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МЕЖДУНАРОДНИ ТУРНИРИ
Весели празници с новия брой на списанието!
След дълго прекъсване, в навечерието на коледните
и новогодишните празници излезе новият брой на
тревненския шахматен бюлетин. И за пръв път в
10годишната му история  изцяло цветен! Освен това
има и една друга особеност, която оставяме читателите
сами да открият. Приятно четене!

Петър Христов с медал
за четвърта поредна година
И тази година Петър не пропусна да се завърне с
медал от университетското отборно първенство на
Турция, провело се от 29 април до 1 май 2011 в
Истанбул. След трите златни и единия сребърен медал,
този път Петър найпосле успя да вземе така липсващия
бронз. Тревненският шахматист се състезава в отбора
на Национална спортна академия (НСА), който зае
призовото трето място. За разлика от миналата година, когато
участваха 29 отбора, или поминалата – 26 отбора, тази година бяхме
свидетели на истински бум – цели 55 отбора, сред които и четири от
България. Освен НСА, другите български представители бяха
Софийски университет (СУ), Университет за национално и световно
стопанство (УНСС) и Югозападен университет – Благоевград (ЮЗУ).
От както Петър се състезава за НСА, отборът не е бил никога извън
челната тройка – две първи места (2008 и 2009), едно второ (2010;
Петър също така печели индивидуален златен медал на четвърта
дъска) и едно трето място (2011). Не бива да пропуснем да изтъкнем
още един радостен факт – тази година българските представители
доминираха сред 55те отбора и тотално окупираха призовата тройка!
УНСС станаха първи, ЮЗУ – втори и НСА – трети.
Пожелаваме на Петър и занапред да ни радва с нови трофеи към
колекцията си, която към момента наброява 4 златни медала,
3 сребърни, 2 бронзови и 1 купа!

МЕЖДУНАРОДНИ ТУРНИРИ
Традициите в Тетевен продължават
За седма година от новата история на тревненския шахматен клуб
имахме представители в международния шахматен фестивал в
Тетевен. Състезанието е един от турнирите с найголеми традиции в
България и тази година от 13 до 21 август се проведе неговото 26то
издание. Фестивалът събра 114 участници, сред които имаше
международни, ФИДЕ и национални майстори, както и един
гросмайстор. Турнирът бе в 9 кръга по швейцарската система с
контрола на игра 90 минути за 40 хода + 30 минути до края на
партията, с 30 секунди добавка след всеки изигран ход на състезател.
Тревненските представители бяха Петър Христов и Красен Стефанов,
които се представиха много добре, постигайки съответно 5,5 и 5,0
точки. За Красен това бе и негов личен рекорд.
В рамките на фестивала бяха организирани и разнообразни
екскурзии – до заслона "Опасния зъб", до връх Острич, до местността
"Водопадите". Освен това шахматистите имаха възможност да се
включат и във футболни срещи и тенис на маса.

МЕЖДУНАРОДНИ ТУРНИРИ
В рамките на основния турнир се проведе и блиц турнир. Петър не
се беше преуморил от многочасовите битки над шахматната дъска и на
драго сърце се включи в динамичната надпревара. И то какво
включване само! Със 7 точки от 11 партии и найдобри допълнителни
показатели се класира на 6то място от 56 участници! Браво, Пешо!

МЕЖДУНАРОДНИ ТУРНИРИ

В разгара на шахматните битки

МЕЖДУНАРОДНИ ТУРНИРИ
Шахматни приключения в Белоградчик
През 2011 година записахме участие в един съвсем нов турнир,
който явно ще се развива и за в бъдеще. Става въпрос за II Балкански
шахматен фестивал за любители, който се проведе от 21 до 28 август в
гр. Белоградчик. Уникалното на турнира бе, че състезатели с
международен рейтинг повисок от 2250 нямат право на участие. Като
прибавим и наградния фонд от 15 000 лева, разпределен основно в
две категории – под ело 2250 и под 2000, не е никак чудно, че
фестивалът събра 104 шахматни любители от 8 държави.
Турнирът се проведе в 9 кръга по швейцарската система, с
контрола 90 минути за цялата партия плюс добавка от 30 секунди на
ход. Благодарение на добавката бяха избегнати разиграващите се
обикновено в края на партиите „екшъни“, когато играчите са в цайтнот и
когато бързината на ръцете става поважна от всякакви шахматни
умения.
Нашият представител на фестивала бе Ивайло Белев, който в
първата си партия се изправи срещу поставеният под номер едно в
турнира. Противникът му жертва кон, но не успя да получи
компенсация и постепенно Ивайло се оказа в напълно спечелена
позиция. За съжаление груба грешка доведе до загуба, лишавайки го
от това да направи сензация, спечелвайки партията. Явно дългото
отсъствие от шахматната сцена си оказва влиянието, позволявайки
досадни грешки. След този невероятен пропуск играта на нашия
състезател не вървеше особено до края на турнира и в крайна сметка
завърши на 77мо място с 3.5 точки.

FM Йордан Стойнов (2250) – Ивайло Белев (1883)
1. e4 c6 2. d4 d5 3. kd2 d:e4 4. k:e4
kd7 5. kg5 kdf6 6. jc4 e6 7. k1f3 h6
8. k:f7 n:f7 9. ke5+ ne8 10. je2 jd6
11. jh5+ ne7 12. kg6+ nd7 13. O-O
k:h5 14. k:h8 /виж диаграмата/ 14... me8
15. md3 ke7 16. le1 nc7 17. c4 m:h8
18. mf3 kf6 19. c5 ked5 20. c:d6+ n:d6
21. mg3+ ne7 22. mg6 mh7 23. mg3
jd7 24. b3 lf8 25. ja3+ ... 1-0

МЕЖДУНАРОДНИ ТУРНИРИ

Но шахматът не приключваше само с основния турнир. Проведоха
се още и три турнира по блиц – един индивидуален и два отборни,
съответно с двама и с трима играчи. Ивайло не пропусна нито един от
тях. В индивидуалния блиц представянето му беше трагично и той
почти удари дъното на таблицата с 2,5 т. от 9 партии.

МЕЖДУНАРОДНИ ТУРНИРИ
В отборния блиц по двама общият рейтинг на състезателите не
трябваше да надвишава 4100 единици. Тук нещата се получиха по
добре и отборът „ВъндевБелев“ със 7 мачточки от 7 двубоя се
класира на 18то място при 32 отбора.

МЕЖДУНАРОДНИ ТУРНИРИ
Оказва се, че „колкото повече, толкова подобре“. Отборен блиц по
трима. Тук изискването беше отборният рейтинг да не надвишава 6150
единици. В крайна сметка отборът „Белев“ взе първи награда! Е, нека
не се бърка с „взе първа награда“. Спонсорите бяха осигурили награди
до 13то място, а награждаването започна отзаднапред, като
„първите“ награди бяха... по един сапун :)

МЕЖДУНАРОДНИ ТУРНИРИ
Фестивалът, освен многобройните шахматни сблъсъци, предлагаше
и общи вечерни анализи на партии от гросмайстор. Дори при желание
състезателите можеха да си наемат гросмайстора за личен треньор.
Освен всичко това бяха на раположение и богати възможности за
спортнокултурни забавления – екскурзии до крепост „Калето“,
пещерата „Магура“ и крепостта „Баба Вида“, както и екстремни
забавления  разходка с АТV около скалите и пейнтбол. А в края на
турнира чрез тайно гласуване бе избрана и кралица на фестивала!

Мирослав Костов (1952)
Ивайло Белев (1886)
II Балкански шахматен фестивал за
любители, III кръг
1. d4 kf6 2. kf3 b6 3. c4 jb7 4.
kc3 e6 5. g3 je7 6. jg2 O-O 7.
O-O d5 8. ke5 ke4 9. c:d5 k:c3 10.
b:c3 e:d5 11. a4 kd7 12. kd3 lb8 13.
kf4 kf6 14. mb3 le8 15. le1 jf8
16. c4 d:c4 17. m:c4 j:g2 18. n:g2
le4 19. jb2 jd6 20. f3 le3 21. kh3 me7 22. jc1 jb4 23.
j:e3 j:e1 24. l:e1 m:e3 25. m:c7 le8 26. m:a7 /виж
диаграмата/ 26... md2 27. nf1 kd5 28. md7 ke3+ 29. nf2
kd1+ 30. nf1 ke3+ 1/2-1/2

5ти Оупън Варна
От 03.07 до 10.07 се проведе силният открит турнир „Варна Оупън“,
в който се състезаваха и нашите шахматисти Петър Христов и Красен
Стефанов. В турнира взеха участие 77 състезатели от 9 държави, сред
които и 5 гросмайстори. Ясно е, че на такива силни турнири не може
изобщо да очакваме предни класирания, но опитът, който добиват
шахматистите в играта срещу силните противници, е много ценен и
води до тяхното израстване.

МЕЖДУНАРОДНИ ТУРНИРИ

Krasen Stefanov (1754) - Mikhail Subbotsky (1984)
5th open Varna, Round7
1. f4 c5 2. kf3 kc6 3. e3 e6 4. je2
kf6 5. b3 je7 6. jb2 b6 7. O-O jb7
8. c4 O-O 9. kc3 a6 10. me1 mc7 11.
ka4 lfd8 12. mg3 d5 13. mh3 d4 14.
e:d4 k:d4 15. j:d4 c:d4 16. jd3 je4
17. ke5 mb7 18. lae1 j:d3 19. m:d3
kd7 20. k:d7 l:d7 21. f5 b5 22. kb2
ja3 23. kd1 e:f5 24. l:f5 b:c4 25.
b:c4 jf8 26. kf2 mb2 27. ke4 ma3
28. me2 le7 29. mg4 lae8 30. nf2
nh8 /виж диаграмата/ 31. kg5 l:e1 32.
k:f7+ ng8 33. kh6+ 1/2-1/2
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Невероятно шахматно зрелище в Албена
За да добиете представа, за какво става на въпрос, нека се позовем
на статистиката: 274 участници от 28 държави; 66 със звания, сред
които 26 гросмайстори; 40 000 евро награден фонд. Това е един от най
големите турнири в света – международния шахматен фестивал в
Албена, провел се от 25 юни от 3 юли 2011г. За наша голяма радост
имахме и представител от Трявна – Петър Христов. Нашият шахматист
се представи повече от добре, като извоюва 5 точки, а дори
съжаляваше за пропуснати шансове. Това е найголемият турнир, на
който сме имали представител досега.

НАЦИОНАЛНИ ТУРНИРИ
Детският шах в Трявна отново на
българската шахматна карта
След години отсъствие на млади тревненски състезатели на
републиканската шахматна сцена станахме свидетели на едно
обнадеждаващо участие – младата ни надежда, 8годишният Димитър
Михайлов, успешно се бори в шестото издание на турнира за купата на
вестник "Янтра ДНЕС" , провело се на 29 май 2011 във В. Търново.
Състезанието традиционно се провежда по случай Деня на детето и
увлича младите шахматисти от цялата страна в чудесен спортен
празник с много награди и приятни изненади.
Тази година взеха участие 52 деца от 12 града – София, Варна,
Бургас, Русе, Плевен, Велико Търново, Габрово, Трявна, Враца,
Разград, Червен бряг и Дряново, а домакин на проявата бе Грандхотел
“Янтра”. Игра се в 7 кръга по швейцарската система, с контрола – 20
минути на състезател до завършване на партията. Нивото на турнира
бе високо, дори сред участващите шахматисти имаше трима
републикански шампиони и двама носители на купата на България.
Нашият състезател, за когото това бе първо участие в турнир, успя да
вземе цели 3 точки и се нареди на 37мо място. Със същия брой точки,
но с подобри допълнителни показатели бе и 28ят в класирането.
Имайки предвид липсата на опит в турнирна обстановка, това е едно
прекрасно представяне за Митко.

ТУРНИРИ В ТРЯВНА
Организаторите и спонсорите се бяха постарали да осигурят
множество атрактивни и интересни награди. Освен купите, предвидени
за тримата победители в отделните възрасти, първите трима във всяка
възрастова група (до 12, до 10 и до 8 години) получиха медали, а
плакети заслужиха найдобре представилата се състезателка и най
добрия местен шахматист. Също така имаше награди и за найкрасива
игра, найборбен състезател и наймалък участник (на 6 години). Преди
турнира поставеният под № 1 в схемата избра печеливш номер, който
бе запечатан в плик и отворен след края на състезанието. Оказа се №
39 и късметът (под формата на премия и грамота) се усмихна на
състезателка от Варна, заела 39то място в крайното класиране.
Специална награда бе връчена и на треньора, довел наймного
състезатели в надпреварата – от ШК “Плевен 21”, с повече участници
дори от домакините. Освен това всички 52ма състезатели получиха
ученически пособия.
Надяваме се, участието на Димитър в това състезание да не остане
единствено, а интересът му към шаха да се развива и за в бъдеще.
Ползите за развитието на децата от заниманията с шахмат са научно
доказани и няма как да не си пожелаем повече да се увличат по
древната игра.

Шахмат на 3ти март
По случай празника и въпреки зимното време се проведе
традиционният пролетен турнир по ускорен шах. Контролата на игра бе
10 минути на състезател до завършване на партията. Този път, за
разлика от коледния турнир, нямаше наплив от желаещи – взеха
участие 6 шахматисти. Безапелационно с 5 точки от 5 партии победи
медалистът ни, Петър Христов. На точка след него се нареди Йонко
Георгиев, а трети стана ветеранът Пенчо Илиев, който скоро щеше да
навърши 83 години.

ТУРНИРИ В ТРЯВНА

На следващия ден шахматните емоции продължиха с провеждането
на блиц турнир. Неучаствалият в турнира на 3ти март Божидар Генчев
този път успя да се включи и на всичкото отгоре еднолично застана на
чело изпреварвайки всички останали състезатели. Второто място зае
победителят от предния ден, Петър Христов, а трети, изпреварвайки
Ивайло Белев по допълнителни показатели, се нареди Йонко Георгиев.

ТУРНИРИ В ТРЯВНА
Емоции на големия шах
На 10 юни се проведе игра на атрактивния шахкомплект, намиращ
се до Музея на азиатското и африканското изкуство. Лошото време
явно отказа децата и на практика състезание между училищата не се
получи, тъй като се явиха само децата на СОУ "П. Р. Славейков". Те
бяха разделени на два отбора и действително изпитаха тръпка от
играта. По време на партиите се появиха и повъзрастни консултанти,
които бяха не помалко разпалени от самите състезателите! В крайна
сметка, след оспорваната битка победител не бе излъчен – двата тима
си размениха по една победа. На финала състезателите бяха
почерпени от гн Кольо Дабков, а сред зрителите на състезанието бе и
кмета на града, гн Драгомир Николов.

Участниците
Отбор "А": Самуил Мухтаров, Радослав Бонев, Данаил Петров и
Стивън Цветков;
Отбор "Б": Цветелин Петров, Александър Жан, Александър
Казаков и Явор Руменов.

ТУРНИРИ В ТРЯВНА
Десетилетен сблъсък
„ТрявнаСевер“ срещу „ТрявнаЮг“
Ден след зрелищата на големия шах ни очакваше едно не помалко
вълнуващо събитие – провеждането на десетия юбилеен сблъсък
между отборите на северна и южна Трявна. Тази година Севера изпита
сериозен проблем със селекцията и се наложи Юга да преотстъпва
свои състезатели. Този случай не е прецедент, защото в други години
северняците пък са оказвали жеста.

ТУРНИРИ В ТРЯВНA
В крайна сметка се стигна до убедителна победа за Юга. И така
след 10годишни двубои южняците водят с 6:4. Радостно е, че тази
година на турнира се появи наймладият участник от ШК "Трявна2001"
– 8годишния Димитър Михайлов, а също така поредно участие записа
и доайенът на шахматния клуб – 83годишния Пенчо Илиев. Желаем
му още дълъг живот и неувяхваща любов към шахмата! С радост
отбелязваме и големия ентусиазъм на другите двама млади участници
– Александър Жан и Александър Казаков, които изявиха желание да се
занимават посериозно с шахмат. Може би те ще бъдат ядрото на
новия детски отбор на ШК "Трявна2001". С помощта на Община
Трявна и тази година турнирът завърши с другарска почерпка на
Тревненския панаир!

Мат в 3 хода

Мат в 3 хода

Мат в 4 хода
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