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Уважаеми читатели,
Редакторите на списание „Шах в Трявна и по света“ с радост споделят
с Вас изключително приятната новина, че местният клуб отново
поднови работата си с деца! След дълго отсъствие на детската
шахматна карта, няколко малки тревненци имат амбицията да мерят
сили с техните връстници от водещите шахматни клубове в страната.
Първите месеци на 2012г. белязаха едно динамично и трайно развитие
в тази област, но всичко по реда си...

Общински училищни игри
На 21 февруари 2012г. бе първата изява на малките шахматисти с
тяхното участие в Общинските ученически игри. В отсъствието на ОУ
„В. Левски“  гр. Плачковци, тимовете на двете местни училища, СОУ
„П. Р. Славейков“ и ОУ "Проф. П. Райков", трябваше да решат спора,
кой да представи Общината на областно ниво. При така стеклите се
обстоятелства, главният съдия на турнира, Божидар Генчев, разпореди
по две парти между противниците. Състезанието протече изключително
оспорвано  след първия кръг ОУ поведоха с 2.5 на 1.5. Втория кръг пък
спечелиха СОУ и то със същия резултат! И така  4:4!

Първият критерий за определяне на победителя беше резултата от
първа дъска. А там за СОУ Димитър Михайлов спечели срещу
достойния си опонент Румен Костадинов с 1,5:0,5. Радост за
победителите и разочарование за тима на ОУ, който беше достоен
опонент и дори в подобра позиция преди последната партия на
турнира  тази на четвърта дъска. В нея Елица Петкова имаше
малшанса при пълно превъзходство да доведе финала до пат! Жалко,
крайната победа еднакво прилягаше и на двата тима, но напред
трябваше да продължи само един.

На турнира присъстваха и представителите на шахматния клуб, Петър
Христов и Йонко Георгиев, които бяха впечатлени от играта на децата и
не пропуснаха възможността да привлекат всички желаещи с покана за
една позадълбочена работа. Някои от тях с радост приеха и така се
роди детския представителен отбор на клуба в настоящия си вид.

Димитър Михайлов
СОУ „П. Р. Славейков“
Румен Костадинов
ОУ „Проф. П. Райков“

Иван Чобанов
ОУ „Проф. П. Райков“

Елица Петкова
ОУ „Проф. П. Райков“

Областно първенство по шахмат
Още не бяха отшумели емоциите от
Общинските игри, когато победителите
трябваше да се борят вече на повисоко
ниво  на ученически игри (VVII клас) в гр.
Дряново (15 март 2012). Предвид твърде
малкото време за подготовка, нашите деца
тръгнаха за това отговорно състезание от
позицията на абсолютни аутсайдери. Ходът
на турнира наистина потвърди огромната
разлика на тимовете от Дряново и Габрово
спрямо нашия отбор и този на Севлиево.
Просто върху играта на водачите си личеше почерка на работата на
Марин Денев (Дряново) и Борислав Атанасов (Габрово). В крайна
сметка, след успешна маевра на дъските, СОУ „П. Р. Славейков“ с
водач гн Йовчев заслужено се поздрави с третото място и изпълни
програмата на максимум!

Отборът в състав:
1. Лъчезар Иванов
2. Преслав Петков
3. Димитър Михайлов
4. Камелия Кирилова

Детска турнирна верига 2012
Проведените мероприятия и показаното дотук дадоха достатъчно
основание на ръководството на ШК „Трявна2001“ да форисра вече по
целенасочено работата си с децата и да се възобнови турнирната
верига. Преди 11 години точно тази идея се оказа решаваща за
позитивните резултати на водещите Петър Христов, Красен Стефанов
и Ивайло Белев, които днес успешно представят името на клуба в
престижни турнири. Стартът на това интересно състезание бе даден на
3ти март!

В продължение на 9 седмици децата се бориха за място на върха. В
началото поопитният Димитър Михайлов набра солидна преднина (той
спечели 6 от 9 турнира), но постепенно преднината му започна да се
топи, защото работата на Петър Христов, който се занимаваше с
останалите деца, просто нямаше как да не се отрази положително и
резултатите не закъсняха.
Заключителните
кръгове
на
турнирната
верига
придобиха
изключително оспорван характер, който вещаеше непредвидим финал!
В крайна сметка тази година съдбата отреди първенец на гр. Трявна за
деца до 12 години да бъде Димитър Михайлов. Честито на победителя,
суперлативи за достойните му опоненти Румен Костадинов, Иван
Чобанов и Елица Петкова! Найрадостни от това състезание бяха
представителите на ШК „Трявна2001“, защото точно в тази жестока
конкуренция виждат бъдещето на клуба.

Крайно класиране за сезон 2012:
1. Димитър Михайлов  31 точки (6 турнирни победи)
2. Румен Костадинов  29 точки (2 турнирни победи)
3. Иван Чобанов  21 точки (1 турнирна победа)
4. Елица Петкова  11,5 точки
5. Преслав Петков  1 точка
6. Лъчезар Иванов  1 точка
7. Валентин Николов  0,5 точки

Иван Чобанов

Румен Костадинов

Димитър Михайлов

III. място

II. място

I. място

Слънцата на Трявна
Найголемият успех за клуба тази година несъмнено бе организирането
на първия шахматен турнир „Слънцата на Трявна“, провел се на 28
април 2012. Първоначално идеята бе да се провеждат двустранни
турнири през лятото с децата от Дряново, предвид удобното
географско положение. Децата от Дряново винаги са били фактор в
турнирите и в тяхно лице ние виждаме един великолепен спаринг,
който да ни бъде барометър „къде сме ние“.
По късно обаче и други клубове от региона проявиха интерес и така се
зароди идеята да се срещнат повече деца. Впрочем, ние отдавна
мечтаехме да организираме турнир от поголям мащаб, но
материалните ни възможности много бързо охлаждаха стремленията
ни. Този път обаче самите гости ни окуражиха, че ще помогнат, с
каквото могат и нещата се получиха.
Радостта ни е безгранична и в следващите редове използваме
възможността да благодарим на всички наши приятели за помощта, за
безрезервната подкрепа на Община Трявна и лично на гн Кмета, инж.
Драгомир Николов, за предоставените великолепни условия. Всичко
това, подрепено с добрите отзиви на гостите след турнира, ни дава
увереност, че Трявна може да има един великолепен традиционен
турнир „Слънцата на Трявна“, който несъмнено ще представи града ни
в още подобра светлина!
В турнира участваха 11 момчета и 4 момичета от Трявна, Габрово,
Дряново, Севлиево и В. Търново. Състезанието се проведе в 5 кръга с
времева контрола 20 минути на състезател. След третия кръг, на
почивката, гостите посетиха Даскаловата къща и се насладиха на
великолепните тревненски резбовани слънца, прославили града ни.
Точно те станаха и символ на нашия детски турнир! А тортата на Галя
направи турнира още „посладък“!

Представянето на тревненци бе
повече от добро, като изключим 10то
място (а и вялата игра) на Димитър
Михайлов, което разочарова, както
самия Митко, така и неговия треньор,
Йонко Георгиев. Медал за найдобре
представил се тревненец получи
Румен Костадинов, който също би
прилягал и на Иван Чобанов!
Бронзовият медал на Ели Петкова при
момичета не изненада никого, просто
старанието й бе възнаградено на
подходящото време и място.

Мястото

Победителят

Причината

Браво, Ели! Бронз от „Слънцата“ е
наистина нещо специално.
Шампионката от Габрово:
„Како, бягай! Ще те стигна!“
Станислав: „К'ви сте
вие, бе? Кой сега е
номер едно, а?“

Румката: „Ей,
шампиони, скоро
ще ви мачкам!“

Хюсни: „Видя ли
бе, тренер! А ти
все ми се караш!“

Полека...

Борката: „Йонко, казвай, бе!
Кого да гласим за победител?
Е, не може пък всичко аз!“

Ха сега! Кои „слънца“ ще са по
хубави  на „старите пушки“ или
на младоците?!

Организаторите на турнира изказват своята голяма благодарност и на
гн Тихомир Тодоров, който предостави богат снимков материал и
направи възможно навременното отразяване на турнира в медиите на
гр. В. Търново.

Шахмат по случай Деня на Европа
И тази година малките тревненци мериха сили на големия демон
стративен шах. Сега обаче техни противници бяха... възрастните. И
познайте! Старите се спасиха с вечен шах. Моля, моля, ако не вярвате,
всичко е документирано.

За изхода на партията може да съжалява само този страховит тим:

Тази партия се проведе в чест на Деня на Европа  9 май, под наслов
„Поколенията  ръка за ръка“. Всички участници получиха грамоти и
подаръци от представители на „Europe Direct  Gabrovo“.

Купа България  „Търновска царица“
Времето течеше неусетно и пред нашата млада войска се изправи ново
предизвикателство  XV Купа България  „Търновска царица“ (1113 май
2012). Няма да скрием, за това авторитетно състезание всички  и
състезатели, и водачи, тръгнахме със свити сърца. Нормално  все пак
това беше дебюта на децата в турнир от такова ниво (като изключим
участието на Димитър Михайлов миналата година в „Янтра  Днес“).
Ходът на турнира започна напълно очаквано за нас  четири нули.
Вторият кръг се оказваше решаващ за цялото ни представяне  напред
със самочувствие, или пропадане с неизбежния страх към всичко живо
пред децата! И... ооо, радост безгранична  4 от 4! Децата издържаха на
напрежението, водачите пък успяха да свършат своята си работа, която
не беше нищо друго, освен 100% психика.
Я да погледнем тези ли бяха децата, загубили в първия кръг?

В останалите 2 дни тревненци се
представиха с променлив успех, но може
да обобщим, че играха доста прилично и
персоналното им класиране задоволява.
Организацията на турнира беше пер
фектна и определено имаше, какво да
научим, ако наистина желаем нашите
„Слънца“ да достигнат цели 15 турнира,
с които могат да се похвалят нашите
гостоприемни домакини.

Довиждане Велико Търново, ние пак ще мерим сили тук!

Сблъсък ТрявнаСевер срещу ТрявнаЮг
Традиционната битка между "Севера" и "Юга" по време на тревненския
панаир и тази година беше доста гореща! Едва последната партия
реши изхода от двубоя, в който не липсваха напрежението, емоциите и
страстите. Найрадостно от всичко обаче е, че броят на младите
шахматисти се увеличава всяка година.

След оспорваната битка Северняците се наложиха с минимален
превес над Юга  7,5:6,5. Това е голяма радост за Севера предвид
миналогодишния им разгром. Но въпреки това, след 11годишните
битки, Южняците все пак водят с 6:5.

Първи детски блиц турнир
Преди вълнуващия сблъсък между Севера и Юга, на 3ти юни в кафе
"Орфей" Димитър, Иван и Румен премериха сили в първия
организиран в града детски блиц турнир. Идеята на ШК "Трявна2001"
е по този начин още повече да популяризира сред малките тревненци
тази увлекателна игра. Амбицията на ръководството на клуба е този
турнир също да стане традиционен, но датата му найвероятно ще
бъде променена. Като подходящо време за второто му издание е
Коледа.

Честито на победителя! Тези три момчета в момента са ядрото на
детския шах в града и искрено се надяваме да увлекат още много
тревненчета към шахмата! Ръководството на клуба благодари за
гостоприемството на гн Пламен Новаков, с чиято помощ се осъществи
блиц турнира.

Турнир за купата на „Янтра ДНЕС“
След активизирането на работата с децата добрите резултати са вече
факт. Успешният дебют на "Търновската царица" бе последван от още
подобро представяне  на седмия открит национален турнир за деца
до 12 години във В. Търново  "Янтра ДНЕС", провел се на 2 юни 2012г.
В спор с още над 50 деца от 14 града от цялата
страна, Димитър Михайлов завърши 24ти с 4 от 7.
Това е първи турнир за Митко с положителен
резултат (+4 3). Интересното тук е, че, както винаги
досега, започна много трудно турнира. Този път с 2
поредни нули. Пределната мобилизация обаче му
позволи да реализира 4 поредни победи и кръг
преди края делеше 1617 място. Евентуална пета
победа му даваше осмото място. Митко даде всичко
от себе си, но за съжаление изпусна шанса да
спечели фигура в 2 хода. Просто напрежението, а и
умората го лишиха от още поголяма радост.

Иван Чобанов също се раздаде докрай и успя още в първото си
участие на "Янтрата" да затвори турнира с едно добро! За разлика от
Димитър, той от самото начало поддържаше
резултат от 50%. През втората половина на
състезанието обаче Ваньо намали оборотите и това
неизбежно се отрази както на класирането, така и
на настроението му. Все пак той успя точно на
финалната права да нанесе своя решаващ удар 
победа в последния седми кръг, 4 от 7 и напълно
приемливото за него 26то място.
Третият тревненец – Румен
Костадинов, игра приличен шах, но резултатите
му лъкатушеха нагоренадолу. Този факт
отдаваме поскоро на припряната му игра, защото
много добре знаем, че възможностите му са далеч
посериозни. Той също имаше голям шанс да
постигне едно добро, но за жалост последните
два кръга го провалиха. 31то му място (с 3 от 7) в
никакъв случай не може да се приеме за провал 
точно обратното  за едва тримесечна подготовка
резултатът му е доста сериозно постижение! Браво момчета!

Успешно първо участие при мъжете
Децата на ШК "Трявна2001" отбелязаха първото си (при това доста
прилично) участие в мъжки турнир. Това се случи на 23 юни 2012 в
с. Поповци (Габровско). Тази година турнирът, който е традиционен, се
проведе под надслов: „85 години Народно читалище Дядо Стойно 
1927". 14 шахматисти от Габрово, Трявна и Поповци се радваха на
особено топлото гостоприемство на домакините. Възрастовата граница
беше в много широк диапазон и това направи състезанието още по
интересно. Нашите се представиха отлично, като Иван спечели турнира
при децата с 2.5 от 5т., а Ели дори надхвърли себе си с престижна
победа над Зорница Гугова от Габрово  миналогодишна призьорка на
"Морското конче"! Единствено Митко се представи доста лошо, като
изобщо не се беше настроил за такава сериозна битка.

Албена Мастърс 2012
И тази година имахме представител на едно от найголемите шахматни
състезания в света, за което може да бъдем радостни, че се провежда
в България  Албена Мастърс. На провелият се от 26 май до 3 юни
турнир Петър Христов се бори в ужасяващата конкуренция на 123
представители от 22 държави, като повечето от половината имаха
звание (20 гросмайстори). При тези условия нашият шахматист успя да
изкопчи 3,5 точки.

Университетско първенство на Саксония
На 23 юни нашият шахматист Ивайло Белев взе участие в Саксонските
университетски първенства в Дрезден, Германия. Състезанието се
проведе при перфектни условия, но не дотам добро впечатление
направи това, че половината от записалите се за участие студенти не
дойдоха. Причината е найвероятно датата на провеждане на турнира 
по време на сесията. Но пък от друга страна, имаше участници от 5
държави от 2 континента! Контролата за игра бе 20 минути с 10 секунди
добавка, 5 кръга по швейцарската система. В тази международна
обстановка Ивайло направи 3 точки от 5, като зае 4то място в общото
класиране и 3то място при мъжете.

Празнични турнири
И нека сега, в разгара на лятото, си спомним за... зимата! Или поточно
за нашите празнични турнири. На 23 декември 2011 се проведе
състезание с 10 минутна контрола, като имаше и отделно група за
децата. В духа на Коледа турнирът протече доста миролюбиво  бе
изпълнен с ремита. Малчуганите пък накрая получиха шоколади.

А на 30 декември 2011, както традицията повелява, се проведе и блиц
турнира. Този път обстановка беше борбена и не беше направено нито
едно реми! В крайна сметка Петър Христов застана начело допускайки
само една загуба.

Антоанета Стефанова отново със
световна титла!
На провелото се в Батуми, Грузия, световно
първенство по ускорен шах (30 май  3 юни)
нашето момиче стъпи еднолично на върха с
8,5 точки от 11. На второ място се класира
Александра Костенюк (Русия), а на трето
Хъмпи Конеру (Индия) – и двете с по 8 точки.
Ети стигна до световната титла при
невероятна конкуренция  сред общо 50те топ
състезателки имаше и 5 световни шампионки
по класически шахмат (Нона Гапридашвили, Мая Чибурданидзе, Чен
Жу, Александара Костенюк и самата Стефанова). Ети признава, че е
имала огромен късмет  в две от партиите противничките й правят
груби грешки в спечелени позиции.
През 2004 година Стефанова завоюва световната титла по класически
шахмат при жените и е една от едва 15те световни шампионки в
цялата история (7 са от Съветския съюз, 5 от Китай, 1 от Русия, 1 от
Унгария). А само на 10 години пък печели световната титла за деца,
при това с впечатляващите 11 точки от 11 възможни!

Zhao, Xue (2549) – Stefanova,
Antoaneta (2518).
В тази позиция белите
изиграват грубата грешка 40.
mc1??

Lahno, Kateryna (2546) –
Stefanova, Antoaneta (2518).
В тотално загубената позиция
Стефанова получава невероятен
подарък: 37.À:e5??

Мат в 3 хода

Мат в 4 хода

Черните на ход печелят

