал, мъже, Пловдив (9.1),
18.02.2008

1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 c5 4.d5
ed5 5.cd5 b5 6.Bg5 d6 7.e4 a6
8.a4 Be7 9.Nbd2 Nd5 10.Be7
Qe7 11.ab5 0-0 12.Bc4 Nb6
13.0-0 Bb7 14.Re1 a5 15.Ba2
N8d7 16.Nb1 Qf6 17.Nc3 Ne5
18.Qe2 Rfe8 19.Nd2 a4 20.Nf1 c4
21.Ne3 a3 22.Bb1

XIIIIIIIIY

9r+-+r+k+0

9+l+-+pzpp0

9-sn-zp-wq-+0

9+P+-sn-+-0

9-+p+P+-+0

9zp-sN-sN-+-0

9-zP-+QzPPzP0

9tRL+-tR-mK-0

xiiiiiiiiy
22...Rec8 23.Rd1 ab2 24.Ra8

Ba8 25.Qb2 Nd3 26.Qd2 Qd4
27.Nf5 Qf6 28.Ne3 h5 29.h3 Rc5
30.Bd3 cd3 31.Ncd5 Bd5 32.ed5
Rc3 33.Qa2 g6 34.Qa7 Qd4
35.Qb8 Nc8 36.b6 Qb6 37.Qb6
Nb6 38.Kf1 f5 39.g3 h4 40.Rb1
Nc4 41.Nc4 Rc4 42.Ke1 hg3
43.fg3 Rc5
XIIIIIIIIY

9-+-+-+k+0

9+-+-+-+-0

9-+-zp-+p+0

9+-trP+p+-0

9-+-+-+-+0

9+-+p+-zPP0

9-+-+-+-+0

9+R+-mK-+-0

xiiiiiiiiy
44.Kd2 Rd5 45.Rb7 g5

46.Ra7 Rd4 47.Ra5 d5 48.Ra7
Rb4 49.h4 g4 50.Rd7 Rb2
51.Ke3 Re2 52.Kd3 Rg2 53.Ke3
Rg3 54.Kf4 Rf3 55.Kg5 Kf8
56.Kf6 Ke8 57.Re7 Kd8 58.h5
Rh3 59.Rh7 f4 60.Kg5 g3
61.Kf4 g2 62.Rg7 Rh5 63.Rg2
Ke7 64.Rg6 Rh4 65.Ke5 d4
66.Re6 Kf7 ½:-½

Спас Кожухаров (2437) – Момчил То-
доров (2286) [D93]

Полуфинал, мъже, Пловдив (6.2),
16.02.2008

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5
4.Nf3 Bg7 5.Bf4 0-0 6.e3 c5 7.dc5
Qa5 8.Rc1 dc4 9.Bc4 Qc5 10.Bb3
Qa5 11.0-0 Nc6 12.h3 Bf5
13.Qe2 Ne4 14.Ne4 Be4 15.Rfd1
Bf3 16.Qf3 Bb2 17.Rb1 Bg7
18.Rd7 Qf5 19.Rbd1 g5 20.Qh5
Rad8

XIIIIIIIIY

9-+-tr-trk+0

9zpp+Rzppvlp0

9-+n+-+-+0

9+-+-+qzpQ0

9-+-+-vL-+0

9+L+-zP-+P0

9P+-+-zPP+0

9+-+R+-mK-0

xiiiiiiiiy
21.Qg5 Qd7 22.Rd7 Rd7

23.Qg4 e6 24.Bh6 f5 25.Be6
Kh8 26.Qh5 Re7 27.Bg7 Rg7
28.Bf5 Ne7 29.Be6 b6 30.f4
Ng8 31.f5 Nf6 32.Qh4 Ng8
33.Qd4 1-0

Момчил Тодоров (2286) – Тодор Бо-
нев (2267) [B85]

Полуфинал, мъже, Пловдив (9.7),
18.02.2008

1.e4 c5 2.Nc3 e6 3.Nf3 a6
4.d4 cd4 5.Nd4 d6 6.Be2 Be7
7.0-0 Nf6 8.f4 Qc7 9.Be3 0-0
10.Kh1 Nc6 11.Qe1 Bd7 12.Qg3
b5 13.a3 Nd4 14.Bd4 Bc6
15.Rad1 Rad8 16.Bf3 a5 17.Rfe1
Rfe8 18.Rd3 b4 19.ab4 ab4 20.e5
de5 21.fe5 Bf3 22.ef6 Qg3 23.hg3
gf6 24.gf3 bc3 25.Bc3 Rd3 26.cd3
Rd8 27.Rd1 f5 28.Kg2 Rf8 29.Kf2
f6 30.Ke2 Kf7 31.Rh1 Kg6 32.f4
Ra8 33.d4 Bd6 34.Kd3 Ra4 35.b3
Ra2 36.Re1
XIIIIIIIIY

9-+-+-+-+0

9+-+-+-+p0

9-+-vlpzpk+0

9+-+-+p+-0

9-+-zP-zP-+0

9+PvLK+-zP-0

9r+-+-+-+0

9+-+-tR-+-0

xiiiiiiiiy
36...Rg2 37.Re6 Rg3 38.Kc4

Bf4 39.d5 Rg4 40.Kc5 Rg3 41.Bf6
Rb3 42.Be5 Kg5 43.Bf4 Kf4
44.d6 Rd3 45.Rh6 Ke3 46.Kc6
Rc3 47.Kd7 f4 48.Ke7 f3 49.Rh7
Ke4 50.d7 Rd3 51.Rf7 Ke3
52.d8Q Rd8 ½:-½
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Победител е най-новият български
гросмайстор Валентин Йотов

Йордан Пелов – майстор на спорта по кореспондентен шах

Тридeсетото, юбилейно отк-
рито първенство на България
по шахмат се проведе от по ус-
тановена вече традиция, в на-
чалото на месец февруари в
Новотел „Пловдив”. Участваха
рекореден за последните 20 го-
дини брой шахматисти – 237
(!) от 7 страни (България, Гър-
ция, Македония, Румъния,
Сърбия, САЩ и Хърватия.
Особено внушителни по своя
състав (и сила) бяха групите
на Румъния (23 участници) и
сърбия (17 участници). Сред
участниците бяха петима иг-
рали в първото открито пър-

венство на страната през 1966
г. в София: Ив. Радулов (заел
тогава 2 място, 4 кратен шам-
пион на страната); П. Орев (4-
ти, 10-кратен републикански
шампион за ветерани); П.
Лянгов (10-ти, взел участие
във всичките 30 открити пър-
венства); Д. Иванов – Клюсеин
(22-ри, ветеран на 81 г.) и К.
Ангелов (48-ми, световен шам-
пион по решаване на шахма-
тин задачи за 1979 г.). Това бе
най-силното открито първен-
ство – 13 гросмайстори, 28
международни майстори и 18
фиде –майстори, или всеки 4-

ти беше носител на междуна-
родно звание. В крайното кла-
сиране между първите 17, са-
мо Г. Грецеску (Рум) [6-ти,
2383] е без международно зва-
ние. Това показва, че в турни-
ра нямаше големи изненади.
Борбата за първото място и
призовете се водеше главно
между най-старшите по зва-
ние и шахматистите с най-ви-
сок индивидуален коефици-
ент. След 4-ия кръг, с пълен
актив от точки бяха 4 българ-
ски шахматисти – Вл. Петков,
В. Йотов, Кр. Георгиев и К. Ка-
ракехайов, следвани от 18 ду-

Крайно класиране:

1 мм Йотов Валентин 2495 BUL 7,5 45,5 57,5 6 40,0 23 фм Пантев Веселин 2359 BUL 6,0 40,5 50,5 4 35,0

2 гм Колев Атанас 2572 BUL 7,0 43,5 55,0 5 38,5 24 мм Василев Милен 2470 BUL 6,0 40,0 51,0 4 33,5

3 мм Каракехайов Калин 2437 BUL 7,0 43,5 54,5 5 38,5 25 Енчев Ивайло 2346 BUL 6,0 39,5 50,5 4 33,0

4 гм Неведничи Владислав 2538 ROU 7,0 43,0 55,0 5 38,5 26 Йорданов Николай 2254 BUL 6,0 39,5 48,5 5 31,5

5 мм Божков Деян 2523 BUL 7,0 43,0 54,5 6 36,5 27 фм Георгеску Тибериу 2356 ROU 6,0 39,0 51,0 5 35,0

6 Грецесцу Габриел-Андрей 2383 ROU 7,0 42,5 54,5 6 36,5 28 Алексанров Васил 2298 BUL 6,0 39,0 50,0 6 31,0

7 мм Чирила Йоан Кристиян2400 ROU 7,0 42,0 53,0 6 36,0 29 фм Галунов Тодор 2276 BUL 6,0 39,0 48,5 5 32,5

8 гм Радулски Юлиян 2511 BUL 7,0 40,5 52,0 6 34,0 30 мм Мархолев Димитър 2401 BUL 6,0 38,5 50,5 4 32,0

9 мм Дренчев Петър 2426 BUL 7,0 40,0 50,5 6 35,0 31 гм Береску Алин 2498 ROU 6,0 38,5 49,5 5 32,0

10 мм Дочев Димитър 2421 BUL 7,0 39,0 50,0 5 35,5 32 гм Димитров Владимир 2456 BUL 6,0 38,0 48,0 4 33,0

11 гм Петков Владимир 2434 BUL 6,5 42,5 53,5 6 35,5 33 мм Войнович Горан 2474 SRB 6,0 38,0 48,0 4 32,5

12 гм Лупулеску
Константин

2553 ROU 6,5 41,5 52,5 5 35,0 34 мм Панбукчян Валентин 2307 BUL 6,0 37,0 47,5 5 30,0

13 фм Куков Велислав 2359 BUL 6,5 39,0 50,0 4 34,5 35 Панайотов Янко 2210 BUL 6,0 37,0 46,5 5 31,5

14 фм Лилов Валери 2323 BUL 6,5 38,5 47,5 5 34,0 36 мм Попов Петър 2275 BUL 6,0 36,0 46,0 5 31,0

15 мм Тодоров Огнян 2313 BUL 6,5 38,0 49,5 5 33,5 37 гм Войска Маргарита 2333 BUL 6,0 36,0 45,5 4 32,0

16 гм Спасов Любен 2427 BUL 6,5 37,5 48,0 4 36,5 38 Рахнев Александър 2112 BUL 6,0 36,0 43,0 5 27,5

17 мм Русев Красимир 2521 BUL 6,5 37,0 48,5 5 32,0 39 фм Бадев Кирил 2314 BUL 6,0 35,5 45,0 5 30,0

18 Влашки Нино 2175 BUL 6,5 35,5 45,5 6 30,0 40 мм Грунберг Михай-Лучан 2424 ROU 6,0 35,5 45,0 5 29,5

19 Младенов Пламен 2288 BUL 6,5 35,5 45,0 6 32,0 41 фм Арнаудов Г Петър 2345 BUL 6,0 35,0 46,0 5 31,0

20 фм Милчев Николай 2373 BUL 6,5 35,0 45,0 6 30,5 42 фм Ристич Небойша Б 2274 SRB 6,0 34,0 44,5 5 29,5

21 мм Николов Сашо 2405 BUL 6,5 34,5 45,0 6 30,5 43 гм Велчева Мария 2266 BUL 6,0 34,0 44,0 5 30,5

22 Филев Георги 2353 BUL 6,0 41,0 52,0 4 35,0 44 фм Матович Петър 2261 SRB 6,0 31,0 40,0 5 27,5
Всичко 237 участници.
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ши с по 3,5 т. Двубоите между
лидерите в 5-ия кръг (Йотов –
Каракехайов и Кр. Георгиев –
Петков) завършиха наравно.
Това позволи на Ат. Колев, Вл.
Неведничи (Рум) и М. Мръджа
(Хър) да ги застигнат на вър-
ха. След тези 7 лидери бяха
23-ма с по 4 т. След като пър-
венството беше преполовено,
нямаше изявен лидер и всич-
ки неизвестни относно крайно-
то подреждане оставаха без от-
говор. Три кръга преди края
начело с по 5,5 т. бяха Ат. Ко-
лев, Вл. Неведничи и В. Йотов.
На финала най-устойчив пси-
хически се оказа младия В.
Йотов, който независимо, че
иигар с двамата гросмайстори
(Ат. Колев и Вл. Неведничи)
успя да събере най-много точ-
ки и да финишира като едно-
личен победител. След като
ремизира тези 2 партии, в пос-
ледния кръг Вл. Йотов един-
ствен от лидерите успя да спе-
чели цяла точка като надигра
А. Береску (Рум). „Преследва-
чите” му според силата, шанса
и тактиката си (!!) останаха на
половин точка след него. Побе-
дителят Валентин Йотов дос-
тигна до успеха си след победи
над Ат. Димитров, П. Орев,
Огн. Тодоров, Вл. Петков, Г.
Грецесу и А. Береску (послед-
ните двама от Румъния) и 4
ремита – с К. Каракехайов, Ат.
Колев и Вл. Неведничи. Той е
възпитаник на плевенската
шахматна школа (първи тре-
ньор Н. Ноев). Съществен дял
за израстването му имат мм П.
Пеев и гм Вл. Димитров, с ко-
гото работи в продължение на
5 години.Състезава се от ШК
„Дракон” (Пл). Сега е състеза-
тел на Нюхаузен (Герм). На-
ционален състезател. Като по-
бедител в откритото първен-
ство, В. Йотов спечели голяма-
та награда от 1 500 евро. Кла-
сиралите се до 15 място също
спечелиха парични награди.
Специалните призове станаха

достояние на: жени – М. Вой-
ска, М. Велчева и И Йоница
(Рум); ветерани – Л. Спасов,
П. Попов и М. Скоко (Сърбия);
шахматисти с ЕЛО до 2000 – Б.
Ангелов, А. Тодоров и Б. Ива-
нов; с ЕЛО от 2001 до 2200 –
Ал. Рахнев, Б. Гарбеа (Рум) и
Н. Добрев; юноши (до 18 г.) – В.
Лилов, Т. Георгеску и Б. Посе-
дару (и двамата от Румъния);
девойки (до 18 г.) – М. Стефа-
нова, Г. Тодорова; юноши (до 14
г. – И. Петровски (Македония),
Ан. Атанасов, И. Стоянов; де-
войки (до 14 г.) – С. Трифонова,
Д. Сиркова, Ц. Галунова; юно-
ши до 12 г. – К. Бербатов, Н.
Христов, Д. Даскалов; девойки
до 12 г. – М. Васова, С. Ивано-
ва, Д. Драгиева. Юношите и
девойките бяха наградени със
сувенири, а главният редактор
на в-к „Марица”, Любомир
Минчев, отличи победителите
в отделните възрастови групи.
Трима от игралите в първото
първенство през 1966 г. – Ив.
Радулов, П. Орев и П. Лянгов
получиха покана да участват
във всички следващи открити
първенства на страната на раз-
носки на организаторите.

Георги Живков – Сашо Николов
(2405) [B86]

Открито първенство на България,
Пловдив, (1), 02.02.2008 г.

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4
4.Nd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bc4 e6
7.Bb3 Nbd7 8.Be3 Nc5 9.f3 b5
10.Qd2 Bb7 11.0-0-0 Be7 12.Kb1
0-0 13.Qf2 Qa5 14.g4 b4 15.Nce2
Rac8 16.g5
XIIIIIIIIY

9-+r+-trk+0

9+l+-vlpzpp0

9p+-zppsn-+0

9wq-sn-+-zP-0

9-zp-sNP+-+0

9+L+-vLP+-0

9PzPP+NwQ-zP0

9+K+R+-+R0

xiiiiiiiiy

16...Nfe4 17.fe4 Be4 18.Rc1
Nb3 19.Nb3 Qc7 20.Rhg1 f6
21.Ned4 Qd7 22.Qh4 f5 23.Nd2
Bd5 24.Ne2 a5 25.Nf4 Bb7
26.Nh5 g6 27.Nf6 Bf6 28.gf6 Qf7
29.Bg5 e5 30.Qh6 Bd5 31.h4 Ba2
32.Ka1 Bd5 33.h5 Kh8 34.hg6
Qg6 35.Qh4 Rg8 36.f7 1-0

Милан Скоко (2244) – Юлиян Радул-
ски (2511) [C47]

Открито първенство на България,
Пловдив, (2), 03.02.2008

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6
4.d4 ed4 5.Nd4 Bb4 6.Nc6 bc6
7.Bd3 d5 8.ed5 0-0 9.0-0 cd5
10.Bg5 c6 11.Qf3 Rb8 12.Na4
Be7 13.h3 Be6 14.b3 c5 15.Rad1
Qa5 16.Rfe1 h6 17.Bd2 Qc7
18.Nc3 c4 19.Bf5 Qc8 20.Be6 fe6
21.Qe2 Rb6 22.Na4 Rc6 23.Be3
Ne4 24.Qg4 Rf5 25.Bh6 Qf8
XIIIIIIIIY

9-+-+-wqk+0

9zp-+-vl-zp-0

9-+r+p+-vL0

9+-+p+r+-0

9N+p+n+Q+0

9+P+-+-+P0

9P+P+-zPP+0

9+-+RtR-mK-0

xiiiiiiiiy
26.Re4 de4 27.Qe4 Qc8

28.Be3 cb3 29.cb3 Rc2 30.Ba7
Ra2 31.Be3 Kf7 32.Rc1 Qd7

Победителят на откритото
първенство на България – най-

новият ни гросмайстор
Валентин Йотов
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33.g4 Rf6 34.Nb6 Qb5 35.Rc7
Ra1 36.Kh2 Qf1
XIIIIIIIIY

9-+-+-+-+0

9+-tR-vlkzp-0

9-sN-+ptr-+0

9+-+-+-+-0

9-+-+Q+P+0

9+P+-vL-+P0

9-+-+-zP-mK0

9tr-+-+q+-0

xiiiiiiiiy
37.Re7 Ke7 38.Qb7 Ke8

39.Qc8 Kf7 40.Qc7 Kg8 41.Qc8
Rf8 42.Qe6 Kh8 43.Kg3 Qh1
44.Kh4 Qf3 45.Qc4 Kh7 46.Nd7
g5 47.Kg5 Ra5 48.Kh4 Rh5
49.gh5 Rf5 50.Qg4 1-0

Валери Лилов (2323) – Атанас Колев
(2572) [A29]

Открито първенство на България,
Пловдив,, 2008 (3), 04.02.2008

1.c4 Nf6 2.g3 e5 3.Bg2 d5
4.cd5 Nd5 5.Nc3 Nb6 6.Nf3 Nc6
7.0-0 Be7 8.d3 0-0 9.Be3 Be6
10.Na4
XIIIIIIIIY

9r+-wq-trk+0

9zppzp-vlpzpp0

9-snn+l+-+0

9+-+-zp-+-0

9N+-+-+-+0

9+-+PvLNzP-0

9PzP-+PzPLzP0

9tR-+Q+RmK-0

xiiiiiiiiy10...e4 11.Ne1 ed3 12.Nd3
Bd5 13.Bd5 Qd5 14.Nb6 ab6
15.Nf4 Qe5 16.Qb3 Bf6 17.Nd5
Qb2 18.Qb2 Bb2 19.Nc7 Ba1
20.Na8 Ra8 21.Ra1 b5 22.Rb1 b4
23.Bc5 Ra2 24.Bb4 Re2 25.Ba3
Ra2 26.Bc5 Ra5 27.Be3 b5
28.Bb6 Ra8 29.Rb5 Rb8 30.Rb2 f6
31.Bd4 ½:-½

Валентин Йотов (2495) – Огнян То-
доров (2313) [A84]

Открито първенство на България,
Пловдив, 2008 (3), 04.02.2008

1.d4 e6 2.c4 f5 3.Nf3 Nf6 4.g3
d5 5.Bg2 c6 6.0-0 Bd6 7.Bf4 Bf4

8.gf4 0-0 9.Nc3 Ne4 10.Rc1 Bd7
11.Ne5 Be8 12.e3 Nd7 13.Ne2
Bh5 14.f3 Nd6 15.Ng3 Be8 16.b3
Nf6 17.Qd2 a5 18.a4 Kh8
19.Kh1 Rg8 20.Rg1 h6 21.Bh3 g5
22.c5 Nf7
XIIIIIIIIY

9r+-wql+rmk0

9+p+-+n+-0

9-+p+psn-zp0

9zp-zPpsNpzp-0

9P+-zP-zP-+0

9+P+-zPPsNL0

9-+-wQ-+-zP0

9+-tR-+-tRK0

xiiiiiiiiy
23.Bf5 ef5 24.Nf5 Ne5 25.fe5

Bh5 26.Rg3 Qd7 27.Nd6 Ne8
28.Qg2 Ng7 29.Rh3 Kh7 30.Rg1
Raf8 31.f4 g4 32.Rh4 Qe6 33.h3
g3 34.f5 Rf5 35.Nf5 Qf5 36.Rf4
Qg5 37.Qg3 Qg3 38.Rg3 Bg6
39.Rg1 Ne6 40.Rf6 Ng5 41.Kh2
Be4 42.Rg3 Bg6 43.Rd6 Rg7
44.h4 Ne4 45.h5 Bh5 46.Rg7
Kg7 47.Rd7 Kg6 48.Rb7 Bd1
49.b4 ab4 50.Rb4 Kf5 51.a5 Be2
52.Rb6 Kg4 53.a6 Ng5 54.Rc6 1-0

Валентин Панбукчиян (2307) – Евге-
ни Янев (2485) [A02]

Открито първенство на България,
Пловдив,(3), 04.02.2008

1.f4 c5 2.Nf3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2
Bg7 5.0-0 Nf6 6.d3 d6 7.c4 0-0
8.Nc3 a6 9.Rb1 Rb8 10.Nh4 Bd7
11.a4 Qc8 12.Bd2 Bh3 13.f5 Bg2
14.Kg2 e6 15.e4 ef5 16.ef5 Nd4
17.Bg5 Qc6 18.Kh3 Rbe8 19.Qd2
Qd7 20.Rf2 gf5 21.Rbf1 f4 22.Kg2
Ng4 23.Bf4 Nf2 24.Rf2 Re6 25.Nd5
Rfe8 26.Be3 Qd8 27.Bg5 f6
XIIIIIIIIY

9-+-wqr+k+0

9+p+-+-vlp0

9p+-zprzp-+0

9+-zpN+-vL-0

9P+Psn-+-sN0

9+-+P+-zP-0

9-zP-wQ-tRKzP0

9+-+-+-+-0

xiiiiiiiiy

28.Be3 Re3 29.Ne3 Bh6
30.Rf4 Bf4 31.gf4 Qd7 32.Qf2
Kh8 33.h3 Qa4 34.Nhf5 Nf5
35.Nf5 Qd1 0-1

Крум Георгиев (2466) – Йордан
Стойнов (2304) [B31]

Открито първенство на България,
Пловдив, (3), 04.02.2008 г.

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6
4.0-0 Bg7 5.c3 e5 6.Na3 Nge7
7.Nc4 0-0 8.d4 cd4 9.cd4 Nd4
10.Nd4 ed4 11.Nd6 Qb6 12.Bf4
Nc6 13.Qb3 Ne5 14.Qd5 Nc6
15.Rac1 Ne7 16.Qc4 Nc6 17.Rfd1
a6 18.Ba4 Qb4 19.Qc2 Be5
20.Be5 Ne5 21.Qc5 Qc5 22.Rc5
Nc6 23.a3 Rb8 24.Rcc1 Kg7 25.f4
f6 26.Bb3 Rd8 27.Rd3 b5 28.Bd5
Rb6 29.Kf2 a5 30.Nc8 Rc8 31.Rd4
Rc7 32.Rd3 Ra7 33.b3 h5 34.Ke3
Ne7 35.Rc5 f5 36.e5 d6 37.ed6
Rd6 38.Bf3 Rb6 39.Rd8 Kf7 40.h4
Ke6 41.Be2 Nc6 42.Rdd5 Ne7
43.Re5 Kd6 44.Bb5 Rbb7 45.a4
Rc7 46.Rc7 Rc7 47.Bc4 Nc6
48.Re6 Kc5 49.Rg6 Nd4 50.Rg5
Re7 51.Kf2 Rh7 52.Be2 Kb4
53.Bh5 Kb3 54.Bd1 Kc3 55.h5
Kd2 56.Bf3 Rf7 57.h6 Ne6
XIIIIIIIIY

9-+-+-+-+0

9+-+-+r+-0

9-+-+n+-zP0

9zp-+-+ptR-0

9P+-+-zP-+0

9+-+-+L+-0

9-+-mk-mKP+0

9+-+-+-+-0

xiiiiiiiiy
58.Bd5 1-0

Владимир Димитров (2456) – Васил
Александров (2298) [A25]

Открито първенство на България,
Пловдив, (3), 04.02.2008

1.c4 Nc6 2.g3 e5 3.Bg2 g6
4.Nc3 Bg7 5.e3 Nf6 6.d3 0-0
7.Nge2 d6 8.0-0 Bg4 9.h3 Be6
10.Nd5 Qd7 11.Kh2 Ne8 12.Rb1
Nd8 13.e4 c6 14.Ndc3 f5 15.ef5
gf5 16.f4 Nf7 17.b3 ef4 18.Bf4
Nf6 19.Qc2 Rae8 20.Rbe1 Qc8
21.Bc1 Ne5 22.Nf4 Bd7 23.d4
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Nf7 24.d5 Re1 25.Re1 Re8
26.Re2 Ne5 27.Nd1 Nf7 28.Ne6
Be6 29.de6 Re6 30.Qf5 Ne5
31.Ba3 Qe8 32.Rd2 Nf7 33.Nf2
Re5 34.Qc2 d5 35.Bb2 Rg5
36.Bf6 Bf6 37.cd5 Be5 38.Ne4
Rg6 39.dc6 bc6 40.Rd3 Nd6
41.Nd6 Bd6 42.Qc6 Qe1 43.Qa8
Kg7 44.Qa7 Kh8 45.Qd4 Be5
46.Re3
XIIIIIIIIY

9-+-+-+-mk0

9+-+-+-+p0

9-+-+-+r+0

9+-+-vl-+-0

9-+-wQ-+-+0

9+P+-tR-zPP0

9P+-+-+LmK0

9+-+-wq-+-0

xiiiiiiiiy
46...Qg1 0-1

Пламен Младенов (2288) – Владимир
Петков (2434) [A06]

Открито първенство на България,
Пловдив, (3), 04.02.2008

1.Nf3 d5 2.e3 Nf6 3.b3 Bg4
4.Bb2 Nbd7 5.d4 e6 6.Be2 Bb4
7.c3 Bd6 8.0-0 Ne4 9.Nbd2 f5
10.c4 Nd2 11.Nd2 Be2 12.Qe2 c6
13.f3 Qh4 14.g3 Qh5 15.e4 fe4
16.Rae1 0-0 17.fe4 Rf1 18.Nf1
Qe2 19.Re2 a5 20.Ne3 de4
21.Ng4
XIIIIIIIIY

9r+-+-+k+0

9+p+n+-zpp0

9-+pvlp+-+0

9zp-+-+-+-0

9-+PzPp+N+0

9+P+-+-zP-0

9PvL-+R+-zP0

9+-+-+-mK-0

xiiiiiiiiy
21...a4 22.Re4 ab3 23.ab3 Ra2

24.Bc3 Kf7 25.Re3 h5 26.Nf2
Nf6 27.Nd3 h4 28.Bb4 Bb4
29.Nb4 Rd2 30.Rd3 Rb2 31.gh4
Ne4 32.d5 ed5 33.cd5 c5 34.d6
Rd2 35.Rf3 Ke6 36.Re3 Ke5
37.Rd3 Rd3 38.Nd3 Kd6 39.Kg2
b5 40.Kh3 Kd5 41.Kg4 Kd4

42.Nf4 c4 43.bc4 b4 44.Ne2 Kc4
45.Nc1 Nf2 46.Kf3 Nd3 47.Ne2
b3 48.Ng3 Nc5 49.Ke3 b2 50.Nf1
Nb3 0-1

Владимир Петков (2434) – Деян
Божков (2523) [E94]

Открито първенство на България,
Пловдив, (4), 04.02.2008

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7
4.e4 d6 5.Nf3 0-0 6.Be2 Na6
7.0-0 e5 8.Be3 Ng4 9.Bg5 Qe8
10.de5 de5 11.h3 h6 12.Bd2 Nf6
13.Be3 Qe7 14.Qc1 Kh7 15.Nd5
Qd8 16.Rd1 Ne4 17.c5 Bd7
18.Bd3 f5 19.Be4 fe4 20.Nd2
XIIIIIIIIY

9r+-wq-tr-+0

9zppzpl+-vlk0

9n+-+-+pzp0

9+-zPNzp-+-0

9-+-+p+-+0

9+-+-vL-+P0

9PzP-sN-zPP+0

9tR-wQR+-mK-0

xiiiiiiiiy
20...Bh3 21.Ne4 Qh4 22.f3

Bg2 23.Kg2 Rf3 24.Kf3 Rf8
25.Bf4 Qh3 26.Ke2 Qg2 27.Kd3
ef4 28.Qc2 Qh3 29.Kc4 Qe6
30.Qe2 Be5 31.Kb3 c6 32.Qc4
cd5 33.Qd5 Qf7 34.Qf7 Rf7
35.Rd5 Bc7 36.Rad1 Nb8 37.Nd6
Bd6 38.Rd6 f3 39.Kc3 f2 40.Rf1
Na6 41.b4 g5 42.Rd2 Rf3 43.Kc4
Rf4 44.Rd4 Rd4 45.Kd4 Nb4
46.Rf2 Kg6 47.Rb2 Nc6 48.Ke4
Nd8 49.Rd2 Ne6 50.Rd6 Kf7
51.Kd5 Nf4 52.Ke5 Ke7 53.Rh6
Kd7 54.a4 Kc7 55.a5 Nd3
56.Kd4 Nb4 57.Kc4 Nc6 58.Rh7
Kb8 59.a6 ba6 60.Kd5 Nd8 61.c6
Kc8 62.Kd6 1-0

Габриел Грецеску (2383) – Валентин
Йотов (2495) [A36]

Открито първенство на България,
Пловдив, (4), 04.02.2008

1.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6
4.Bg2 Bg7 5.d3 d6 6.e4 Nf6
7.Nge2 0-0 8.0-0 Rb8 9.h3 Ne8
10.Be3 Nc7 11.d4 cd4 12.Nd4
Ne6 13.Nde2 a6 14.a4 Nc5
15.Rb1 Nb4 16.Nd5 Nd5 17.cd5

Bd7 18.a5 Bb5 19.b4 Na4 20.Bf3
Be2 21.Qa4 Bf3 0-1

Тибериу Георгеску(2356) – Крум Ге-
оргиев (2466) [E70]

Открито първенство на България,
Пловдив, 04.02.2008

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7
4.e4 d6 5.Nge2 0-0 6.Ng3 Nc6
7.d5 Ne5 8.f4 Ned7 9.Bd3 c6
10.0-0 Nc5 11.Bc2 Qb6 12.Kh1
Qb4 13.Bd3 Nd3 14.Qd3 Nd7
15.Nd1 Nc5 16.Qe2 b5 17.cb5
Qb5 18.Qb5 cb5 19.Rb1 b4
20.Be3
XIIIIIIIIY

9r+l+-trk+0

9zp-+-zppvlp0

9-+-zp-+p+0

9+-snP+-+-0

9-zp-+PzP-+0

9+-+-vL-sN-0

9PzP-+-+PzP0

9+R+N+R+K0

xiiiiiiiiy
20...Ba6 21.Re1 Bd3 22.Rc1

Ne4 23.Rc7 Nf6 24.Re7 Nd5
25.Ra7 Ne3 26.Ra8 Ra8 27.Ne3
Re8 28.Nc2 Re1 29.Ne1 Bb1
30.a4 Bb2 31.a5 b3 0-1

Атанас Колев (2572) – Драган Динич
(2346) [C45]

Открито първенство на България,
Пловдив, (4), 04.02.2008

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 ed4
4.Nd4 Nd4 5.Qd4 Ne7 6.Bc4 Nc6
7.Qd5 Qf6 8.0-0 Ne5 9.Be2 c6
10.Qb3 Ng6 11.f4 Bc5 12.Kh1 d6
13.Nc3 Qe7 14.f5 Ne5 15.Na4
Nd7 16.Nc5 Nc5 17.Qg3 Qf6
18.Bf3 0-0 19.Rd1 d5 20.Bg5 Qb2
21.Be7 1-0

Милен Василев (2470) – Валери Ли-
лов (2323) [A87]

Открито първенство на България,
Пловдив, (4), 04.02.2008

1.d4 f5 2.Nf3 Nf6 3.g3 g6
4.Bg2 Bg7 5.c4 0-0 6.b4 d5 7.cd5
Nd5 8.Qb3 a5 9.Nc3 e6 10.Bg5
Qd6 11.Nd5 ed5 12.b5 a4 13.Qd3
Nd7 14.0-0 c6 15.Rac1 Re8
16.Rc2 Nb6 17.Bf4 Qd7 18.Nd2
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Re6 19.Rb1 Qd8 20.Nf3 h6
21.Be5 Nc4 22.Bg7 Kg7 23.Ne5
Ne5 24.de5 Qa5 25.a3 Bd7 26.b6
Rd8 27.Qd4 Qa8 28.Rc5 Rf8
29.Rb4 Qd8 30.e3 g5 31.f4 Kh7
32.Ra5 h5 33.Qc5 Kg7 34.Raa4
Rh8 35.Ra7 Bc8 36.a4 h4
XIIIIIIIIY

9-+lwq-+-tr0

9tRp+-+-mk-0

9-zPp+r+-+0

9+-wQpzPpzp-0

9PtR-+-zP-zp0

9+-+-zP-zP-0

9-+-+-+LzP0

9+-+-+-mK-0

xiiiiiiiiy
37.a5 hg3 38.hg3 gf4 39.ef4

Rhh6 40.a6 Qd7 41.Ra8 Rh8
42.a7 Qf7 43.Rb8 Qh5 44.Rb1
Qh2 45.Kf2 Rh3 46.Qa3 1-0

Кирил Бадев (2314) – Петър Дрен-
чев (2426) [B06]

Plovdiv, 2008, open Plovdiv, 2008 (4),
04.02.2008

1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 d6
4.Be3 a6 5.Qd2 Nd7 6.Nf3 b5
7.a4 b4 8.Nd5 a5 9.Bc4 e6 10.Nf4
Nb6 11.Bb5 Bd7 12.Qe2 Nf6
13.e5 Nfd5 14.Nd5 Nd5 15.Bg5
Bb5 16.Qb5 Qd7 17.Qe2 0-0
18.0-0 Rfc8 19.Bd2 c5 20.c4 bc3
21.bc3 cd4 22.cd4 de5 23.Ne5 Qa7
24.Qe4 Nf6 25.Qh4 Nd7 26.Nf3
Nf6 27.Bf4 Nd5 28.Be5 Rc4
29.Qg3 Rac8 30.h4 Be5 31.Qe5
Qc7 32.Qe1 Rb4 33.g3 Ne7
34.Qd2 Qb7 35.Ra3 Nf5 36.g4
Nd6 37.Qh6 Rb1 38.Rb1 Qb1
39.Kg2 Qb2 40.Rd3 Rc2 41.Qe3
Nc4 42.Qe1 Re2 43.Qc3 Rf2
44.Kg3 Rg2 45.Kh3 Qf2 0-1

Александър Рахнев (2112) – Николай
Милчев (2373) [D17]

Открито първенство на България,
Пловдив, (4), 04.02.2008

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6
4.Nf3 dc4 5.a4 Bf5 6.Nh4 e6
7.Nf5 ef5 8.e3 Bd6 9.Bc4 0-0
10.Qf3 g6 11.h3 h5 12.0-0 Qe7
13.Bd2 Nbd7 14.Rfd1 Kg7 15.g3
Rae8 16.Qg2 h4 17.g4 fg4 18.hg4

h3 19.Qf3 Rh8 20.Kh1 Rh4
21.Rg1 Reh8 22.e4 h2 23.Rg2
Rh3 24.Qe2
XIIIIIIIIY

9-+-+-+-tr0

9zpp+nwqpmk-0

9-+pvl-snp+0

9+-+-+-+-0

9P+LzPP+P+0

9+-sN-+-+r0

9-zP-vLQzPRzp0

9tR-+-+-+K0

xiiiiiiiiy
24...Rc3 25.bc3 Ne4 26.Be1

Ndf6 27.Bd3 Re8 28.f3 Ng5
29.Bd2 Qc7 30.Qf1 Nh3 31.Re1
Rh8 32.Re5 Be5 33.de5 Qe5 34.f4
Qd5 35.c4
XIIIIIIIIY

9-+-+-+-tr0

9zpp+-+pmk-0

9-+p+-snp+0

9+-+q+-+-0

9P+P+-zPP+0

9+-+L+-+n0

9-+-vL-+Rzp0

9+-+-+Q+K0

xiiiiiiiiy
35...Nf2 36.Qf2 Qd3 37.f5

Ne4 38.f6 Nf6 39.Qe1 Ne4
40.Bc1 Qf3 41.Bb2 f6 0-1

Валентин Йотов (2495) – Калин Ка-
ракехайов (2437) [D46]

Открито първенство на България,
Пловдив, (5), 05.02.2008

1.d4 d5 2.Nf3 e6 3.c4 c6 4.e3
Nf6 5.Nc3 Nbd7 6.Bd3 Be7 7.0-0
0-0 8.Qe2 b6 9.b3 Bb7 10.Bb2
Qc7 11.Rad1 Rad8 12.Ne5 Ne5
13.de5 Nd7 14.f4 Nc5 15.Bb1 dc4
16.bc4 Rd1 17.Rd1 Rd8 18.Rd4
Ba6 19.Ba3 g6 20.Bc2 b5 21.cb5
cb5 22.Nb5 Qb6 23.Qd2 Rd4
24.Nd4 Nb3 25.ab3 Ba3 26.Be4
Qc7 27.Qc2 Qa5 28.Nf3 ½:-½

Крум Георгиев (2466) – Владимир
Петков (2434) [B51]

Открито първенство на България,
Пловдив, (5), 05.02.2008

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 d6

4.0-0 Bd7 5.Re1 Nf6 6.c3 a6
7.Bf1 Bg4 8.d3 e6 9.Bf4 Be7
10.Nbd2 h6 11.Qb3 e5 12.Bg3
Be6 13.Qd1 0-0 14.d4 cd4 15.cd4
ed4 16.Nb3 d5 17.ed5 Bd5
18.Nfd4 Bb4 19.Re3 Re8 20.Nc2
Re3 21.Ne3 Be6 22.Qf3 Qe7
23.Rd1 Rd8 24.Rd8 Qd8 25.Bh4
Be7 26.Nf5 Bf5 27.Qf5 g6 28.Qf3
Kg7 29.h3 g5 30.Bg3 Bd6 31.Bd6
Qd6 32.g3 b5 ½:-½

Петър Дренчев (2426) – Атанас Ко-
лев. (2572) [A79]

Открито първенство на България,
Пловдив, (5), 05.02.2008

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.d5
ed5 5.cd5 d6 6.e4 g6 7.Be2 Bg7
8.Nf3 0-0 9.0-0 Na6 10.Nd2 Nc7
11.a4 b6 12.Nc4 Ba6 13.Rb1 Re8
14.f3 Bc4 15.Bc4 a6 16.Bd2 Nh5
17.g4 Nf6 18.Bf4 h5 19.h3 Qd7
20.Qe2 Rab8 21.Ba6 hg4 22.hg4
Nfd5 23.Nd5 Nd5 24.Bd2 Nc7
25.Bb5 Nb5 26.Qb5 Qc7 27.Bf4
Be5 28.Be5 Re5 29.Rbd1
XIIIIIIIIY

9-tr-+-+k+0

9+-wq-+p+-0

9-zp-zp-+p+0

9+Qzp-tr-+-0

9P+-+P+P+0

9+-+-+P+-0

9-zP-+-+-+0

9+-+R+RmK-0

xiiiiiiiiy
29...d5 30.ed5 Rd5 31.Rd5

Qg3 32.Kh1 Kg7 33.Qe2 Rh8
34.Rh5 gh5 35.g5 Rd8 36.f4 Rd5
37.Qg2 Qh4 38.Kg1 Rd3 39.Rf3
Rd1 40.Rf1 Rf1 41.Qf1 Qg3
42.Kh1 h4 43.Qc1 Qh3 44.Kg1
Kg6 45.Qc2 Qf5 46.Qc4 Kh5
47.Kh2 Kg4 48.Qe2 Kf4 49.Qd2
Kg4 50.Qg2 Kh5 51.Qb7 Qf2
52.Kh1 h3 0-1

Деян Божков (2523) – Васил Алек-
сандров (2298) [C45]

Открито първенство на България,
Пловдив, (5), 05.02.2008

1.e4 Nc6 2.d4 e5 3.Nf3 ed4
4.Nd4 Bc5 5.Nc6 Qf6 6.Qf3 dc6
7.Nc3 Be6 8.Bd3 0-0-0 9.Qf6
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Nf6 10.f3 Rhe8 11.Bd2 Nd7
12.f4 f6 13.0-0-0 Bd4 14.Ne2
Nc5 15.Nd4 Rd4 16.Be3 Nd3
17.cd3 Ra4 18.a3 Bb3 19.Rd2
Ra6 20.Kb1 f5 21.e5 Ra5 22.Rc1
Rb5 23.Rc3 a5 24.Bf2 a4 25.Bh4
Kd7 26.h3 Be6 27.Kc2 Bb3
28.Kc1 Re6 29.d4 Rg6 30.g3 Be6
31.Bg5 h6 32.Bh4 Bd5 33.Kd1
Rb3 34.Ke1 b5 35.Rb3 Bb3
36.Kf2 h5 37.Bg5 Re6 38.g4 hg4
39.hg4 g6 40.gf5 gf5 41.Ke3 Rg6
42.Rh2 Rg7 43.Rh6 Bd5 44.Kd2
Rf7 45.Kc3 Rg7 46.Kb4 Rf7
47.Kc5 Rg7 48.Rh8 Ke6 49.Rh6
Kd7 50.Kb4 Be6 51.Ka5 Bd5
52.Ka6 Be4
XIIIIIIIIY

9-+-+-+-+0

9+-zpk+-tr-0

9K+p+-+-tR0

9+p+-zPpvL-0

9p+-zPlzP-+0

9zP-+-+-+-0

9-zP-+-+-+0

9+-+-+-+-0

xiiiiiiiiy
1–0

Бранко Станоевич (2301) – Юлиян
Радулски (2511) [D20]

Открито първенство на България,
Пловдив, (5), 05.02.2008

1.d4 d5 2.c4 dc4 3.Nc3 a6 4.a4
c5 5.d5 e6 6.e4 Nf6 7.Bc4 ed5
8.Nd5 Nd5 9.Bd5 Be6 10.Qb3
Bd5 11.ed5 Bd6 12.Nf3 0-0
13.0-0 Qc7 14.a5 Nd7 15.Be3
Rfe8 16.Ra4 Nf6 17.Qc2 Nd5
18.Rh4 g6 19.Ng5 Be7 20.Qc4
Bg5 21.Bg5 Qe5 22.Bd2 Rad8
23.Qc5 Qb2 24.Rd4
XIIIIIIIIY

9-+-trr+k+0

9+p+-+p+p0

9p+-+-+p+0

9zP-wQn+-+-0

9-+-tR-+-+0

9+-+-+-+-0

9-wq-vL-zPPzP0

9+-+-+RmK-0

xiiiiiiiiy

24...Nf4 25.Rd8 Ne2 26.Kh1
Rd8 27.Bh6 Re8 28.h3 Qd4
29.Qc7 Qf6 0-1

Владимир Димитров (2456) – Хрис-
то Велчев (2284) [D25]

Открито първенство на България,
Пловдив, (5), 05.02.2008

1.d4 d5 2.c4 dc4 3.Nf3 Nf6
4.e3 Bg4 5.Bc4 e6 6.Nc3 Nbd7
7.h3 Bh5 8.0-0 Bd6 9.e4 e5
10.Be2 0-0 11.Bg5 Bf3 12.Bf3 ed4
13.Qd4 Ne5 14.Qe3 Nf3 15.Qf3
Be5 16.Rad1 Qe8 17.Rfe1 Qe6
18.Bf6 Qf6 19.Qf6 gf6 20.Nd5
Rfd8 21.b3 c6 22.Ne7 Kf8 23.Nf5
Bc3 24.Rf1 Bd2 25.Rb1 Rd3
26.Rfd1 Rad8 27.Kf1 Bb4 28.Rd3
Rd3 29.Rb2 Rd1 30.Ke2 Re1
31.Kf3 Ke8 32.Rc2 a5 33.g4 Kd7
34.h4 Rd1 35.g5 fg5 36.hg5 Ke6
37.Ke3 f6 38.gf6 Kf6 39.f3 Rh1
40.Rg2 Bf8 41.Rd2 b5 42.Rd8 Bb4
43.Rc8 Rc1 44.Kf4 Bd2 45.Kg3
Rg1 46.Kf2 Ra1 47.Rc6 Kg5
48.Rc2 Bb4 49.Nd4 h5 50.Nb5
Kf4 51.a4 Rb1 52.Nd4 Be1
53.Kg2 Ke3 54.Nf5 Kd3 55.Rc6
Rb2 56.Kf1 Bb4 57.e5 h4 58.Nh4
Ke3 59.e6 Rh2 60.e7 Be7 1-0

Методи Стойнев (2293) – Спас Ко-
жухаров (2456) [B53]

Открито първенство на България,
Пловдив, (5), 05.02.2008

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6
4.Bb5 d6 5.d4 cd4 6.Qd4 Bd7
7.Bc6 Bc6 8.Bg5 e6 9.0-0-0 Be7
10.Rhe1 0-0 11.Qd2 Qc7 12.Nd4
Rfc8 13.f3 b5 14.Kb1 b4 15.Nce2
a5 16.g4 a4 17.Rc1 Ra5 18.h4
Ba8 19.c3 b3 20.a3 g6 21.c4 Rc5
22.Nb5 Qb8 23.Qd4 e5 24.Qd3
Qb7 25.Ng3 Ne8 26.Be3
XIIIIIIIIY

9l+r+n+k+0

9+q+-vlp+p0

9-+-zp-+p+0

9+Ntr-zp-+-0

9p+P+P+PzP0

9zPp+QvLPsN-0

9-zP-+-+-+0

9+KtR-tR-+-0

xiiiiiiiiy

26...Rc4 27.Rc4 Qb5 28.Rc3 Qd3
29.Rd3 Bh4 30.Rg1 Bb7 31.Ne2
Rc2 32.Nc3 Bf2 33.Bf2 Rf2 34.Re1
Bc6 35.Nd1 Rh2 36.Rc3 Bb5
37.Ne3 Kg7 38.Nd5 Rf2 39.Rce3
h5 40.gh5 gh5 41.Nc3 Bd7 42.Nd1
Rg2 43.R3e2 Rg3 44.Rf2 Kg6 45.f4
Nf6 46.fe5 de5 47.Nc3 Bc6 48.Kc1
h4 49.Ref1 Ne4 50.Rf7 Nc3
51.R1f6 Kh5 52.Rc6 Ne4 53.Rh7
Kg4 54.Kd1 Kf3 55.Rf7 Ke3
56.Rf1 Nf2 57.Kc1 0-1

Димитър Дочев (2421) – Небойша
Ристич (2274) [C10]

Открито първенство на България,
Пловдив, (5), 05.02.2008

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 de4
4.Ne4 Nd7 5.Nf3 Ngf6 6.Nf6
Nf6 7.c3 c5 8.Be3 Qc7 9.Ne5 a6
10.Qa4 Nd7 11.0-0-0 cd4 12.Bd4
f6 13.Nd7 Bd7 14.Qb3 b5 15.Bd3
Bc5 16.Kb1 Bd4 17.cd4 Qd6
18.Rhe1 0-0 19.Bc2 a5 20.Qd3 f5
21.Qg3 Qb6 22.d5 Rf6 23.Qe3
Qa6 24.Qe5 a4 25.d6 Qb7 26.Bd3
XIIIIIIIIY

9r+-+-+k+0

9+q+l+-zpp0

9-+-zPptr-+0

9+p+-wQp+-0

9p+-+-+-+0

9+-+L+-+-0

9PzP-+-zPPzP0

9+K+RtR-+-0

xiiiiiiiiy
26...Qg2 27.Rg1 Qf3 28.Bb5

Ra5 29.Qf6 Qd1 30.Rd1 gf6
31.Bd7 Kf7 32.Be6 Ke6 33.d7
Ra8 34.d8Q Rd8 35.Rd8 1-0

Коста Ангелов(2219) – Ивайло Ен-
чев (2346) [C11]

Открито първенство на България,
Пловдив, (5), 05.02.2008

1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 Nf6 4.e5
Nfd7 5.f4 e6 6.Nf3 c5 7.Be3 Nc6
8.Nc3 Be7 9.Be2 0-0 10.0-0 f6
11.ef6 Nf6 12.Ne5 Nd4 13.Bd4
cd4 14.Qd4 Nd7 15.Nd7 Bd7
16.Bg4 Rc8 17.Qd3 Kh8 18.Kh1
Rc4 19.Rae1 Rf6 20.Rf3 Bb4
21.a3 Bc3 22.bc3 Rcf4 23.Rf4 Rf4
24.h3
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XIIIIIIIIY

9-+-wq-+-mk0

9zpp+l+-zpp0

9-+-+p+-+0

9+-+p+-+-0

9-+-+-trL+0

9zP-zPQ+-+P0

9-+P+-+P+0

9+-+-tR-+K0

xiiiiiiiiy
24...Rg4 0-1

Георги Живков – Първан Аспарухов
(2123) [A07]

Открито първенство на България,
Пловдив, (5), 05.02.2008

1.Nf3 d5 2.g3 c6 3.Bg2 Nf6
4.0-0 Bf5 5.d3 Qc8 6.Re1 Bh3
7.Bh1 h6 8.e4 e6 9.e5 Nfd7 10.d4
c5 11.c3 Nc6 12.a3 Be7 13.b4 b6
14.Be3 Qa6 15.Nbd2 Rc8 16.Qb1
Nd8 17.Qb2 0-0 18.Rac1 cd4
19.Bd4 Rc7 20.a4 Qc8 21.c4 dc4
22.Ne4 Nc6 23.Nd6 Qb8 24.Bc3
Rd8 25.Nc4 Bf8 26.b5 Ne7
27.Bb4 Nc5 28.Bc5 Rc5 29.Nd4
Qc7 30.Nd6 Nd5 31.Nc6 Bd6
32.ed6 Rd6 33.Rc5 bc5 34.Rc1
Nb6 35.Qc2 Qd7 36.Ne5 Qc7
37.Nc6 Qd7 38.Ne5 Qe7 39.Be4
XIIIIIIIIY

9-+-+-+k+0

9zp-+-wqpzp-0

9-sn-trp+-zp0

9+Pzp-sN-+-0

9P+-+L+-+0

9+-+-+-zPl0

9-+Q+-zP-zP0

9+-tR-+-mK-0

xiiiiiiiiy
39...f6 40.Bh7 1-0

Атанас Колев (2572) – Крум Георги-
ев (2466) [B81]

Открито първенство на България,
Пловдив, (6), 06.02.2008

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4
4.Nd4 Nf6 5.Nc3 e6 6.Be3 a6
7.g4 b5 8.g5 Nfd7 9.a3 Bb7 10.h4
Be7 11.Rg1 Nc5 12.h5 Nbd7
13.g6 Bf6 14.Qg4 Qe7 15.gf7 Qf7
16.0-0-0 0-0 17.f4 Kh8 18.f5 Ne5

19.Qh3 Ne4 20.fe6 Qc7 21.Ne4
Be4 22.Bg2
XIIIIIIIIY

9r+-+-tr-mk0

9+-wq-+-zpp0

9p+-zpPvl-+0

9+p+-sn-+P0

9-+-sNl+-+0

9zP-+-vL-+Q0

9-zPP+-+L+0

9+-mKR+-tR-0

xiiiiiiiiy
22...Nd3 23.Kb1 Bd4 24.Be4

Be3 25.Qe3 Nf2 26.Ba8 Nd1
27.Rd1 Ra8 28.e7 1-0

Владимир Петков (2434) – Валентин
Йотов (2495) [D38]

Открито първенство на България,
Пловдив, (6), 06.02.2008

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5
4.Nc3 Bb4 5.cd5 ed5 6.Bg5 Nbd7
7.e3 c5 8.Bd3 Qa5 9.Qc2 c4
10.Bf5 0-0 11.0-0 Re8 12.Nd2 g6
13.Bh3 Kg7 14.Bh4 Nb6 15.Bc8
Rac8 16.Rac1 Rc6 17.Rfe1 Ne4
18.Ndb1 Rce6 19.f3 Nc3 20.bc3
Bd6 21.Bf2 Qa4 22.Qb2 f5
23.Qd2 Qd7 24.Qc2 Qa4 25.Qd2
Nd7 26.Bg3 Bg3 27.hg3 Nf6
28.Kf2 Nh5 29.Qb2 Qd7 30.Nd2
Qe7 31.Nf1
XIIIIIIIIY

9-+-+r+-+0

9zpp+-wq-mkp0

9-+-+r+p+0

9+-+p+p+n0

9-+pzP-+-+0

9+-zP-zPPzP-0

9PwQ-+-mKP+0

9+-tR-tRN+-0

xiiiiiiiiy
31...f4 32.Qd2 fg3 33.Kg1

Qh4 34.Rb1 b6 35.Rb2 Nf4
36.Qd1 Re3 0-1

Калин Каракехайов (2437) – Деян
Божков (2523) [C28]

Открито първенство на България,
Пловдив, (6), 06.02.2008

1.e4 e5 2.Bc4 Nf6 3.Nc3 Nc6
4.d3 Na5 5.Bb3 Nb3 6.ab3 d6

7.f4 ef4 8.Bf4 Be7 9.Nf3 0-0
10.0-0 d5 11.ed5 Nd5 12.Nd5
Qd5 13.Kh1 c5 14.Qd2 b6
15.Rae1 Be6 16.Qf2 Bf6 17.Be5
Be5 18.Re5 Qd6 19.Rfe1 h6 20.d4
cd4 21.Nd4 Bd7 22.c3 Rae8
23.Re8 Re8 24.Re8 Be8 25.Qe3
Bc6 26.Nc6 Qc6 27.b4 Qa4 ½-½

Владислав Неведничи (2538) – Милан
Мрджа (2370) [B42]

Открито първенство на България,
Пловдив, (6), 06.02.2008

1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cd4
4.Nd4 a6 5.Bd3 Bc5 6.Nb3 Be7
7.0-0 d6 8.Nc3 Nf6 9.f4 Nbd7
10.Qe2 Qc7 11.Bd2 b5 12.a4 b4
13.Nd1 a5 14.Nf2 0-0 15.c3 bc3
16.Bc3 Qb6 17.Bb5 Bd8 18.Rfd1
Qb7 19.Nd4 Nb6 20.Nc6 Qc7
21.Rac1 1-0

Сашо Николов (2405) – Константин
Лупулеску (2553) [B66]

Открито първенство на България,
Пловдив, (6), 06.02.2008

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Nc3 Nc6
4.d4 cd4 5.Nd4 Nf6 6.Bg5 Qb6
7.Nb3 e6 8.Qd2 a6 9.0-0-0 Be7
10.f4 0-0 11.Be2 Rd8 12.Bf3 Qc7
13.Qf2 Bd7 14.Rhe1 Be8 15.Rd3
Rac8 16.Bd1 h6 17.Bh4 b5
18.Qe2 Ne4 19.Nb5 ab5 20.Be7
Qe7 21.Qe4 d5 22.Qe2 Nb4
23.Rg3 Qf6 24.Kb1 Qf4 25.Rg4
Qd6 26.Qd2 Rc4 27.Nd4 Kh8
28.Be2 Rc7 29.Bb5 Nc6 30.Bc6
Bc6 31.Rh4 e5 32.Nf5 Qf6
33.Rh5 Qg6 34.Qe2 f6 35.g4 Bd7
36.Rg1 d4 37.Qd2 Bf5 38.Rf5
Rdc8 39.Rc1 Qg4 40.Rf2 Qe4
41.Re2 Qd5 42.Qd3
XIIIIIIIIY

9-+r+-+-mk0

9+-tr-+-zp-0

9-+-+-zp-zp0

9+-+qzp-+-0

9-+-zp-+-+0

9+-+Q+-+-0

9PzPP+R+-zP0

9+KtR-+-+-0

xiiiiiiiiy
42...Rc3 43.bc3 Qb7 44.Ka1

Rb8 0-1
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През октомври 1999 г. зави-
наги ни напусна международ-
ният майстор Йордан Григо-
ров. Тези които го познаваха,
които имаха възможност да об-
щуват и играят с него, запази-
ха за винаги добри спомени.
Защото Даньо беше прекрасен
човек, приятел и добър шахма-
тист. В негова памет от 2001 г.
приятелите му организират
открит турнир. Шестото изда-
ние на „Мемориал Григоров” се
проведе от 6 до 11 януари 2008
г. в залата на читалище „Сре-
дец” в София. Участваха 86 със-
тезатели от 6 страни (Бълга-
рия, Гърция, Македония, Сър-
бия, Казахстан и Чехия), сред
които 6 гросмайстори, 13 меж-
дународни майстори и 5 фиде-
майстори. Отдавна открит тур-
нир в България не е събирал
толкова качествен състав. Наг-
радният фонд в размер на 6
хил. лв бе осигурен от пиряте-
лите на Даньо. Кратката дис-
танция, само 7 кръга и големи-
ят брой силни състезатели с из-
равнени сили и претенции за
призовите места направиха
борбата интересна и резултат-
на. В потвърждение на това ще
приведа само две цифри. Сре-
щу имената на първите 13 има
записани само 18 ремита, или
казано с други думи, от изигра-
ните от тях 76 партии (15 са
между тях) наравно са завър-
шили само 12. През първите 4
кръга големи изненади няма-
ше. И все пак след този кръг
само двама – Вл. Петков и Н.
Добрев бяха с пълен актив от
по 4 т. Този 4-ти кръг погреба
надеждите в борбата за първо-
то място на трима от основните
претенденти – гросмайсторите
Евг. Янев, М. Василев и мм Кр.
Русев, които до този момент се

движеха без грешка. Янев загу-
би от Вл. Петков и до края на
турнира не успя да влезе в ри-
тъм, като допусна още 2 после-
дователни поражения. С нова
загуба в 5-ия кръг „потъна” и
М. Василев. Единствен Кр. Ру-
сев успя бързо да се съвземе и
да се върне в борбата за разп-
ределение на наградите. В 5-ия
кръг Вл. Петков спечели ди-
ректния двубой с П. Дренчев и
два кръга преди края излезе
еднолично начело. Непосред-
ствено след него, само на поло-
вин точка, беше сръбският мм
Ал. Муратович. Двамата се
срещнаха в директен двубой в
6-ия кръг и от изхода му зави-
сеше кой ще спечели първия
приз. До интрига не се стигна,
още на 9-ия ход двамата подпи-
саха примирие. В последния
кръг Вл. Петков завърши на-
равно, а Ал. Муратович победи
Н. Добрев. Така двамата се из-
равниха на върха с по 6 т. По-
добрия допълнителен показа-
тел определи за победител бъл-
гарският шахматист, който ос-
вен първата награда от 1 500
лв спечели и наградата на БФ
Шахмат – безплатно участие в
Европейското индивидуално
първенство в Пловдив. В борба-
та за 3-то място и останалите 10
приза участваха близо една ду-
зина състезатели. Всички пре-
тенденти, с изключение на спо-
менатите вече С. Николов и Н.
Добрев, които играха с победи-
телите, спечелиха своите пар-
тии и статуковото от преди пос-
ледния кръг се запази. В пос-
ледните 3 кръга с пълен актив
от точки са Ив. Виденова, с кое-
то тя спечели и първата награ-
да за жени и Ж. Братанов. Дру-
гите женски награди станаха
притежание на Адр. Николова и

Ел. Раева. Наградите за ветера-
ни спечелиха П. Орев, П. Лян-
гов и Д. Иванов (Клюсеин). Бяха
раздадени 18 специални награ-
ди – за най-добре представили
се юноши, девойки, шахматисти
с различни индивидуални кое-
фициенти, състезатели на ШК
Славия и ШК Локомотив (Сф).

Крайно класиране:

1 гм Петков Владимир 2434 BUL 6,0

2 мм Муратович Алия 2443 SRB 6,0

3 мм Николов Сашо 2405 BUL 5,5

4 мм Григоров Григор 2463 BUL 5,5

5 мм Русев Красимир 2521 BUL 5,5

6 гм Георгиев Крум 2466 BUL 5,5

7 гм Ерменков Евгений 2463 PLE 5,5

8 мм Добрев Нанко 2427 BUL 5,0

9 Филев Георги 2353 BUL 5,0

10 мм Николов Момчил 2500 BUL 5,0

11 мм Дренчев Петър 2426 BUL 5,0

12 фм Виденова Ива 2188 BUL 5,0

13 мм Братанов Живко 2451 BUL 5,0

14 фм Милчев Николай 2373 BUL 4,5

15 Серафимов Тервел 2356 BUL 4,5

16 Гочев Младен 2236 BUL 4,5

17 мм Андонов Богомил 2333 BUL 4,5

18 Ставрев Николай 2337 BUL 4,5

19 Стойнев Методи 2293 BUL 4,5

20 фм Николова Адриана 2194 BUL 4,5

21 Иванов Л Стоян 2138 BUL 4,5

22 фм Раева Елица 2258 BUL 4,5

23 Бонев Тодор 2253 BUL 4,5

24 мм Орев Петър 2228 BUL 4,5

25 фм Бадев Кирил 2314 BUL 4,5
Всичко 86 участници.

ИЗБРАНИ ПАРТИИ
ОТ МЕМОРИАЛ ГРИГОРОВ

Крум Георгиев (2466) – Станислев
Андреев (2101) [B11]

6th Мемориал Григоров, София (1.5),
06.01.2008

1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Nf3 de4
4.Ne4 Nd7 5.Bc4 Ngf6 6.Neg5 e6
7.Qe2 Nd5 8.d4 Be7 9.Bd3 N7f6
10.Ne5 0-0 11.c3 c5 12.dc5 Bc5
13.Bd2 Qc7 14.0-0-0 b5 15.Kb1
Rb8 16.Ka1 Bd7 17.f4 Rb6
18.Bc1 h6 19.h4 Ra6 20.Qc2 Be8

В памет на Йордан Григоров

Вл. Петков спечели турнира
Мемориал Григоров
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21.Rh3 Ra4 22.Rf1 b4 23.c4 b3
24.Qb3 Nb4 25.Bb1 Ra6 26.a3
Nc6 27.Qd3 Qd6 28.Qd6 Bd6
29.Ngf3 Na5 30.Nd4 Nd7
31.Nd7 Bd7 32.Rc3 Rc8 33.Bd31-0

Ростислав Раев (2313) – Красимир
Русев(2521) [E12]

6th Мемориал Григоров, София
(2.1), 07.01.2008

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.a3
Bb7 5.Nc3 d5 6.cd5 Nd5 7.e3 g6
8.Bd3 Nc3 9.bc3 Bg7 10.0-0 0-0
11.Rb1 Nd7 12.e4 c5 13.a4 Qc7
14.Qe2 Rac8 15.Bg5 h6 16.Bh4
Nf6 17.a5 ba5 18.dc5 Ba8 19.Rb5
Nh5 20.Qe3 a6 21.Rb6 g5 22.Bg3
Ng3 23.hg3 Qc5 24.Qc5 Rc5
25.Ra6 Bc3 26.Rc1 Rd8 27.Bb1
Kg7 28.Kh2 g4 29.Nh4 Bc6
30.Ra7 Rd7 31.Ra6 a4 32.f3 h5
33.f4 Bb5 34.Ra5 Rdc7
XIIIIIIIIY

9-+-+-+-+0

9+-tr-+pmk-0

9-+-+p+-+0

9tRltr-+-+p0

9p+-+PzPpsN0

9+-vl-+-zP-0

9-+-+-+PmK0

9+LtR-+-+-0

xiiiiiiiiy
35.Rc3 Rc3 36.Rb5 R7c5 0-1

Методи Стойнев (2293) – Евгени
Янев (2485) [B04]

6th Мемориал Григоров, София (2.3),
07.01.2008

1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6
4.Nf3 g6 5.Bc4 Nb6 6.Bb3 Bg7
7.a4 a5 8.Qe2 Nc6 9.0-0 0-0 10.h3
Bf5 11.Nc3 h6 12.Be3 g5 13.Rad1
d5 14.Nh2 e6 15.f4 gf4 16.Bf4
XIIIIIIIIY

9r+-wq-trk+0

9+pzp-+pvl-0

9-snn+p+-zp0

9zp-+pzPl+-0

9P+-zP-vL-+0

9+LsN-+-+P0

9-zPP+Q+PsN0

9+-+R+RmK-0

xiiiiiiiiy

16...f6 17.Ng4 fe5 18.Nh6
Kh7 19.Nf5 Rf5 20.de5 Qh4
21.g3 Qh3 22.Ne4 Be5 23.Ng5
Rg5 24.Bg5 Bd4 25.Rd4 Qg3
26.Kh1 Qh3 27.Qh2 Qh2 28.Kh2
Nd4 0-1

Милен Василев (2470) – Пламен Мла-
денов (2288) [E14]

6th Мемориал Григоров, София (2.4),
07.01.2008

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 Nf6 4.e3
b6 5.Be2 Bb7 6.0-0 Nbd7 7.Nc3
Bd6 8.Bd2 a6 9.Rc1 0-0 10.cd5
ed5 11.Nh4 g6 12.f4 c5 13.Nf3
cd4 14.ed4 Ne4 15.Ne5 Nd2
16.Qd2 b5 17.Rf3 Rc8 18.Rh3 f6
19.Ng4 Qc7 20.Rf1 b4
XIIIIIIIIY

9-+r+-trk+0

9+lwqn+-+p0

9p+-vl-zpp+0

9+-+p+-+-0

9-zp-zP-zPN+0

9+-sN-+-+R0

9PzP-wQL+PzP0

9+-+-+RmK-0

xiiiiiiiiy
21.f5 bc3 22.Qh6 Nb6 23.fg6

c2 24.Nf6 Rf6 25.gh7 Kh8 26.Qf6
Qg7 27.Qg7 Kg7 28.Rc1 Rh8
29.Rb3 Bc7 30.Rc2 Bd8 31.Rg3
Kh7 32.Bd3 1-0

Живко Братанов (2451) – Владимир
Димитров (2456) [E90]

6th Мемориал Григоров, София (3.12),
08.01.2008

1.Nf3 c5 2.c4 g6 3.d4 Bg7
4.e4 d6 5.d5 Nf6 6.Nc3 0-0 7.h3
e6 8.Bd3 Na6 9.0-0 Nc7 10.Re1
e5 11.a3 Kh8 12.Bg5 Qe8 13.b4
b6 14.bc5 bc5 15.Bc2 Ng8
16.Ba4 Bd7 17.Bd7 Qd7 18.Qa4
Qa4 19.Na4 Bh6 20.Rab1 Rab8
21.Bd2 Na8 22.Ba5 Nf6 23.Nc3
a6 24.h4 Nd7 25.Na4 f6 26.Kf1
Kg8 27.Ke2 Kf7 28.Kd3 Rb1
29.Rb1 Rb8 30.Ra1 Bf8 31.h5
Be7 32.Nd2 f5 33.Rh1 Kg7
34.hg6 hg6 35.Rb1 Rb1 36.Nb1
Bg5 37.Nd2 Kf7 38.Nb3 Nf6
39.Nc3 Ke7 40.f3 f4 41.Na4
Bh4

XIIIIIIIIY

9n+-+-+-+0

9+-+-mk-+-0

9p+-zp-snp+0

9vL-zpPzp-+-0

9N+P+Pzp-vl0

9zPN+K+P+-0

9-+-+-+P+0

9+-+-+-+-0

xiiiiiiiiy
42.Nbc5 dc5 43.Nc5 Bf2

44.Na6 Kd7 45.c5 Ne8 46.Kc4
Kc8 47.Bc3 1-0

Тодор Бонев (2253) – Живко Брата-
нов(2451) [B06]

6th Мемориал Григоров, София (2.9),
07.01.2008

1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 d6
4.Be3 a6 5.Qd2 Nd7 6.f3 b5 7.a3
Bb7 8.Nge2 c5 9.g4 Rc8 10.h4 h5
11.gh5 Rh5 12.Ng3 Rh7 13.h5
cd4 14.Bd4 Bh6 15.Be3 Ne5
16.Be2 Bg7 17.Kf2 Nf6 18.hg6
fg6 19.Rh7 Nh7 20.Bd4 Nf6
21.Qg5 Kf7 22.Rg1 e6
XIIIIIIIIY

9-+rwq-+-+0

9+l+-+kvl-0

9p+-zppsnp+0

9+p+-sn-wQ-0

9-+-vLP+-+0

9zP-sN-+PsN-0

9-zPP+LmK-+0

9+-+-+-tR-0

xiiiiiiiiy
23.Be5 de5 24.Nf5 Qb6

25.Kf1 Qg1 26.Qg1 gf5 27.Qb6
Ba8 28.Qa6 Rh8 29.ef5 ef5
30.Qb5 Nh5 31.Bc4 Kg6 32.Bd5
Bd5 33.Nd5 Kg5 34.a4 Nf4
35.Qd7 Rh1 36.Kf2 1-0

Красимир Русев (2521) – Любчо Спа-
сов (2427) [E12]

6th Мемориал Григоров, София (3.1),
08.01.2008

1.Nf3 Nf6 2.c4 b6 3.Nc3 Bb7
4.d4 e6 5.a3 d5 6.cd5 Nd5 7.Qc2
Nc3 8.bc3 Be7 9.e4 0-0 10.Bd3 c5
11.0-0 Qc7 12.Qe2 Nd7 13.Bb2
Rac8 14.Nd2 Qf4 15.g3 Qh6 16.f4
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Rfe8 17.Rae1 Bf8 18.f5 g6 19.fe6
fe6 20.Nc4 Qg7 21.Ne3 Nf6
XIIIIIIIIY

9-+r+rvlk+0

9zpl+-+-wqp0

9-zp-+psnp+0

9+-zp-+-+-0

9-+-zPP+-+0

9zP-zPLsN-zP-0

9-vL-+Q+-zP0

9+-+-tRRmK-0

xiiiiiiiiy
22.e5 Nd5 23.Nd5 Bd5 24.c4

Ba8 25.d5 Rcd8 26.Be4 ed5
27.Bd5 Bd5 28.cd5 Rd5 29.e6
Rd4 30.Rf7 Qh6 31.Bd4 cd4
32.Qb5 Re7 33.Rf2 Bg7 34.Qd51-0

Нанко Добрев (2427) – Момчил Нико-
лов (2500) [E12]

6th Мемориал Григоров, София (3.2),
08.01.2008

1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 b6 4.a3
Bb7 5.Nc3 d5 6.cd5 Nd5 7.e3
Nc3 8.bc3 g6 9.Bb5 c6 10.Bd3
Bg7 11.h4 0-0 12.h5 c5 13.hg6
hg6 14.Nh4 cd4 15.cd4 e5
16.Qg4 ed4
XIIIIIIIIY

9rsn-wq-trk+0

9zpl+-+pvl-0

9-zp-+-+p+0

9+-+-+-+-0

9-+-zp-+QsN0

9zP-+LzP-+-0

9-+-+-zPP+0

9tR-vL-mK-+R0

xiiiiiiiiy
17.Ng6 fg6 18.Qg6 Rf6 19.Rh8

1-0

Евгени Янев (2485) – Петър Дрен-
чев(2426) [C24]

6th Мемориал Григоров, София (3.3),
08.01.2008

1.e4 e5 2.Bc4 Nf6 3.d3 c6
4.Nf3 d5 5.ed5 cd5 6.Bb5 Bd7
7.Bd7 Nbd7 8.0-0 Bd6 9.c4 0-0
10.Nc3 dc4 11.dc4 Qb8 12.Qc2
Re8 13.h3 a6 14.Bg5 h6 15.Bf6
Nf6 16.Ne4 Ne4 17.Qe4 b5
18.Rad1 bc4 19.Qc4 Qb6 20.Qe4

Rad8 21.b3 a5 22.Rd5 Bc5 23.Re5
Re5 24.Qe5 a4 25.ba4 Qa7 26.Qe4
Ra8 27.Ne5 Re8 28.Qd5 Re6
29.Nd3 Bb6 30.Rc1 Qa4 31.Rc8
Re8 32.Re8 Qe8 33.Qb3 1-0

Георги Филев (2353) – Милен Васи-
лев (2470) [C78]

6th Мемориал Григоров, София (3.4),
08.01.2008

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6
4.Ba4 Nf6 5.0-0 b5 6.Bb3 Bc5
7.a4 Rb8 8.c3 d6 9.d4 Bb6 10.ab5
ab5 11.Na3 0-0 12.Nb5 ed4
13.cd4 Bg4 14.Ra4 Qe8 15.Re1
Na5 16.Rb4 Nb3 17.Rb3 Ne4
18.Rbe3 Qb5 19.Re4 Bf5 20.Re7
Rbe8 21.h3 Re7 22.Re7 h6
23.Nh4 Be6 24.Be3 Qb2 25.Kh2
XIIIIIIIIY

9-+-+-trk+0

9+-zp-tRpzp-0

9-vl-zpl+-zp0

9+-+-+-+-0

9-+-zP-+-sN0

9+-+-vL-+P0

9-wq-+-zPPmK0

9+-+Q+-+-0

xiiiiiiiiy
25...Qb5 26.Ng6 Bb3 27.Qa1

Bd5 28.Nf4 Ra8 29.Qd1 Kf8 0-1

Милен Василев (2470) – Нанко Доб-
рев (2427) [D34]

6th Мемориал Григоров, София (4.3),
09.01.2008

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.cd5
ed5 5.Nf3 Nc6 6.g3 Nf6 7.Bg2
Be7 8.0-0 0-0 9.Bg5 cd4 10.Nd4
h6 11.Bf4 Bg4 12.h3 Be6 13.Rc1
Nd4 14.Qd4 Qd7 15.Rfd1 Rfd8
16.Kh2 b6 17.Qa4 Qa4 18.Na4
Ne4 19.Be3 Bf6 20.f3 Nd6 21.f4
Rac8 22.Nc3 Nc4 23.Bd4 Nb2
24.Rd2 Nc4 25.Bf6 Nd2 26.Bd8
d4 27.Be7 dc3 28.Bb4 Ba2 29.Rc3
Rc3 30.Bc3 Nb3 31.Bc6 Na5
32.Bd7 Be6 33.Ba4 0-1

Младен Гочев (2236) – Живко Брата-
нов (2451) [C56]

6th Мемориал Григоров, София (4.8),
09.01.2008

1.e4 e5 2.d4 ed4 3.Nf3 Nc6

4.Bc4 Nf6 5.e5 d5 6.Bb5 Ne4
7.Nd4 Bd7 8.Bc6 bc6 9.0-0 Bc5
10.f3 Ng5 11.Be3 Ne6 12.Qd2
Bd4 13.Bd4 c5 14.Bf2 Bc6 15.Re1
d4 16.c3 Qd5 17.Na3 Rd8 18.b3
h5 19.Nc4 Rh6
XIIIIIIIIY

9-+-trk+-+0

9zp-zp-+pzp-0

9-+l+n+-tr0

9+-zpqzP-+p0

9-+Nzp-+-+0

9+PzP-+P+-0

9P+-wQ-vLPzP0

9tR-+-tR-mK-0

xiiiiiiiiy
20.Nd6 cd6 21.c4 Qe5 22.Re5

de5 23.Re1 f6 24.f4 Kf7 25.f5
Ng5 26.Qa5 Rd7 27.Qc5 Bb7
28.Qb5 Rc7 29.Bd4 Bc6 30.Qb8
Rd7 31.Be3 h4 32.Qc8 1-0

Момчил Николов (2500) – Богомил
Андонов (2333) [D00]

6th Мемориал Григоров, София (4.7),
09.01.2008

1.d4 Nf6 2.Bg5 d5 3.e3
Nbd7 4.c4 dc4 5.Bc4 a6 6.Nf3
e6 7.0-0 c5 8.Qe2 cd4 9.ed4 b5
10.Bb3 h6 11.Bh4 Be7 12.Re1
Bb7 13.a4 b4 14.Nbd2 a5
15.Ne5 Ne5 16.de5 Nd7 17.Bg3
0-0 18.Rad1 Nc5 19.Bc2 Bd5
20.Ne4 Rc8 21.Rd4 Ne4 22.Be4
Qb6
XIIIIIIIIY

9-+r+-trk+0

9+-+-vlpzp-0

9-wq-+p+-zp0

9zp-+lzP-+-0

9Pzp-tRL+-+0

9+-+-+-vL-0

9-zP-+QzPPzP0

9+-+-tR-mK-0

xiiiiiiiiy
23.Rd5 ed5 24.Bd5 Rcd8

25.Bc4 Bg5 26.h4 Bd2 27.Rd1
Qd4 28.b3 Qb2 29.Qe4 Rd4
30.Qf5 Rc4 31.bc4 b3 32.Qd3 Bc3
33.c5 Rc8 34.Qf5 Rf8 35.Qd3 Rc8
36.Qf5 Rf8 37.Rb1 Qa2 38.e6 Bf6
39.Bd6 1-0
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Нанко Добрев (2427) – Владимир
Петков (2434) [E11]

6th Мемориал Григоров, София (5.1),
09.01.2008

1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 Bb4
4.Nbd2 d5 5.a3 Be7 6.Qc2 0-0
7.e4 de4 8.Ne4 Nbd7 9.Nf6 Nf6
10.Be2 b6 11.0-0 Bb7 12.Be3 c5
13.dc5 bc5 14.b4 Qc7 15.Bc5 Bc5
16.bc5 Qc5 17.Qb3 Rab8 18.Qb5
Ne4 19.Qc5 Nc5 20.Rab1 Be4
21.Rb5 Rfc8 22.Ne5
XIIIIIIIIY

9-trr+-+k+0

9zp-+-+pzpp0

9-+-+p+-+0

9+Rsn-sN-+-0

9-+P+l+-+0

9zP-+-+-+-0

9-+-+LzPPzP0

9+-+-+RmK-0

xiiiiiiiiy22...f6 23.Rc5 Rc5 24.Nd7 Rg5
25.f3 Rb2 26.h4 Ra5 0-1

Красимир Русев (2521) – Милен Ва-
силев (2470) [D11]

6th Мемориал Григоров, София (5.2),
09.01.2008

1.d4 d5 2.Nf3 c6 3.c4 dc4 4.e3
Be6 5.Nc3 b5 6.a4 b4 7.Na2 Qa5
8.Nd2 c3 9.bc3 bc3 10.Nc4 Bc4
11.Bc4 e6 12.0-0 Nf6 13.Qc2
Nbd7 14.Nc3 Bb4 15.Na2 Bd6
16.h3 0-0 17.Bd2 Qh5 18.Nc3
Rac8 19.Ba6 Rcd8 20.Rab1 c5
21.Be2 Qh4 22.Nb5 Bb8 23.dc5
Nc5 24.Nd4 Nfe4 25.Bb4 Rd5
26.Nf3 Qf6 27.Bc5 Nc5 28.e4
Rh5 29.Rb5 Rc8 30.Rc1 Bf4
XIIIIIIIIY

9-+r+-+k+0

9zp-+-+pzpp0

9-+-+pwq-+0

9+Rsn-+-+r0

9P+-+Pvl-+0

9+-+-+N+P0

9-+Q+LzPP+0

9+-tR-+-mK-0

xiiiiiiiiy
31.e5 Be5 32.Rc5 Rc5 33.Qc5

Bh2 34.Kh2 Rc5 35.Rc5 g6 36.a5
Qb2 37.Re5 Qb8 38.Kg1 Qb1

39.Bf1 h6 40.a6 Qb6 41.Rb5 Qc7
42.Ne5 1-0

Нанко Добрев (2427) – Красимир Ру-
сев (2521) [E12]

6th Мемориал Григоров, София (6.2),
10.01.2008

1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 b6 4.a3
Bb7 5.Nc3 d5 6.cd5 Nd5 7.Bd2
Nf6 8.Qc2 c5 9.dc5 Bc5 10.Rd1
Qc8 11.Bg5 Nbd7 12.e3 0-0
13.Be2 a6 14.0-0 Be7 15.Rd2 h6
16.Bh4 Nc5 17.Rfd1 g5 18.Bg3
Be4 19.Ne4 Nce4 20.Qc8 Rfc8
21.Rd4 Ng3 22.hg3 b5 23.Ne5
Ra7 24.Bf3 Rac7 25.a4 ba4
26.Ra4 Rc1 27.Kf1 Bd6 28.Nd3
Rd1 29.Bd1 Rc6 30.Bb3 Bc7
31.Bc4 a5 32.Bb5 Rd6 33.Ke2
Kg7 34.Rc4 Bb6 35.Ba4 h5
36.Rc8 Rd8 37.Rc6 Rb8 38.b3
Nd5 39.Ne5 Ne7 40.Rc4 1-0

Крум Георгиев (2466) – Пламен Мла-
денов (2288) [B20]

6th Мемориал Григоров, София (6.4),
10.01.2008

1.e4 c5 2.b3 Nc6 3.Bb2 d6
4.Bb5 e5 5.Ne2 Nf6 6.Nbc3 Be7
7.f4 Bd7 8.0-0 0-0 9.Ng3 Nd4
10.Bd7 Qd7 11.d3 b5 12.Qd2 ef4
13.Qf4 d5
XIIIIIIIIY

9r+-+-trk+0

9zp-+qvlpzpp0

9-+-+-sn-+0

9+pzpp+-+-0

9-+-snPwQ-+0

9+PsNP+-sN-0

9PvLP+-+PzP0

9tR-+-+RmK-0

xiiiiiiiiy
14.Rae1 Nc2 15.Nf5 d4

16.Qg5 g6 17.Ne7 Qe7 18.Rf6
dc3 19.Bc3 Rae8 20.Ref1 Nd4
21.Kh1 b4 22.Bd2 Ne6 23.Qh6
Rd8 24.Qh3 Qd7 25.Bh6 Ng7
26.Qe3 Qd3 27.Qc5 Qe4 28.Qa71-0

Методи Стойнев (2293) – Крум Ге-
оргиев (2466) [B84]

6th Мемориал Григоров, София (7.4),
11.01.2008

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4

4.Nd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be2 e6
7.a4 Be7 8.0-0 Qc7 9.Kh1 Nc6
10.f4 0-0 11.Bf3 Re8 12.Nc6 bc6
13.e5 Nd5 14.Qe1 a5 15.ed6
Qd6 16.Ne4 Qc7 17.g3 Ba6
18.Rf2 f5 19.Nc3 Bf6 20.Bd2
Qb6 21.Nd1 Bd4 22.Rg2 e5
23.Bd5 cd5 0-1

Владимир Петков (2434) – Евгени
Янев (2485) [C41]

6th Мемориал Григоров, София (4.2),
09.01.2008

1.d4 d6 2.e4 Nf6 3.Nc3 e5
4.Nf3 Nbd7 5.Bc4 Be7 6.0-0 0-0
7.Re1 c6 8.a4 b6 9.Ba2 a6
10.Bg5 Rb8 11.de5 Ne5 12.Nd4
b5 13.ab5 ab5 14.b4 Bd7 15.Rb1
Re8 16.Bf4 Bf8 17.h3 Qb6
18.Nf3 h6 19.Ne5 de5 20.Be3
Qc7 21.Qf3 Be7 22.Ne2 Be6
23.Be6 fe6 24.Nc1 Rf8 25.Nd3
Bd6 26.Ra1 Qf7 27.Ra7 Qg6
28.Bc5 Bc5 29.bc5 Ra8 30.Ne5
Qg5 31.Ra8 Ra8 32.Nd3 Ra4
33.g3 Qd2 34.Re2 Ra1 35.Kg2
Qd1 36.Re1 1-0

Адриана Николова (2194) – Любчо
Спасов (2427) [B19]

6th Мемориал Григоров, София (7.13),
11.01.2008 г.

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 de4
4.Ne4 Bf5 5.Ng3 Bg6 6.Nf3 Nd7
7.h4 h6 8.Bd3 Bd3 9.Qd3 e6
10.Bd2 Ngf6 11.0-0-0 Be7
12.Kb1 Qb6 13.c3 c5 14.Rhe1 cd4
15.Nd4 0-0 16.Ne4 Ne4 17.Qe4
Nf6 18.Qf3 Nd5 19.Re4 Rad8
XIIIIIIIIY

9-+-tr-trk+0

9zpp+-vlpzp-0

9-wq-+p+-zp0

9+-+n+-+-0

9-+-sNR+-zP0

9+-zP-+Q+-0

9PzP-vL-zPP+0

9+K+R+-+-0

xiiiiiiiiy
20.g4 Bh4 21.Rh1 g5 22.Rh4

gh4 23.g5 e5 24.Nf5 Nf4 25.Bf4
ef4 26.Nh6 Kh7 27.Nf5 Qg6
28.Ne7 Qg5 29.Rf4 f5 30.Nf5 1-0



(îò 2 êîðèöà) -->

Ïî òîçè íà÷èí íàøàòà áåç-
ñïîðíà øàõìàòíà ñòîëèöà ùå
ïîñòàâè îùå åäèí ñâîåîáðàçåí
ðåêîðä.

Ãîëÿìî ïðåäèçâèêàòåëñòâî çà
Áúëãàðèÿ è Áúëãàðñêàòà ôåäåðà-
öèÿ ïî øàõìàò ùå áúäå îðãàíèçè-
ðàíåòî è ïðîâåæäàíåòî íà ïîëó-
ôèíàëíèÿ ìà÷ çà ñâåòîâíî ïúð-
âåíñòâî ìåæäó Âåñåëèí Òîïàëîâ
è Ãàòà Êàìñêè, ïðåç îêòîìâðè,
èëè íîåìâðè âúâ Âåëèêî Òúðíîâî.
Ñëåä êàòî Òîïàëîâ ñå âúðíà â
áîðáàòà çà òèòëàòà, òîé òðÿá-
âà äà íàïðàâè ñëåäâàùàòà ñòúï-
êà êúì íåÿ íà ðîäíà çåìÿ. Íÿìà
ñúìíåíèå, ÷å âñè÷êè áúëãàðè î÷àê-
âàò ñ íåòúðïåíèå ìîìåíòà, êîãà-
òî ãëàâíèÿ ñúäèÿ ùå âêëþ÷è øàõ-
ìàòíèÿ ÷àñîâíèê è ùå ñòèñêàò
ïàëöè, ñòúïêèòå íà Òîïàëîâ äà
áúäàò óñïåøíè.

Òðåòîòî ãîëÿìî ìåæäóíàðîä-
íî øàõìàòíî ñúñòåçàíèå â ñòðà-
íàòà å IV èçäàíèå íà ñóïåð ãðîñ-
ìàéñòîðñêèÿ òóðíèðè M tel mas-
ters. Òîé ùå ñå ïðîâåäå â Ñîôèÿ â
óñòàíîâåíîòî âðåìå – îò 7 äî 20
ìàé è â íåãî ùå ó÷àñòâàò 6 îò
íàé-ñèëíèòå ãðîñìàéñòîðè â ñâå-
òà. Çà ïúðâè ïúò â òîçè òóðíèð
ùå èãðàÿò äâàìà áúëãàðñêè øàõ-
ìàòèñòè. Åäèí ñðåùó äðóã ùå
çàñòàíàò áèâøèÿò ñâåòîâåí
øàìïèîí Âåñåëèí Òîïàëîâ è íåãî-
âèÿò ïðúâ ïîìîùíèê è ñåêóíäàíò
Èâàí ×åïàðèíîâ. Òóðíèðúò ùå áú-
äå ïîðåäíîòî ïðåäèçâèêàòåë-
ñòâî ïðåä äâàìàòà äà ïîêàæàò,
÷å ìÿñòîòî èì â ñâåòîâíàòà
ðàíã ëèñòà å îùå ïî-íàãîðå.

Ìíîãî õóáàâî å, ÷å ïî ñòúïêè-
òå íà ãîëåìèòå ìàéñòîðè âúð-
âÿò âñå ïîâå÷å è ïî-óñïåøíî è äå-
ñåòêè ìëàäè øàõìàòíè òàëàíòè.
Îò 2 ãîäèíè Âàðíà, è øàõìàòíà-
òà ôîíäàöèÿ „Ìîðñêî êîí÷å” ñà
îðãàíèçàòîðè íà Åâðîïåéñêîòî
ïúðâåíñòâî íà ó÷èëèùíèòå îò-
áîðè. Òàçè ãîäèíà ìîðñêàòà íè
ñòîëèöà çà òðèòè ïîðåäåí ïúò
ùå ïðèþòè íàé-äîáðèòå ó÷èëèù-
íè îòáîðè îò 20 äî 27 þíè. Òåçè

ñúñòåçàíèÿ ùå ñå ïðîâåäàò ïîä
ïàòðîíàæà íà Ïðåçèäåíòà íà ðå-
ïóáëèêà Áúëãàðèÿ, ãîñïîäèí Ãåîð-
ãè Ïúðâàíîâ. Íåïîñðåäñòâåíî
ñëåä òÿõíîòî çàâúðøâàíå ùå çà-
ïî÷íå ïîðåäíîòî èçäàíèå íà ïîëó-
÷àâàùèÿò âñå ïî-ãîëÿìà ïîïóëÿð-
íîñò ìåæäóíàðîäåí òóðíèð çà
ìëàäè òàëàíòè „Íàäåæäèòå íà
ñâåòà”.

Òåçè øàõìàòíè ñúñòåçàíèÿ
ùå î÷åðòàÿò ìåæäóíàðîäíèÿ îá-
ëèê íà Áúëãàðñêèÿ øàõìàò. Îò
òÿõíàòà äîáðà îðãàíèçàöèÿ è
ïðîâåæäàíå çàâèñè àâòîðèòå-
òúò íà øàõìàòíà Áúëãàðèÿ. Òå
îáà÷å ñà ïðåäñòàâèòåëíàòà
ñòðàíà íà øàõìàòíèÿ íè æèâîò.
À òîé å ìíîãî èíòåðåñåí è áî-
ãàò. Øàõìàòíèòå ñúñòåçàíèÿ ñ

âñÿêà èçìèíàòà ãîäèíà ñòàâàò
âñå ïî-ìíîãîáðîéíè, âñå ïî-èíòå-
ðåñíè, ñ âñå ïî-ñèëíè è àâòîðè-
òåòíè ñúñòàâè. Íàðåä ñ äúðæàâ-
íèòå ïúðâåíñòâà è óòâúðäåíèòå
îòêðèòè òóðíèðè è Ìåìîðèàëè,
íàáèðàò ñêîðîñò è íîâè ñúñòåçà-
íèÿ. Ïðåç ãîäèíàòà ùå áúäå âúç-
ñòàíîâåí îòêðèòèÿ òóðíèð â Êó-
ëà (9-10 ìàé) è â ñåëî Ðóäàðöè, â
þæíèòå ïîëè íà Âèòîøà (7-8
þíè), ùå íàïðàâÿò ñâîÿ äåáþò
îïåíèòå â ñåëî Àáëàíèöà, îáùèíà
Õàäæèäèìîâî (5-6 àïðèë) è äåò-
ñêèòå òóðíèðè çà êóïàòà M tel
juniîrs.

Ïðåç ãîäèíàòà áúëãàðñêèòå
øàõìàòèñòè è øàõìàòèñòêè ùå
ó÷àñòâàò è â ìíîãî ñúñòåçàíèÿ â
÷óæáèíà. Öåíòðàëíîòî øàõìàòíî
ñúáèòèå å Îëèìïèàäàòà â Äðåç-
äåí. Òàçè ãîäèíà òÿ ùå ñå ïðîâåäå
ïî íîâ íà÷èí. Âìåñòî äîñåãàøíè-
òå 14 (13) êðúãà, îòñåãà íàòàòúê
ùå ñå èãðàÿò ïî 11 êðúãà, êàòî
îòáîðèòå è ïðè ìúæåòå, è ïðè æå-

íèòå ùå áúäàò â ñúñòàâè îò ïî
4+1. Êëàñèðàíåòî íÿìà äà ñòàâà
ïî áðîÿ íà íàáðàíèòå òî÷êè, à íà
áàçàòà íà ñïå÷åëåíèòå ìà÷-òî÷-
êè, êàòî çà ñïå÷åëåíà ñðåùà ùå ñå
äàâàò ïî 2 ò., çà ðàâíà – 1 ò. è çà
çàãóáåíà ñðåùà – 0 ò. òîâà íè ïîñ-
òàâÿ ïðåä ìíîãî ñåðèîçíè èçïèòà-
íèÿ. Çà óñïåõ âå÷å íå ìîæå äà ñå
ðàç÷èòà íà îòäåëíè ñúñòåçàòåëè,
à òðÿáâà äà ñå òúðñè ñèëåí è ðàâ-
íîñòîåí îòáîð, ñ äîáðè åäèíèöè íà
âñè÷êè äúñêè.

Ïðåç îêòîìâðè â Ïåêèí ùå ñå
ïðîâåäàò ïúðâèòå ñâåòîâíè èã-
ðè íà óìñòâåíèòå ñïîðòîâå, â
êîèòî ñà âêëþ÷åíè 4 ñïîðòà
(øàõìàò, áðèäæ, ãî è øàøêè). Â
ñúñòåçàíèÿòà ïî øàõìàò ñå
î÷àêâà äà âçåìàò ó÷àñòèå ïî÷òè
âñè÷êè ñèëè â ñâåòîâíèÿ øàõìàò.
Ñðåä òÿõ ùå áúäàò è áúëãàðñêè-
òå îòáîðè.

Ïðåä ìíîãî íåèçâåñòíîñòè å
èçïðàâåí çàêëþ÷èòåëíèÿ êðúã îò
áîðáàòà çà ñâåòîâíàòà òèòëà
ïðè æåíèòå. ÔÈÄÅ âñå îùå íå ìî-
æå äà íàìåðè äîìàêèí, êîéòî äà
îðãàíèçèðà òóðíèðà, íî ñå íàäÿ-
âàìå ÷å è òîçè ïðîáëåì ùå áúäå
ðåøåí è Àíòîàíåòà Ñòåôàíîâà
äà ïîëó÷è âúçìîæíîñò îòíîâî äà
ïðåìåðè ñèëè ñ íàé-äîáðèòå øàõ-
ìàòèñòêè íà ïëàíåòàòà çà ñâå-
òîâíàòà êîðîíà.

Ïðåç ñåðèîçíè èçïèòàíèÿ ñà
èçïðàâåíè è ìëàäèòå íè íàäåæäè –
â Áóäâà ùå ñå ïðîâåäàò Åâðîïåé-
ñêèòå èíäèâèäóàëíè ïúðâåíñòâà, à
âúâ Âèåòíàì – ñâåòîâíèòå. Êîè
ùå ïðåäñòàâëÿâàò ñòðàíàòà íè,
ùå ñòàíå ÿñíî ñëåä äúðæàâíèòå
èíäèâèäóàëíè ïúðâåíñòâà â Ñìî-
ëÿí (29 ìàðò – 4 àïðèë).

Îùå äåñåòêè áúëãàðñêè øàõìà-
òèñòè è øàõìàòèñòêè ùå èãðàÿò
â ìíîãîòî îòêðèòè òóðíèðè èç
ðàçëè÷íèòå ñòðàíè â Åâðîïà. Ñ
âñÿêà èçìèíàòà ãîäèíà øàõìàòíè-
ÿò æèâîò íà ñòàðèÿ êîíòèíåíò
ñòàâà âñå ïî-áîãàò è ïî-èíòåðå-
ñåí. À òîâà å îùå åäíî äîêàçàòåë-
ñòâî çà íåïðåêúñíàòî ðàñòÿùèÿ
àâòîðèòåò íà øàõìàòà. ***
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Îò ãîäèíè òóðíèðúò CorusChess âúâ Âàéê àí Çåå å ïúðâàòà
çà âñÿêà íîâà ãîäèíà ñáèðêà íà ñâåòîâíèÿ øàõìàòåí åëèò.

Ïîäðîáíîñòè çà ïðåäñòàâÿíåòî íà íàøèòå äâàìà
ó÷àñòíèöè Âåñåëèí Òîïàëîâ è Èâàí ×åïàðèíîâ íà ñòð.




