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Началото
Уважаеми приятели,
В този нулев брой на списание "Шах в Трявна и по света", който
има за цел да съхрани за идните поколения непубликувани
досега материали от зората на съществуването ни, ще ви
запознаем с историята на нашия шахматен клуб. Тя наистина е
сравнително кратка, но пък хората, които се отдадоха изцяло на
тази пленяваща игра, направиха първите стъпки, без които
нашият клуб сега едва ли щеше да бъде в този си вид. Затова,
редакцията изказва своето голямо "БЛАГОДАРЯ" на всички наши
ентусиасти и горчиво съжалява, че много от тях вече не са сред
нас.
По инициатива на точно тези хора, през 1963 година, в бившия
МЗ "Иван Йонков" за пръв път в нашия град се заговори за
организиран шахмат. Тогава бе проведен и първият турнир в
Трявна, който трябваше да излъчи и първите треторазрядници.
Сега смело може да твърдим, че точно този завод е "люлката" на
шахмата в града, защото години покъсно техен отбор участва и
в първото Републиканско отборно първенство по корес
пондентен шах и достигна дори до финала!
След първия
проведен
турнир,
останалите
помащабни
промишлени
предприятия ("Аврам Стоянов" и "Ангел Кънчев") не закъсняха и
по призива на своите колеги, също организираха свои шахматни
секции, които редовно провеждаха вътрешни турнири, а те пък
определяха представителните си отбори за ежегодните
Градски първенства. След още годинадве към тях се
присъединиха отборите на МВРТрявна, БДЖ, Санаториума,
"заразиха" се дори Плачковци! Ех, каква романтика беше...
За да не се изтърва благоприятния момент за играта в града,
ентусиастите Димитър Белчев, Фьодор Анастасов, Ангел Златев,
Илия Татев, Христо Баев, Пенчо Илиев и братята Пенчо и Слави
Славови предложиха на местната спортна организация да се
водят на отчет при тях отборите на предприятията и да се

организират вече официално отборни и индивидуални
първенства на територията на града. В резултат на тази идея
постепенно започва да се повишава квалификацията на
местните шахматисти до ниво втори и дори първи разряд (доста
прилични нива за тогавашните нормативи на БФШ).
Покъсно,
нова
комисия
предлага
да
се
сформира
представителен отбор измежду найдобрите шахматисти в
града, чиито игри впечатляват дори доминиращите до този
момент габровци, още при тяхната първа официална среща! Тук
е моментът да благодарим и на нашите габровски приятели, с
чиято помощ се организира квалификационен турнир с трима
техни кандидатмайстори на спорта и няколко наши шахматисти,
които с добрата си игра успяха да защитят тогавашните
нормативи на погорно ниво в БФШ. Продължител на
изключително топлите връзки между шахматните клубове на
Трявна и Габрово днес е гн Борислав Атанасов, който, освен че
е отделял от времето си да подготвя наши деца, редовно помага
за организирането на всеки един поголям наш турнир, както с
труда си, така и с инвентар от ШК "Орловец 1997" (Габрово).
Но, да се върнем към историята. Действително, до 1989 година
нещата не вървяха зле, обаче след това всичко тръгна
стремглаво надолу и трябваше да чакаме цели 12 години, за да
се появи приемникът на бившия ШК "Трявна". Новият клуб ШК
"Трявна2001" имаше късмета няколко запалени ентусиасти да се
срещнат в подходящо време с няколко още позапалени деца,
пленени завинаги от тази игра! Именно те станаха и
учредителите на клуба, а действието се състоя като по поръчка,
и на точното място – Старото школо в града, символът на
знанието!
Понататък, голямата любов към шаха просто нямаше как да не
доведе и до първите успехи, защото работата с деца вече
даваше и своите плодове. Така успяхме да спечелим както
симпатиите на Община Трявна, така и на хората в града.

27.09.2015

Списък на учредителите, обсъдили и приели устава на
ШК „Трявна2001“ на 21 март 2001 година
1. Кирил Георгиев Петров
2. Петър Рангелов Пейчев
3. Петко Петров Хаджиев
4. Марин Досев Грозев
5. Калин Насков Серафимов
6. Мирослав Николаев Колев
7. Петър Христов Христов
8. Добри Георгиев Трифонов
9. Йонко Симеонов Георгиев
10. Ивайло Тихомиров Белев
11. Божидар Генчев Генчев
12. Румен Иванов Мишев
13. Юлиян Александров Маринов
14. Теодор Юлиянов Маринов
15. Мирослав Илиянов Йовчев
16. Димитър Василев Радев
17. Белчо Йовчев Белчев
18. Слави Илиев Славов
19. Пенчо Илиев Пенчев
20. Стефан Николов Билчев
21. Димитър Цанев Петков

Огнища на шахмата в Трявна през годините

Първа среща с гросмайстор
От далечната 1983 година имаме един незабравим спомен!
Двама наши шахматисти бяха поканени в Габрово да участват
на сеанса на гросмайстор Рафаел Ваганян от бившия вече
СССР. Тогава Божидар Генчев и Марин Досев действително
имаха среща с "космическия" шах. След сеанса двамата
споделиха, че са впечатлени както от играта, така и от
пресконференцията на именития гросмайстор. Предлагаме ви
партията на Генчев.

Рафаел Ваганян (2625)  Божидар Генчев, Габрово, 07.07.1983
1. d4 Kf6 2. c4 e6 3. Kf3 d5 4. g3 Je7 5. Jg2 O-O 6. O-O
b6 7. Kc3 Jb7 8. c:d5 K:d5 9. Le1 K:c3 10. b:c3 c5 11. e4
Mc7 12. Jf4 Jd6 13. J:d6 M:d6 14. d5 e:d5 15. Kh4 Kd7 16.
e:d5 Lad8 17. Kf5 Mf6 18. Ke7+ Kh8 19.
Kc6 Lde8 20. Mf3 M:f3 21. J:f3 a6 22.
a4 g6 23. Kg2 Kg7 24. Lab1 f5 25. h4
Kf7 26. d6 Kf6 /виж диаграмата/ 27.
Le7 L:e7 28. d:e7 Le8 29. Ld1 Jc8 30.
Ld6+ Kg7 31. Ka7 Kf6 32. K:c8 L:c8 33.
Ld8 Lc7 34. e8M K:e8 35. L:e8 b5 36.
a:b5 a:b5 37. Lb8 b4 38. c:b4 c:b4 39.
L:b4 Kh6 40. Lb7 1-0

Градско първенство  2000 година

Турнир за пропагандиране на шахмата в Трявна
Февруари 2001
I група (до 10 години)

II група (до 14 години)

III група (до 18 години)

Регламент на турнирната верига за деца при
ШК „Трявна2001“ за 2001 година
Всички участници се разделят в две възрастови групи както следва:
Група „А“ се сформира от участници, родени до 1985г. включително, а
група „Б“ от участници, родени след 1985г. В турнирната верига влизат
осем турнира. В нея добиват право на участие и всички новопостъпили
членове на клуба през цялата календарна година. Например, през
месец август постъпва нов член наклуба. На 4 август той е в правото си
да участва в 5ти кръг от турнирната верига, в групата, подходяща за
неговата възраст. След последния осми кръг се сумират всички точки,
постигнати през годината. Победителят от група „А“ придобива
директно право на участие в мъжкия турнир. Класиралите се на 2ро,
3то и 4то място от група „А“ играят квалификационен турнир всеки
срещу всеки с първите трима от група „Б“. В този новосформиран
турнир първите трима попълват останалите места, даващи право на
участие в мъжкия турнир. През следващата 2002 година първенците
отново се връщат за участие в турнирите в тяхната възрастова група,
за да няма пропуски в подготовката им.
Показатели при определяне на челните места при равен брой точки в
края на годината са: 1. Резултатът от всички партии в прекия двубой
изиграни през цялата 2001 година; 2. При ново равенство предимството
е за помалкия участник.
Мястото за провеждане на турнирната верига за тази година е кафе
„Галерия“ (Старото школо), на публикуваните вече от УС на ШК
„Трявна2001“ дати. Часът за начало на всеки турнир е 10:00.
Състезателите провеждат партиите си с шахматни часовници.
Контролата на партия е 30 минути (т.е. максималното времетраене на
една партия е 1 час). Записването на партията не е задължително, но
е желателно с цел придобиване на елементарни турнирни навици и
усъвършенстване подготовката на шахматистите. Преди началото на
всеки турнир ШК „Трявна2001“ ще предлага на всички желаещи
списания на шахматна тема на библиотечни начала. Срокът за
връщане на предложената шахматна литература е провеждането на
следващия турнир, т.е. един месец. Ползването на списанията за
всички членове на ШК „Трявна2001“ е безплатно.
Изготвил: Йонко Георгиев, секретар на ШК „Трявна2001“, 31.03.2001 г.

Детска турнирна верига "Трявна2001"
Младша и старша възраст

Със син цвят са обозначени състезателите старша възраст (до 18
години), а с червен  младшата (до 12 години). Калин Серафимов,
поради навършени 18 години, се състезава извън класирането.
Някои от състезателите са играли и в двете групи.

Ивайло Белев  носител на "Шахматен Оскар 2001" за
найвисоки резултати на състезател до 18 години в
шахматни турнири през изминалата година.

Първи традиционен турнир “3ти март"
Участват всички желаещи. Състезателите се разделят в групи с
дирижиран жребий, като водачи на групи са първенците от
предходния турнир. През втория състезателен ден се образуват
нови групи като победителите влизат в първа група, заелите
второ място – във втора и т.н. до определяне на крайното
класиране.

Група А

Група B

Група C

Група D

Крайно класиране
1. Божидар Генчев
2. Йонко Георгиев
3. Румен Мишев
4. Добри Трифонов
5. Слави Славов
6. Белчо Белчев
7. Николай Кънов
8. Красимир Кънов
9. Петър Рангелов
10. Мирослав Колев
11. Пенчо Илиев
12. Марин Грозев
13. Ивайло Белев
14. Калин
Серафимов
15. Благой Христов
16. Валери Величков
17. Денислав Ганчев
18. Петър Христов
19. Никола Руменов

*Последните 6 човека не се явиха на втория ден.

Блиц турнир “3ти март”
12. Румен Мишев – 6 т.
12. Йонко Георгиев – 6 т.
3. Николай Кънов – 5 т.
4. Марин Грозев – 4 т.
5. Красимир Кънов – 3 т.
6. Петър Рангелов – 2 т.
7. Белчо Белчев – 2 т.
8. Ивайло Белев – 0 т.

Детска турнирна верига "Трявна – 2001"
Старша възраст, I кръг, 07.04.2001

Старша възраст, II кръг, 05.05.2001

Младша възраст, I кръг, 05.05.2001

Старша възраст, III кръг, 02.06.2001

Старша възраст, IV кръг, 07.07.2001

Младша възраст, II кръг, 07.07.2001

Старша възраст, V кръг, 04.08.2001

Младша възраст, III кръг, 04.08.2001

Старша възраст, VI кръг, 01.09.2001

Старша възраст, VII кръг, 06.10.2001

Младша възраст, IV кръг, 06.10.2001

Младша възраст, V кръг, 03.11.2001

Старша възраст, VIII кръг, 03.11.2001

Шахматен живот

Блиц турнир, 06.10.2001

Блиц турнир, 03.11.2001

Mат в 2 хода

Mат в 2 хода

Mат в 3 хода

Mат в 3 хода

www.tryavna 2001.org

