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Петър Христов донесе
злато и сребро!

Издание на ШК "Трявна2001"
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Турнир по ускорен
шах, 24.12.2010

Е, като не можем на
шах, ще се мъчим
да бием шампиона
на нещо друго!

Университетско отборно първенство на Турция
Петър Христов постигна грандиозен успех на провелото се в Истанбул
от 7ми до 9ти май 2010 година университетското отборно първенство
на Турция, ставайки победител на четвърта дъска със 6,5 точки от 7.
Така той заслужено спечели златен медал!
И освен това, с отбора на Национална Спортна Академия, завоюва
сребърен медал в отборното класиране, заставайки на второ място,
при равен брой точки с първите, при участвали 29 университета от
България и Турция.
„Златният“ ни шахматист печели златен медал от университетското
отборно първенство на Турция за трета поредна година. През миналите
две години той донесе златни медали като отборен първенец. А тази
година, макар че НСА за малко изпусна първото място, успехът е още
поголям, тъй като Петър завоюва индивидуално злато. Резултатът 6,5
от 7 е изключителен, но нашият шахматист дори твърди, че е можело
да постигне перфектен резултат, тъй като е имал спечелена позиция,
но не е могъл да реализира поради умората от 10 часа състезателен
шах за един ден.
Петър добави още два медала в богатата си колекция от трофеи, а нас
ни направи изключително горди, че имаме такъв успешен шахматист в
Трявна!

Турнир по ускорен шах във Велико Търново
Състезанието се проведе на 22 септември 2009 и в него взеха участие
19 шахматисти, сред които и двама наши представители. Петър
Христов постигна отлично класиране и застана на 6то място с 4,5
точки. Красен Стефанов се нареди 14ти с 3 точки. Победител в
турнира стана Николай Йорданов (2187).
Бели: Петър Христов (2081)
Черни: Иван Илийков (2024)

1.d4 d5 2.kf3 jg4 3.ke5 jh5 4.c4
e6 5.mb3 b6 6.mb5+ ne7 7.b3 nf6
8.g4 jg6 9.g5+ nf5 10.c:d5
(10.e4+ n:e4 11.jd3+ n:d4 12.jb2#)
10...jb4+ 11.m:b4 e:d5 12.jh3+ ne4
13.f3# 1-0

Коледен блиц турнир
На 25 декември 2009 година се проведе традиционният Коледен блиц
турнир. Безапелационен победител стана Божидар Генчев със 100
процентовия резултат 4 от 4.

Държавно отборно първенство
Квалификации за Б РШГ  мъже
От 19 до 21 февруари 2010 година Петър участва в провелото се в
София Държавно отборно първенство с отбора на Столичния център
по шахмат. В силната конкуренция отборът остана 4ти.
Ето и резултатите по дъски:
1. дъска – Александър Иванов (1877) – 1,0 точка (от 3)
2. дъска – Нино Влашки (2238) – 1,5 точки (от 3)
3. дъска – Васил Колев (2039) – 1,0 точка (от 3)
4. дъска – Наско Начев (2090) – 0,5 точки (от 3)
5. дъска – Петър Христов (2022) – 0,5 точки (от 3)
6. дъска – Калин Кръстев (1866) – 0,0 точки (от 2)
6. дъска – Валери Василев (2090) – 0,0 точки (от 1)

4ти Международен шахматен турнир „Варна“
От 11 до 20 юни 2010 двама наши представители взеха участие на
престижния турнир във Варна, в който участваха 82 състезатели.
Петър Христов зае 36то място, вземайки 5 точки. Красен Стефанов
застана на 66то място с 3 точки.

Ето и класиралите се начело:

25ти Международен шахматен турнир – Тетевен
Традиционно наши шахматисти участваха в шахматния турнир в
Тетевен, който отбеляза четвъртвековния си юбилей. От 14 до 22
август 2010 трима тревненски представители защитаваха родната чест
сред 127те участници. Петър Христов направи страхотен резултат и с
6 точки застана на 24то място. Красен Стефанов и Ивайло Белев се
представиха поскромно и с 4 точки застанаха един до друг в крайното
класиране, съответно на 84то и 85то място.

Петър дължеше постигнатия успех
единствено на "босата" си игра.

Красен не прощаваше на дамите.
В шаха кавалерство няма.

Ивайло разчиташе на
специални пози за
постигане на подобри
позиции.

Ivelinov, Hristo (2228) – Hristov, Petar (2015)
25ти Международен турнир – Тетевен
1.e4 e5 2.d4 e:d4 3.m:d4 kc6 4.me3 g6
5.kc3 jg7 6.jc4 kd4 7.md3 d6 8.je3
kc6 9.f4 je6 10.kf3 /виж диаграмата/
10...kb4 0:1

В рамките на турнира по класически шах традиционно се проведе и
блиц турнир (на 18 август), в който участваха 60 шахматисти. Петър
отново се изяви, постигайки 6,5 точки, които го наредиха на 16то
място. Красен направи 5 точки, заставайки на 36та позиция, а Ивайло
с 4 точки остана на 50то място.

9ти Мемориал ГеоргиевКесаровски
Петър Христов продължи шахматния си маратон с участие в
изключително силния турнир в Слънчев бряг от 28 август до 5
септември 2010 година. Нашият шахматист успя да направи 5 точки и
се нареди на 59то място от 136 състезатели.

"ТрявнаСевер" срещу "ТрявнаЮг"
За панаира на 22 май 2010 г. се проведе 9ят Традиционен двубой
между „Севера“ и „Юга“. За разлика от миналата година, когато
Северняците бяха разгромени, този път двубоят бе много оспорван и
завърши наравно. Така в общото класиране Южняците продължават да
водят с минималното 5:4.

Благотворителен сеанс на едновременна игра
На 6 октомври 2010 г. 21годишният ни шахматист Петър Христов даде
благотворителен сеанс, който бе част от проявите в седмицата на
благотворителността, посветена на Илиан. За съжаление, в уречения
ден и час в залата на общината се явиха само 8 души, като най
възрастният от тях бе дядо Пенчо – над 80годишен, а наймладият бе
самият Петър. Неколкократният златен медалист, който е студент в
НСА, игра едновременно срещу осемте участници и в продължение на
два часа, без прекъсване, той изигра 12 партии, с резултат: 10 победи,
1 реми и 1 загуба.

Неочаквано желание за шах по празниците
Тази шахматна година завърши повече от подобаващо! За коледните и
новогодишни празници обикновено организираме блиц турнир, който
поради бързата игра е доста атрактивен. Този път обаче направихме и
нещо повече – турнир по ускорен шах. В уречения ден, 24 декември
2010 г., ни чакаше изключително приятна изненада – цели 14 човека!
Такъв интерес не е имало от години. С 82годишния доайен, Пенчо
Илиев, който отново беше на линия, възрастовата разлика между най
младия и найвъзрастния участник се оказа над 60 години. А уютните
условия на една от залите на Общината осигуриха комфорта по време
на партиите.
Контролата за игра бе 15 мин. на състезател, а участниците бяха
разпределени с дирижиран жребий в 4 групи. При равенство в групите
следваше блиц, а при ново равенство, черните продължаваха напред.

В три от групите резултатите отговаряха на очакванията, но в
четвъртата се водиха много оспорвани битки и в крайна сметка всички
в групата завършиха с равен брой точки. Наложи се да се играят
допълнителни блиц партии за определяне на класирането.

А

B

C

D

При втория етап от състезанието първите двама от всяка група
продължаваха да се борят за местата от 1 до 8. Така дори някой да бе
изтеглил тежък жребий и да се е класирал втори в своята група, все
още имаше шанс да спечели турнира. А останалите участници (извън
двойката) се бореха за попредно класиране в долната половина на
таблицата.

Полуфиналът срещна двамата
найсилни тревненски шахма
тисти – Божидар Генчев и
Петър
Христов.
Божидар
надделя в сблъсъка срещу
златния медалист и след като
спечели и на финала срещу
Красен Стефанов, стана побе
дител в турнира.

Крайно класиране
1. Божидар Генчев
2. Красен Стефанов
3. Петър Христов
4. Ивайло Белев
5. Йонко Георгиев
6. Слави Славов
7. Николай Кънов
8. Николай Недев
9. Недко Недев
10. Добрил Маринов
11. Пенчо Илиев
12. Цветомир Кънов
13. Димитър Първов
14. Ангел Джунев

В борбата за третото място Петър
Христов победи Ивайло Белев, който
месец преди това бе станал световен
шампион по twall®.

Коледен блиц турнир
Ден след турнира по ускорен шах, точно на Коледа, се проведе и
традиционния блиц турнир, в който участваха найзапалените
шахматисти. Този път Петър, който през май ни зарадва със златен
индивидуален и сребърен отборен медал от студентското първенство в
Турция, разби конкуренцията и завърши с перфектния резултат 10
победи от 10 партии. Другите шахматисти не пропуснаха шеговито да
отбележат, че нарочно са се дали Петър, тъй като точно на този
празничен ден златният ни шахматист имаше рожден ден.

Божидар Генчев – Петър Христов
Турнир по ускорен шах, Трявна, полуфинал, 24.12.2010
Коментрар – Божидар Генчер
Руска партия
1. e4 e5 2. kf3 kf6 3. k:e5 d6 4. kf3 k:e4 5. d4 d5 6. jd3
je7 7. O-O kc6! (Ход, предложен от Яниш. Слабо е 7... О-О 8.
le1 kf6 [или 8... jf5 9. c4 c6 10. mb3 d:c4 11. j:c4 kd6 12.
jf1 с не по-добра игра за белите] 9. ke5 с последващо jg5,
kc3, mf3, което обезпечава преимущество за белите.) 8. le1
jg4 (Критична позиция, в която белите са длъжни да играят
много точно.) 9. c4! (Добър ход, принуждаващ черния кон да
отстъпи. Не е добре 9. j:e4 d:e4 10.l:e4 j:f3 11. m:f3 k:d4 12.
md3 ke6 с равенство. Едва ли е подходящ и хода 9.c3 поради
9...f5 и сега ако 10.c4, то jh4! Този ход води до главоломни
усложнения и дава на черните опасна контраигра. Например 11.
c:d5 j:f2+ 12. nf1 j:e1 13. d:c6 j:f3 14. g:f3 m:d4 15.me2 OO-O или 11. j:e4 d:e4 12. d5 ke5 13. ma4+ b5! 14. m:b5+ c6
15. d:c6 k:f3+ 16. g:f3 j:f2+ 17. n:f2 mh4+ 18. nf1 O-O) 9...
j:f3? (Води до тежка позиция. Слабо е 9... k:d4? поради 10.
j:e4+-, а на 9...f5 следва 10.c:d5 m:d5 11. kc3. Най-правилно е
9...kf6 10. c:d5 k:d5 [Ако 10... m:d5 11. kc3 mh5 12. jb5!] 11.
kc3 O-O 12. je4 je6 с равни шансове.) 10. m:f3 k:d4 11. me3
kf5 12. mf4 md7 (Или 12...kfd6 13.
c:d5 с огромно преимущество за
белите.) 13. kc3! g5!? (Последен опит
да се замъти водата. На 13... k:c3? 14.
j:f5+-) 14. me5 O-O-O (Не спасява и
14...f6 15. m:d5 m:d5 16. k:d5) 15.
k:d5 ked6 /виж диаграмата/
16.k:e7 и черните се предават 1-0.
Възможно бе и ефектното 16. j:f5
k:f5 17. m:f5 m:f5 18. k:e7+ и 19.k:f5.

Божидар Генчев – Красен Стефанов
Турнир по ускорен шах, Трявна, финал, 24.12.2010
Коментрар – Божидар Генчер
Холандска защита
1.d4 f5 2.e4 (Интересен ход, водещ до т.н. гамбит Стаунтон.)
2...f:e4 3.kc3 kf6 4.f3 (Универсален Ласкеров ход, който се
използва от белите. Те не се стремят да отиграят пешката на е4,
а я разменят разкривайки линии за атака. Равностоен е и
позиционния ход 4.jg5 и сега е грешно 4...d5? Поради 5.jf6 и
6.mh5+. На хода 4...g6 за белите не е добре да играят 5.j:f6,
давайки в ръцете на черните двойката офицери, а заслужава
внимание хода, предложен от Хачатуров 5.jc4 d5 (или 5...jg7
6.me2 c6 7.j:f6 e:f6 8.m:e4+ me7 9.d5!) 6.j:f6 e:f6 7.j:d5 f5
8.me2 c6 9.jb3 m:d4 10.kf3 mf6 11.O-O-O с атака за белите.)
4...e:f3 (Удържането на пешката в повече посредством 4...d5
5.f:e4 d:e4 6.jg5 jf5 7.jc4 kc6 8.kge2 e5 (или 8...md7 9.O-O
e6 10.me1!) 9.O-O дава на белите силна атака.) 5.k:f3 e6 (Ако
черните са решили да играят приемайки този гамбит, по-точно е
5...g6, но и след 6.jg5 jg7 7.md2 O-O 8.O-O-O те са обречени
на пасивна защита.) 6.jd3 kc6 7.jg5 je7 8.O-O O-O 9.a3
(Бедата на черните е, че са лишени от контраигра, парирайки
заплахите на белите.) 9...b6 10.me2 jb7 11.lae1 (Последни
приготовления преди решаващите действия.) 11...mc8 (Внимание
заслужаваше 11...me8 с идея 12...mh5, със заплаха k:d4!) 12.b4
a5? (Разбира се, по-добре е 12...a6 Но и
след 13.d5! e:d5 (Не върви и 13...kd8
14.kd4! k:d5 15.mh5 g6 16.j:g6 с
разгром) 14.k:d5!
k:d5
15.jc4 и
всичко е ясно.) 13.b5 kd8 14.a4 kd5?
(Ход, ускоряващ края, но позицията на
черните е вече неудържима.)
/виж диаграмата/
15.k:d5 j:g5 16.k:g5 l:f1+ 17.l:f1
j:d5 18.mh5 1:0

Мат в 2 хода

Мат в 3 хода

Мат в 3 хода

Мат в 8 хода
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