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ЗДРАВЕЙТЕ!

Уважаеми читатели!
Редакционната колегия е безкрайно щастлива да ви
поздрави с първия брой на шахматното списание „ШАХ в
Трявна и по света“. Едновременно с това ние изпитваме и
големи притеснения от вашия отзив, тъй като си даваме
ясна сметка, че издаването на подобно списание е доста
сериозно предизвикателство.
Естествено, всичко това за нас е нова материя и се
надяваме оценката ви към тази наша амбиция да бъде
снизходителна. Все пак нашата основна цел е не да се
правим на велики автори, а да се опитаме с общи усилия
да осъществим едно интересно и актуално четиво на
шахматна тема. Ще се радваме на вашите активни съвети
и предложения относно бъдещата схема на списанието. Та
нали това е продукт за Негово величество Читателя!
Нека си пожелаем успех в това амбициозно начинание!
Очакваме с нетърпение вашите отзиви и предложения.
От авторите

В МИНАЛОТО
ИСТОРИЯТА, КАКВАТО Я ПОМНИМ
В миналото шахматът в Трявна имаше своето
достойно място на регионално равнище. В интерес на
истината нашият град никога не е бил лидер в компанията
на такива шахматни центрове като Габрово, Севлиево и
Дряново. Истина обаче е и друго – нашите винаги са
играли с техните представители като равни с равни. Ще се
помнят великолепните игри на Александър Трифонов,
Любен Панов, Димитър Белчев, Ангел Златев, Илия Татев
(за съжаление те вече не са между нас), Пенчо Славов,
Слави Славов, Фьодор Анастасов, Панайот Златев, Марин
Грозев, Пенчо Илиев, Николай Недев и в по-близки дни на
Александър Минев, Добри Трифонов, Божидар Генчев и
Йонко Георгиев. Със сигурност сме пропуснали още, които
молим да ни извинят.
Шахматът в Трявна достига своя апогей в началото на
седемдесетте години. Тогава се провеждат редовни
градски турнири. Стига се дори до там, че за да участваш в
градското първенство, задължително трябва да защитиш
своите шахматни умения в предхождащ квалификационен
турнир. А самият финал беше едно истинско тържество на
шахматната игра. Участието в такъв турнир бе едно
неописуемо състояние на духа (така наречената „тръпка“).
Днес за тези славни времена все още можем само да
мечтаем и въздишаме!
В този период разцвет бележат и отборните турнири
между предприятията. Те се радваха на особена
популярност и даваха една стабилна основа за отлично
представяне извън града. А там, в регионални и дори
Републикански първенства, нашите отбори се представяха

В МИНАЛОТО
блестящо и почти винаги се завръщаха с трофеи. Пенчо
Славов участва успешно на индивидуално окръжно
първенство. Най-значимият индивидуален резултат, и
първи изобщо в историята на града, обаче беше на
Александър Трифонов. С участието си в кандидатмайсторски турнир в компанията на силни шахматисти от
региона той завършва трети и е първият тревненец покрил
КМС-бал. Това бе през 1974 г. – годината, в която
шахматът в Трявна положи основите.
За съжаление, след няколко години нещата тръгнаха
назад. Нашите представители редуваха силни с доста
посредствени игри, до момента, в който в града изобщо не
се говореше за шах. Тъжно е наистина. Ние се опитахме
да анализираме причините за това състояние с хората от
това време. Болшинството от тях отдават този болезнен
факт на липсата на приемственост. Никой от тях обаче не
обвиняваше и ние сме солидарни с тяхното мнение.
Защото е много лесно да бъдеш съдник на историята.
Радостна е тяхната готовност да помогнат с опита си,
защото именно в лицето на новосформирания шахматен
клуб те виждат обнадеждаващата приемственост. В очите
на тези хора, обременени достатъчно от тежкото
ежедневие, се четеше една загриженост за младите
тревненци. След всичко казано до тук, коментарът е
излишен – основите за новото възраждане са положени, а
бъдещето зависи от всички нас.
Редакцията благодари на нашите съграждани –
история в шахмата, и си позволява да запознае уважаемия
читател с техните досегашни изяви. В днешният брой
откриваме рубриката „В миналото“ с творчеството на
Александър Трифонов.

В МИНАЛОТО
ГРАДСКО ПЪРВЕНСТВО
Първи кръг
05.11.1974 г.
Бели: Александър Трифонов
Черни: Божидар Генчев
1. e4 e5 2. âf3 d6 3. àc4 âf6 4. âc3 a6 5. d4 b5
6. àe2 b4 7. âd5 â:d5 8. e:d5 âd7 9. d:e5 d:e5 10.
c4 b:c3 11. b:c3 âf6 12. c4 àd6 13. àb2 âd7 14. O-O
O-O 15. æc2 àb7 16. äad1 æe7 17. àd3 âf6? (17…
g6) 18. äfe1 äfe8 19. à:e5 à:e5 20. ä:e5 æd6 21.
c5! æd8 22. ä:e8+ æ:e8 23. äe1 æf8 24. äe5? (24.
c6) 24… g6? (24… à:d5
25.
à:h7+
â:h7
26.
ä:d5) 25. c6 àc8 26. h3
æd6 27. æb3 âh5 28.
æc3 èf8 29. âg5 âf6
/виж диаграмата/ 30. âe4
(30. äe6!! à:e6 31. æ:f6
æ:d5 32. â:e6+ æ:e6 33.
æh8+ èe7 34. æ:a8; 30…
f:e6 31. æ:f6+ èe8 32.
â:h7 æe7 33. à:g6+ èd8 34. æh8+; 30… æ:d5 31.
â:h7+ èg7 32. æ:f6+ èh6 33. æf4+ èg7 34. ä:g6+
f:g6 35. æf6+ è:h7 36. æ:g6+ èh8 37. æh7#) 30…
â:e4 31. ä:e4 f6 32. æb4 æ:b4 33. ä:b4 èe7 34.
äh4 èd6 35. ä:h7 è:d5 36. ä:c7 f5 37. äg7 è:c6
38. ä:g6+ èd5 39. äg8 èe5 40. äf8 и на 44-я ход
черните се предадоха.

ДНЕС
На 21.03. т. г. в кафе-галерия „Измерение“ 21
ентусиасти дръзнаха да пишат новата шахматна история
на града. Днес, след 7-месечната дейност на ШК „Трявна2001“, неговите членове (с днешна дата около 40 души!)
нямат основание да се срамуват от постигнатото. Разбира
се, че в миналото „старите пушки“ вдигнаха доста летвата
в качествено отношение, но именно тяхното ниво
амбицира младите и желанието им да се докажат е повече
от обнадеждаващо.
Целта на управителния съвет за тази година бе една
единствена – да привлече колкото се може повече млади
хора към тази увлекателна игра. Сега със задоволство
може да се отчете фактът, че целта е изпълнена и дори
надхвърля предварителните очаквания. Всичко това не
трябва обаче да ни заблуждава, че вече сме си свършили
работата. Пред нас е по-трудния етап – затвърждаване на
позициите и постепенно запознаване с майсторството. За
тази цел клубът планира и ежеседмични курсове по
шахматно обучение.
Първата среща на децата с техни вече доказали се
връстници бе сеансовата игра с братята Дарин и Росен
Симеонови от град Дряново. Нашите момчета бяха
сериозно респектирани от класата на сеансьорите и
крайният резултат е повече от красноречив – 0,5:14,5!
Единственото реми постигна Калин Серафимов срещу
Дарин Симеонов. Спорно е дали трябваше да хвърляме
децата толкова рано в жестокия огън на неравните битки,
защото все пак детската душа трудно преживява
пораженията, но този допир с майсторството категорично
има и своите плюсове. УС на клуба отчита, че върху този
аспект има още много да се работи, тъй като и

ДНЕС
самочувствието е един от основните детайли на
шахматното майсторство. И в бъдеще ще трябва да се
съобразяваме и със законите на психологията.
Вътрешните състезания стартираха с успешно
проведената детска турнирна верига (юноши младша и
старша възраст). Тази схема вече доказа своята
ефективност и имаме намерението да я доразвиваме и в
следващите състезателни сезони, с известни подобрения,
разбира се. Турнирът е ежемесечен и в продължение на
осем кръга борбата бе жестока, тъй като първите четири
места даваха право на участие в XXIV Градско първенство
за мъже.
Представяме ви победителя за сезон
2001 (юноши старша възраст) Ивайло
Белев. Роден е на 24 май 1984 година.
Учредител на ШК „Трявна 2001“. Член на
клуба от 21.03.2001г. Ученик на СОУ „П.
Р. Славейков“.
– Г-н Белев, Вие сте крайният победител в старшата
възраст на турнирната верига за сезон 2001.
Използвам случая да Ви поздравя с успеха. Бихте ли
споделили кога бяха първите Ви стъпки в шахматното
поприще?
– Играя шах от 10-11-годишна възраст, но по-сериозно
започнах да се занимавам с шаха от около 15 месеца.
– Не смятате ли, че в днешно време, когато младите
хора трябва да дадат всичко от себе си, за да се
реализират в обществото, едно странично хоби само
би им навредило да постигнат целите си? Все пак това
занимание Ви ангажира допълнително?

ДНЕС
– Едно странично хоби като шаха може да бъде само в
плюс. Дори когато се държи изпит за обучение в чужбина,
едно такова допълнително занимание е просто
задължително. Що се отнася за допълнителното
ангажиране, когато едно нещо се върши с желание, то
отнетото време няма значение.
– Имам преки впечатления от Вашите партии през
годината. В тях подчертано Вие търсите по-скоро
красивото, отколкото ефективното. Не се ли опасявате,
че на предстоящия градски турнир ще имате далеч посилни противници и този устрем към красивото би Ви
изиграл лоша шега?
– Не знам доколко се стремя към постигането на красиви
партии, но колкото и силни да са противниците не смятам
да променям стила си на игра.
– Стана въпрос за градският турнир. Вече знаете и
участниците в него. Бихте ли се ангажирали с някаква
прогноза?
– Не мога да се ангажирам с никакви прогнози, защото са
възможни всякакви изненади.
– Какво бихте предложили на УС на ШК „Трявна-2001“
за провеждането на бъдещите турнири от подобен
характер? С какво шахматната игра би спечелила
интереса на младите хора в града?
– Има много хора, които биха се присъединили към
шахматния клуб, но или не знаят за съществуването му,
или още се колебаят дали да се включат. Затова трябва да
се направи по-голяма рекламна кампания.
– Благодаря Ви за интервюто и Ви желая още много
приятни поводи за нови срещи с читателите!
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Крайните класирания за 2001г. придобиха следния вид:
Старша възраст
1. Ивайло Белев – 46 точки
2. Петър Христов – 36,5
3. Валентин Тачев – 26,5
4. Красен Стефанов – 26
5. Димитър Петков – 20,5
6. Мирослав Йовчев – 17
7. Мирослав Илиев – 15,5
8. Мирослав Колев – 13,5
9. Петко Хаджиев – 12
10. Теодор Маринов – 10
11. Радослав Маринов – 6,5
12. Добромир Драгнев – 0

Младша възраст
1. Теодор Маринов – 20 точки
2. Радослав Маринов – 19
3. Добромир Драгнев – 9,5
4. Добрил Маринов – 4,5
5. Преслав Ганев – 4,5
6. Мартин Ненов – 4
7. Георги Тачев – 3
8. Пенчо Драгнев – 3
9. Велислав Маринов – 2,5
10. Цветомира Ганева – 1,5
11. Добромир Петров – 0
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Броят на желаещите за участие в тези турнири
непрекъснато се увеличава и от сега се знае, че сезон
2002 ще бъде далеч по-масов. Ръководството на клуба
напомня на всички деца, че записването за турнирите
става по всяко време на календарната година на телефони
39-65 и 36-95.
Първата официална среща на нашите представители
бе междуобластното първенство в град Дряново през
месец септември тази година. Организаторите останаха
изключително изненадани, защото след дългото отсъствие
сега се явихме с два отбора (младша и старша възраст). И
докато последното, седмо място при старшата възраст бе
очаквано (само едно реми на Ивайло Белев от
шестнадесет партии за отбора), то младшата възраст на
клуба бе сензацията на турнира.
Най-малките ни участници в състав: Петър Христов,
Мирослав Йовчев, Валентин Тачев (капитан на отбора),
Радослав Маринов и Теодор Маринов се класираха втори
в компанията на отборите от В. Търново, Габрово и
Дряново. Нещо повече – и най-големият психолог трудно
би преценил дали децата се радваха от завоюваното второ
място
или съжаляваха
за пропуснатото
първо.
Резултатите: с Габрово – 2:2, с В. Търново – 3:1 и с
Дряново – 2,5:1,5. Най-големият успех в досегашната
история на новия клуб бе постигнат именно на този турнир.
Валентин Тачев стана победител на трета дъска с три
точки от три възможни. Вальо е роден на 17.02.1987 г.
Член е на шахматния клуб от 02.04.2001 г. и е възпитаник
на СОУ „П. Р. Славейков“.
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В началото на месец ноември се проведе и първото
отборно първенство между училищата на територията на
община Трявна под егидата на ШК „Трявна – 2001“. За
съжаление турнирът се проведе с доста камерно участие и
тук ръководството отчита своята слаба пропагандна
дейност.

Резултатите
Първи кръг
ОУ „Проф. П. Н. Райков“ (мл. в.) – 2
СОУ „П. Р. Славейков“ (мл. в.) – 2
1. Велин Николов – Петър Христов – 0:1
2. Мирослав Колев – Добромир Драгнев – 1:0
3. Мирослав Йовчев – Валентин Тачев – 0:1
4. Радослав Маринов – Добрил Маринов – 1:0
Втори кръг
СОУ „П. Р. Славейков“ (мл. в.) – 2,5
СОУ „П. Р. Славейков“ (ст. в.) – 1,5
Петър Христов – Ивайло Белев – 0,5:0,5
Добромир Драгнев – Красен Стефанов – 0:1
Валентин Танев – Димитър Петков – 1:0
Добрил Маринов – Лора Модева – 1:0
Трети кръг
СОУ „П. Р. Славейков“ (ст в.) – 3
ОУ „Проф. П. Н. Райков“ (мл. в.) – 1
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1. Ивайло Белев – Мирослав Колев – 1:0
2. Красен Стефанов – Велин Николов – 1:0
3. Димитър Петков – Мирослав Йовчев – 1:0
4. Лора Модева – Радослав Маринов – 0:1

Класирането
1. СОУ „П. Р. Славейков“ (мл. в.) – 4,5 точки
2. СОУ „П. Р. Славейков“ (ст. в.) – 4,5
3. ОУ „Проф. П. Н. Райков“ (мл в.) – 3
Победителите по дъски
1. Петър Христов – 1,5
2. Красен Стефанов – 2
3. Валентин Танев – 2
4. Радослав Маринов – 2
Успешно се проведе конкурса за решаване на
шахматни задачи и етюди. Разбира се, организаторите
очакваха далеч по-голям интерес от страна на
решаващите като масовост, но на този етап и това
удовлетворява След 6 кръга и 36 задачи класирането в
Първия конкурс за решаване на шахматни задачи и етюди
(сезон 2001) доби следния вид:
1. Ивайло Белев – 76 точки
2. Красен Стефанов – 66
3. Петър Христов – 64
4. Мирослав Илиев – 26
През 2002 година стартира Вторият конкурс за
решаване на задачи. Задачите от първи кръг ще бъдат
публикувани в следващия брой.

ДНЕС
КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХМАТ
От тази година вече имаме представители
и в тази област, макар че тя не е нещо ново
за града. Тук сме с традиции, но за тях ще
стане дума в следващия брой. В момента
двама участници отстояват честта на клуба.
Предлагаме Ви интервю с един от тях –
Красен Стефанов.
– Г-н Стефанов, за мнозина понятието кореспондентен
шахмат е непозната материя. Бихте ли дали по-голяма
яснота по темата.
– Несъмнено кореспондентният шахмат е непозната за
широката общественост материя. Според мен той е за
хора, които проявяват не само любителски интерес към
древната игра, но имат желанието и амбицията да
развиват своите аналитични способности и теоретични
познания за шахмата. Обикновено заинтересованите от
този вид шахмат имат специални дебютни енциклопедии и
нерядко прибягват до помощта на по-силни от тях
шахматисти, развивайки така своите умения и познания за
шахмата.
– Какви са плюсовете и минусите в подобни
състезания?
– Основно предимство на този вид състезания е, както
вече споменах, възможността участниците да развиват
своите теоретични познания. Самата възможност да
обмисляш всеки един ход в продължение на 2-3 дни дава
шанс за проява на творчество, което за пореден път
опровергава всеприетото разбиране, че красота в шахмата
няма. Недостатък? Е, разбира се кореспондентният

ДНЕС
шахмат не е за хора с натоварено ежедневие. Изисква се
време за осмисляне на ходовете, търпение и разбира се
голяма доза самоподготовка.
– Стана вече ясно, че кореспондентният шахмат дава
възможност за нови запознанства. Вие използвате ли
тази възможност, или по-скоро акцентирате върху
състезателния характер? Всъщност имате ли интересни случаи с противниците в процеса на игра?
– Да, без съмнение кореспондентният шахмат е начин да
си създадеш много нови приятели, но неговите почитатели
се отдават предимно на състезателния му характер и
време за общуване и лична кореспонденция почти не
остава. Това в пълна степен важи и за самия мен.
– Първият брой на шахматното списание в града е
вече факт. Какво Вие бихте предложили, за да имаме
едно наистина интересно и актуално четиво?
– Изключително съм щастлив, че в нашия град ще се
издава специализиран бюлетин за шахмата, защото преди
8 месеца, когато се захванах с тази игра с разочарование
установих, че в Трявна няма почти никаква литература,
свързана с древната игра. Би било хубаво, ако това четиво
съчетава историята на шахмата с неговата красота и
величие. От полза за читателите ще бъде публикуването
на шахматни етюди, биографии на най-изявените
шахматни шампиони от близкото и далечно минало,
информация за състезанията в града, страната и по света,
интервюта с изявени деятели на шахмата в Трявна и не на
последно място забавна страница с анекдоти с интересни
случки от шахматния свят.
– Благодаря Ви за интервюто. Желая Ви успешно
представяне както в кореспондeнтния турнир, така и
във Вашата първа среща с мъжете.

ДНЕС
СПОРТЕН КАЛЕНДАР – СЕЗОН 2002
5 януари – I кръг на детската турнирна верига „Трявна 2002“ –
юноши старша възраст (над 12 г.)
6 януари – I кръг на детската турнирна верига „Трявна 2002“ –
юноши младша възраст (под 12 г.)
2 февруари – II кръг – старша възраст
3 февруари – II Кръг – младша възраст
2-3 март – II Традиционен пролетен турнир „3-ти март“. Участват
мъже и деца
6 април – III кръг – старша възраст
7 април – III кръг – младша възраст
4 май – IV кръг – старата възраст
5 май – IV кръг – младата възраст
25 май – сеансова игра
1 юни – V кръг – старша възраст
2 юни – V кръг – младша възраст
6 юли – VI кръг – старша възраст
7 юли – VI кръг – младша възраст
3 август – VII кръг – старша възраст
4 август – VII кръг – младша възраст
7 септември – VIII кръг – старша възраст
8 септември – VIII кръг – младша възраст
5 октомври – IX кръг – старша възраст
6 октомври – IX кръг – младша възраст
19 октомври – II Отборно първенство между училищата на
територията на Община Трявна
2 ноември – X (последен) крьг – старша възраст
3 ноември – X (последен) кръг – младша възраст
2 декември – XXV Градско първенство за мъже
Организаторите запазват правото си да променят дата,
дублирана със спортния календар на Българската федерация
по шахмат.

СВЕТОВНИТЕ ШАМПИОНИ
В тази рубрика ще ви запознаваме с живота и творчеството на всички световни шампиони до наши дни.
Започваме с първия официално признат световен
шампион Вилхелм Щайниц. Роден е на 18.05.1836 г. в
Прага. Умира на 12.08.1900 г. в Ню Йорк. Шампион от
1886 г. до 1894 г. След завършване на образованието си
заминава за Виена, където учи в Политехническия
институт. Едновременно със следването играе шахмат, за
да припечели средства за издръжката си. Скоро обаче
следването остава на заден план. Щайниц се преселва в
Лондон и се отдава изцяло на шаха.
На вашето внимание предлагаме партията му с
Барделебен, играна в Хастингс през 1895 г., в която с
белите е Щайниц. В разиграна Италианска партия след
21-ви ход се получила следната позиция:
22. ä:e7+! èf8 23. äf7+!
èg8 24. äg7+! èh8 25.
ä:h7+!

èg8

26.

äg7+!

èh8 27. æh4+ è:g7 28.
æh7+ èf8 29. æh8+ èe7
30. æg7+ èe8 31 æg8+!
èe7 32. æf7+ èd8 33.
æf8+ æe8 34. âf7+ èd7
35. æd6#
Много са шахматните величия, преди да бъде обявен
официално първият мач за световната титла. ФрансоаАндре Деникен Филидор (1726 – 1795), Луи Шарл дьо
Лабурдоне (1797 – 1840), Хауърд Стаунтън (1810 – 1874),
Адолф Андерсен (1818 – 1879) и Пол Чарлс Морфи (1837 –
1884) завинаги ще останат легенда в шахмата.

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Ето и всички мачове, в които Щайниц участва за
титлата световен шампион:
1886г. САЩ

Щайниц – Цукерторт

12,5:7,5

1889г. Хавана

Щайниц – Чигорин

10,5:6,5

1890-1891 г. Хавана

Щайниц – Гунсберг

10,5:8,5

1892г. Хавана

Щайниц – Чигорин

12,5:10,5

1894г. САЩ и Монреал

Ласкер – Щайниц

12,0:7,0

1896-1897г. Москва

Ласкер – Щайниц

12,5:2,5

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
На тази страница ще ви срещаме с шедьоври от
шахматната съкровищница през вековете. Не се
съмняваме, че решенията ще ви доставят огромна
естетическа наслада и удоволствие. Успех!
Тази позиция е възникнала
в партията Бернщайн –
Майдорф на турнира в
Монтевидео през 1954г. 72годишният Бернщайн осъществява брилянтна комбинация, която поставя черните на колене поради големи
материални загуби.
Как продължават белите?

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
ЕХ, ТОЗИ КРАЛ
Безкръвните битки на шахматното табло са
вдъхновили много майстори на перото. Един от найизявените лроблемисти е Самюел Лойд. През 1859 г. той
създава своя знаменит шедьовър, озаглавен „Карл XII в
Бендер“.
...Това се случило през 1713 г. по времето на шведскотурската война, когато кралят на Швеция Карл XII бил
обсаден в крепостта Бендер. В минутите на отдих той
често играел шах със своя министър Гротузен. В една
тяхна партия възникнала следната позиция.
– „Обявявам мат в 3 хода!“ –
възкликнал Карл XII, но
преди да успее да направи
своя
ход,
един
турски
куршум
профучал
през
прозореца и отнесъл коня от
полето е1.
Диаграма 1: мат в 3 хода

Гротузен
подскочил
от
радост, но кралят след
кратък размисъл се усмихнал и казал:
– Мога да играя и без коня!
Обявявам Ви мат в 4 хода!
Диаграма. 2: мат в 4 хода

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Нов турски куршум изсвистял и отнесъл и пешката от
полето h2, но Карл XII невъзмутимо заявил:

– Вие имате съюзник в
лицето на турците, но и това
няма да Ви помогне, тъй
като Ви давам мат в 5 хода!
Диаграма 3: мат в 5 хода

През 1900 г. обаче се
установило, че в началната
позиция на диаграма 1, ако
куршумът бе отнесъл топа,
а не коня, белите обявяват
мат в 6 хода.
Диаграма 4: мат в 6 хода

Предлагаме ви сами да откриете красивите решения.
Отговорите изпращайте на адрес: 5350 Трявна, ул. „П. Р.
Славейков“ № 51 или на тел. 36-95.

ШАХМАТНИ УСМИВКИ

На въпроса „Колко хода изчислявате напред?“, гросмайсторите отговарят:
Алехин: Задължително 4 хода, по-рядко 6, в изключителни
случаи 10-12.
Капабланка: Зависи от позицията. Често 25-30.
Маршал: Два хода, но добри.
Решевски: Винаги 1 ход повече от моя противник.
Фишер: Не изчислявам ходове напред, а просто печеля.

☺
Двама шахматисти се срещнали на улицата.
– Здравей! – казал единият. Изглеждаш много разстроен.
– Така е – отговорил другият. – Жена ми ме заплаши, че
ще ме напусне, ако не се откажа от шаха.
– Боже мой, колко неприятно! – провикнал се първият.
– Да – отговорил вторият. – Много неприятно, защото жена
ми много ще ми липсва.

☺
– Аз съм най-забележителният шампион на всички
времена – хвалел се един запалянко в клуба. –
Побеждавал съм както световния шампион по шах
Каспаров, така и световния шампион по бокс Майк Тайсън.
– Как е възможно това? – учудили се останалите.
– Възможно е. Каспаров победих на бокс, а Тайсън на шах.

☺

ШАХМАТНИ УСМИВКИ
Пословична е враждата между Самюел Решевски и Робърт
Фишер. Техните приятели решили да ги помирят и да ги
поканят в обща компания на една Нова година. Фишер
дошъл пръв и когато Решевски пристигнал, той се
усмихнал и му протегнал ръка:
– Здравей Сами, желая ти това, което и ти на мен!
– Значи ти пак започваш – извикал ядосано Решевски и
изхвръкнал от залата.

☺
Немският майстор Карл Карле обичал да започва партиите
си винаги с хода с4. Неговите приятели обаче били
шегобийци и веднъж решили да му спретнат номер. В един
от кръговете той вече закъснявал и когато пристигнал се
запътил с бързи крачки към масата. Докоснал пешката „с“
и се опитал да я придвижи напред, но тя не помръдвала.
Оказало се, че шегобийците са заковали пешката на
шахматната дъска.

Лого на Международната шахматна федерация (ФИДЕ)

