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Уважаеми читатели,
В този брой ви представяме Анжело Тимев – ревностен почитател на
древната игра, който, макар и да живее в София, се състезава в
редиците на нашия шахматен клуб.

Анжело Тимев
Роден на 20.06.1949 в гр. Лом, градът на
изтъкнати шахматисти като Михаил Кантар
джиев (чичо Михо) и Атанас Коларов
(Колара).
„Обичам шаха. Занимавам се от 16годишна
възраст. От 80те години започнах да
участвам в турнири. Найголемият ми успех е
в Севлиево  19 място с 5,5 точки. Играл съм
в отбора на ДК “София”. От 2010 година съм
състезател на ШК “Трявна2001”.“

Анжело Тимев (1940) – Живко Желев (2200), Айтос
Тетевен, 20.08.1987
Коментар  Анжело Тимев

1 . ¥f3 d5 2. b3 c5 3. e3 ¥c6 (Получи се нещо от дебют Рети.) 4.
¤b2 ¤g4 5. ¤e2 e6 6. ¥e5 ¤:e2 7. £:e2 ¥f6 (Тук имаше дълго
мислене.) 8. £b5 (Белите владеят инициативата.) 8... £c7
(Единствен ход.) 9. ¥:c6 b:c6 1 0. £e2 (Може би трябваше да се
опита £а4!?) 1 0... e5 (Този ход бе обмислян много дълго.) 1 1 .
d3 ¤d6 1 2. e4 (Тук вече този ход е много отговорен предвид
хода d4.) 1 2... OO 1 3. ¥d2 ¥d7 (Заплашва f5 с голямо
преимущество за черните.) 1 4. g4 ¦ab8? (Непоследователно.)
1 5. h4 ¥b6 1 6. ¤c3? (Слаб ход. Може би тук c4!) 1 6... c4
(Противникът обмисляше много дълго този ход.) 1 7. d:c4 ¥a4
1 8. b:a4 d4 1 9. ¤:d4 e:d4 20. ¥b3 (Ход, който ми достави
голямо удоволствие. Черните са без две пешки. Конят е много
силен на b3.) 20... ¤b4+ 21 . ¢f1 c5 22. a3 ¤c3 23. ¦d1 ¦be8
(Много интересно ставаше: 23... ¤b2, смятах да играя 24. ¦d3

и ако £f4, то 25. ¢g2! ¤:a3 26. ¥:d4) 24. ¦d3 f5 (Играта
загрубя.) 25. g:f5 £e5 (Тук можеше ¦:f5 и може би ¦g1 и
загубено за белите.) 26. f3 g6 27. £g2 ¢g7 28. h5 ¦f6 29. h:g6
h:g6 30. £h3 g:f5 31 . £h7+ ¢f8 32. £:a7  оттук нататък всички
пътища водят към Рим.
Анжело Тимев, ШК “Трявна2001” – Христо Христов, клуб “Ивис”
Решаваща партия за 2то място.
Коментар – Анжело Тимев

1 . ¥f3 ¥f6 2. d4 g6 3. e3 ¤g7 4. ¤e2 c5 5. c3 (Ход препоръчан
от Алехин срещу фианкетирания черен офицер.) 5... c:d4 6. e:d4
d5 7. OO OO 8. ¤f4 e6 9. ¥bd2 b6 1 0. ¥e5 ¤b7 (Разигра се
двойно фианкето, като новоиндийска защита.) 1 1 . ¦c1
(Шаблонен ход, който не е в духа на позицията. Линията "с" не
може да се разкрие.) 1 1 ... ¥c6 1 2. £a4 (Тук според мен
трябваше ¥:c6 ¤:c6 ¥f3 с идея ¥е5 и последващо f3.) 1 2...
¥:e5 1 3. ¤:e5 £d7 1 4. £:d7 ¥:d7 1 5. ¤:g7 ¢:g7 1 6. f4 ¦ac8
1 7. ¤f3? (Ход, който изпуска цялата инициатива в полза на
черните. Как може в един ход офицерът на черните да стане
много посилен от този на белите. Тук може би трябваше ¤d3
или ¥f3. Оттук нататък белите трябваше да загубят партията.
Може ли да се играе ¤f3 с прозаичната уловка с4. Пионерска
работа.) 1 7... ¤a6! 1 8. ¦fe1 ¦c7 1 9. ¤e2 ¤:e2 (Черните се
освободиха от своя слаб офицер.) 20. ¦:e2 ¦fc8 21 . ¦ce1 ?
(Отново грешка. Трябваше конят на белите да направи маневра
за да стъпи на полето d3 за да предпази пробива на b4. Конят
на черните не е опасен на е4 – стои красиво, но неефективно.)
21 ... ¥f6 22. g3 h5 23. h3 b5 24. a3 a6
1 /21 /2
Скучна партия, но с решаващо значение за наградата. В крайна сметка
завърши щастливо за мен с реми, но аз трябваше да внимавам
позицията да не се разпадне като картонена къщичка.

Анжело Тимев (1940) – Йордан Стойнов (2250)
Открит турнир “Ивис”, София, I. кръг, 25.06.2011

1 . ¥f3 d6 2. c4 g6 3. ¥c3 ¤g7 4. d4
¥c6 5. ¤f4 ¤g4 6. e3 e5 7. d:e5 d:e5 8.
¤g3 ¥ge7 9. h3 £:d1 + 1 0. ¦:d1 ¤:f3
1 1 . g:f3 ¦d8 1 2. ¤d3 a6 1 3. ¢e2 OO
1 4. ¤b1 h6 1 5. f4 f5 1 6. f:e5 ¥:e5 1 7.
b3 c6 1 8. ¥a4 g5 1 9. ¥c5 ¦:d1 20.
¦:d1 f4 21 . e:f4 g:f4 22. ¤h4 ¥7g6 23.
¤d8 ¦f7 24. f3 ¤f8 25. ¥e4 ¤e7 26.
¤c7 ¤h4 27. ¤:e5 ¥:e5 28. ¦g1 + ¢f8
29. ¥d6 ¦d7 30. c5 ¤g3 31 . ¤e4 b6 32. b4 b:c5 33. b:c5 нататък
всичко се руши като картонена къщичка.
Участия на Анжело в турнири като състезател на ШК „Трявна2001“:
39 Оупън МГУ, София, 09.2011 – Класиране: 10/16
39 Оупън МГУ блиц, София, 09.2011 – Класиране: 6/9
40 Оупън МГУ, София, 10.2011 – Класиране: 3/19
Славия оупън 9, София, 2930.10.2011 – Класиране: 19/23
42 Оупън МГУ, София, 11.2011 – Класиране: 4/10
45 Оупън МГУ, София, 12.2011 – Класиране: 10/14
Славия оупън 11, София, 1718.12.2011 – Класиране: 3/17
Славия оупън 12, София, 2829.01.2012 – Класиране: 5/18
Славия оупън 13, София, 2526.02.2012 – Класиране: 21/40
54 Оупън МГУ, София, 04.2012 – Класиране: 6/34
Славия оупън 14, София, 2829.04.2012 – Класиране: 3/15
55 Оупън МГУ, София, 06.2012 – Класиране: 8/22
55 Оупън МГУ блиц, София, 06.2012 – Класиране: 15/23
Славия оупън 16, София, 30.0601.07.2012 – Класиране: 5/26
Славия оупън 18, София, 2930.09.2012 – Класиране: 14/25
64 Оупън МГУ, София, 0607.10.2012 – Класиране: 13/23
64 Оупън МГУ блиц, София, 07.10.2012 – Класиране: 14/16
Славия оупън 19, София, 2728.10.2012 – Класиране: 12/26

Петър Христов с невероятен успех в Тетевен
Нашият утвърден шахматист, Петър Христов, постигна небивал успех
на провелия се от 5 до 12 Август 2012 г. международен турнир в
Тетевен. С 6,5 точки той се нареди 7ми от 96 състезатели! Турнирът е
с много дълги традиции и това бе неговото 27мо издание.
Това бе и дебютът в Тетевеския фестивал на младия ни шахматист,
Иван Чобанов, който имаше забележително представяне, спечелвайки
4 точки.

Петър Христов (1962) – Върбан Върбанов (2088)
27ми Открит турнир Тетевен
6. кръг, 09.08.2012

1 . d4 ¥f6 2. ¥f3 b6 3. g3 ¤b7 4. ¤g2
c5 5. e3 e6 6. OO ¤e7 7. c4 OO 8. d5
e:d5 9. ¥h4 d6 1 0. ¥c3 £d7 1 1 . c:d5
b5 1 2. e4 b4 1 3. ¥e2 g6 1 4. b3 ¥h5
1 5. ¥f3 ¤f6 1 6. ¦b1 ¤a6 1 7. ¦e1
¤:e2 1 8. ¦:e2 ¥a6 1 9. e5 d:e5 20.
¥:e5 ¤:e5 21 . ¦:e5 ¦ae8 (виж
диаграмата) 22. ¦:h5 g:h5 23. ¤h6 ¦e5 24. f4 ¦e7 25. £:h5 f6
26. ¤:f8 ¢:f8 27. £h6+ ¢f7 28. £:h7+ 1 0

Петър не само постигна невиждан успех в основния турнир, но разби
съперниците си и в блица, заставайки със 7 точки на 6та позиция от 44
шахматисти!

Петър Христов (1962) – Петър Янчев (2182)
27ми Открит турнир Тетевен
7. кръг, 10.08.2012

1 . d4 d6 2. c4 ¥f6 3. ¥c3 ¥bd7 4. f4 e5 5. e3 ¤e7 6. ¥f3 OO 7.
¤d3 c6 8. OO £c7 9. £c2 ¦e8 1 0. b3 a6 1 1 . ¤b2 e:f4 1 2. e:f4 b5
1 3. ¦ae1 ¤b7 1 4. ¥e2 b:c4 1 5. b:c4 a5 1 6. ¥g3 h6 1 7. ¥f5 ¤f8
1 8. £f2 ¤a6 1 9. £g3 g6 20. ¥3h4 ¥h5 21 . £f3 ¦:e1 22. ¦:e1 d5
23. g3 d:c4 24. ¤c2 ¥df6 25. ¥e3 ¤b4 26. ¦d1 ¦e8 27. ¥hg2
¥g7 28. a3 ¤f8 29. g4 ¥d5 30. f5 £d6 31 . f:g6 f:g6 32. ¥:d5
£:d5 33. £f2 c3 34. ¥f4 £g5 35. ¤c1 £:g4+ 36. ¢h1 ¤e2 37.
¦f1 ¤:f1 38. £:f1 ¤d6 39. ¥:g6 ¥e6 40. ¤f5 £h5 41 . h3 ¥g5
42. ¤:g5 £:g5 43. ¤d3 ¢g7 44. ¥e5 ¤:e5 45. d:e5 ¦:e5 46. £f2
£e3 01

Шахматно лято
В разгара на ваканцията, на 29 юли 2012, нашите млади шахматисти
проведоха една много полезна контрола, която бе част от подготовката
им за предстоящите турнири в Тетевен и Варна. Състезанието бе доста
оспорвано и с малко неочакван победител. Еспен от Норвегия наистина
показа стабилна игра и заслужено спечели първото място.

Купа „Абритус”
На 2122 юли 2012 г. се проведе XIX Международен турнир по ускорен
шахмат за купа „Абритус”. Въпреки високата класа на турнира нашата
млада надежда, Иван Чобанов, не се поколеба да се включи в
състезанието. Класирането не е показателно за играта на Ваньо, а най
важното всъщност бе натрупания ценен опит, който в последствие се
отрази благоприятно за развитието на нашия шахматист.

Шахматни приключения сред скалите
За втора поредна година имахме участник в традиционния
международен шахматен фестивал за любители в Белоградчик.
Тазгодишното му трето издание се проведе от 20 до 26 август.
Турнирът се отличава с това, 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 2250
ело и под 2000, не е никак чудно, че фестивалът събра 131 шахматни
любители от 15 държави.
Турнирът се проведе в 9 кръга по швейцарската система, с контрола 90
минути за цялата партия плюс добавка от 30 секунди на ход. В крайна
сметка нашият шахматист, Ивайло Белев, нацели точно 100то място с
3,5 точки.

Шахматът не приключваше само с основния турнир. Проведоха се и
два блиц турнира – един индивидуален (22.08) и един по двойки
(21.08). В индивидуалния Ивайло събра 2,5 точки и се класира в
дъното на таблицата.

В блица по двойки общият рейтинг на състезателите не трябваше да
надвишава 4100 единици. Нашият състезател игра в отбор с германец
и тимът им „ЧарочкинБелев“ се класира на 24то място от 40 отбора.

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

Богдан Янев (1726) – Ивайло Белев (1854)
IIIти Балкански шахматен фестивал за
любители, Белоградчик 2012
3. кръг, 21.08.2012

28...e5! 29. d:e5 f:e5 30. ¤e3 d5 31 . ¢e1
d4 32. ¤g5 d3 ... 01

Успешно представяне на Морското конче
От 22 до 28 август 2012 във Варна се проведе 37то издание на
детския шахматен турнир Морско конче. Отлично проведен турнир,
перфектна организация и много добри условия за младите шахматисти
предложиха организаторите. В това състезание дебют направиха и
представителите на клуба ни – Иван Чобанов и Димитър Михайлов.
В групата до 12 години Иван започна с впечатляващите 3,5 точки от 4 и
закономерно в 5я кръг се появи на първа дъска! За съжаление, от
втората част на турнира Ваньо успя да вземе само 1 от 5, което не му
позволи да се класира сред призьорите. Въпреки всичко, той успя да
завърши 12ти от 30 деца. За отбелязване е, че всички негови
противници бяха градирани с ело от 1588 до 1841.

ШК “Трявна2001” поздравява
Ваньо за отличното пред
ставяне, който с всеки нов
турнир подобрява играта си и
се утвърди като найуспешно
представил се наш млад
шахматист за този сезон.

И за Димитър това състезание беше дебют. Отново трудно начало (0,5
точки от 3), последва стабилизиране (2,5 от 3) и накрая в последните
три кръга с 1 от 3 му бе отредено едва 17то място от 22 състезатели.
Крайно неубедителна игра на Митко, а изоставането в подготовката му
е вече фрапиращо.

Организаторите проведоха и блиц
турнир, на който нашите се
представиха достойно, като за
вършиха десети в компанията на
много сериозни блицтимове.

Зонови индивидуални първенства за деца
От 5ти до 7ми октомври 2012 в Дряново се проведоха зоновите
първенства за деца от северната централна зона. Участваха 23
момчета и 10 момичета от 5 лицензирани клуба от областта.
Радващо е, че при момчетата групата на наймалките бе най
многобройна – 11 момчета до 8 години, а над всички бяха малчуганите
от В. Търново и Русе. В класическия и ускорения шах призовата тройка
изглеждаше по един и същ начин – Никола Николов („Етър“), следван
от Станислав Ботев и Валери Неев (двамата от „Пристис“). В блица
победител отново бе Никола Николов, но следван от Кристиян Иванов
(„Етър“) и Станислав Ботев („Пристис“).
При 10годишните (6 участника) Радостин Нейков („Пристис“) бе най
силен и спечели всичките партии си в трите турнира. В ускорения шах
след него се наредиха Стефан Янев и Стефан Тодоров (и двамата от

„Етър“), Мариян Серафимов („Дряново“), Дениз Хюсеинов („Орловец
1997“) и Борис Димитров („Етър“). В класическия шах и блица – Стефан
Тодоров, Стефан Янев, Дениз Хюсеинов, Борис Димитров и Мариян
Серафимов.
При 12годишните първите трима (както и Радостин при 10годишните)
са утвърдени състезатели, които вече няколко години участват в
състезания. Те се класираха в следния ред:
Класически шах: 1. Дамян Калбанов („Етър“), 2. Станислав Йорданов
(„Дряново“), 3. Калоян Тодоров („Пристис“). Ускорен шах: 1. Станислав
Йорданов („Дряново“), 2. Дамян Калбанов („Етър“), 3. Калоян Тодоров
(„Пристис“). Блиц: 1. Калоян Тододров („Пристис“), 2. Дамян Калбанов,
3. Станислав Йорданов („Дряново“). Останалите трима разделиха
местата от IV до VI – Мартин Тодоров („Етър“), Емилиян Венков
(„Пристис“) и завърналият се след двегодишно отсъствие Калоян
Стефанов („Орловец 1997“).
При момичетата атракцията бе
дебюта в състезание на шестгоди
шните Ирина Гугова („Орловец
1997“) и АнаМария Петрова
(„Пристис“), които си поделиха
първите места – Иринка в уско
рения и класическия шах, а Ани в
блица.

При 10годишните Бояна Ботева
(„Орловец 1997“ спечели всички
партии, след нея се наредиха
Бистра Филипова, Мария Мутова
(и двете от „Дряново“) и Сияна
Найденова („Етър“) в ускорения и
класическия шах, а в блица
дряновките Бистра и Мария си
размениха местата.

В групата на 12годишните момичета над всички бе Виктория Гугова
(„Орловец 1997“). В класическия шах след нея бяха трите търновки –
Петя Дончева, Лета Петрова и Траяна Долчинкова. В ускорения шах
последните две си разменят местата, а в блица втора стана Траяна,
като измести другите с една позиция надолу.
В отборните първенства русенските момчета победиха убедително
всичките си противници и се класираха на I. място, следвани от „Етър“,
„Орловец 1997“ и ШСК „Дряново“. При момичетата шампионки станаха
„Орловец 1997“ с равни точки с „Етър“, но с победа на I. дъска в
личната среща. Третото място остана за ШСК „Дряново“.
Както винаги тези първенства преминаха при отлична организация от
домакина Марин Денев и безупречно съдийство на мс Николай
Йорданов и фм Светла Йорданова. Победителите във всички турнири
бяха наградени с грамоти.

Недотам добра организация във Варна
На 13 и 14 октомври двама наши млади представители – Димитър
Михайлов и Иван Чобанов, взеха участие на турнир във Варна. Този
път останахме с недотам добри впечатления. Решението на
организаторите, да проведат два кръга в първия ден (като разпуснат
децата в 15:00) и да оставят другите три кръга за втория ден, буди
недоумение. Предвид това, че от Варна до Трявна пътят не е малко и
децата трябваше да са на другия ден на училище, се наложи единият
ни състезател – Митко да си тръгне 1 кръг преди края (с актив от 0
точки). Ваньо стоически остана до края на състезанието и завърши с
актив от 50%.

Ивайло Генов – Иван Чобанов
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Турнирна верига „Млад гросмайстор“
Стартира детската турнирна верига „Млад гросмайстор“  сезон
2012/2013г. В продължение на пет месеца гадовете Варна, Бла
гоевград, Плевен, Пловдив и Шумен трябва да излъчат по три деца,
победители във възрастовите групи до 8, 10, 12, 1416 години. Финалът
на тази интересна проява ще се състои в Трявна през май 2013 г. В
турнира ще вземат участие найсилните млади шахматисти на
България.

Честта да участват в надпреварата имат и тревненците Иван Чобанов
и Димитър Михайлов. На 20 и 21 октомври те бяха в Плевен за своето
първо участие. Оформи се изключително силен тунир с деца от
клубовете „Спартак“  Плевен, „Плевен XXI“, „Етър“  Велико Търново,
„Михаил Тал“  Червен бряг и „Трявна  2001“. В него взеха участие 48
деца, по 24 във възрастова група до 10 и до 18 години. Нашите
участници се състезаваха в горната възрастова група с 12 градирани, 5
от тях национални състезатели, които ще участват на световното
първенство в Марибор, Словения.
Иван Чобанов се представи отлично и
зае 11то място с 3,5 точки от 7 партии.
Само за осем месеца той бележи голям
скок в развитието си и в момента най
големите надежди на клуба ни са
свързани именно с него. Важна роля за
успешното представяне на Иван, освен
безспорния му талант, имат и неговите
треньори Петър Христов и Божидар
Генчев.
Другият ни участник, 10годишният Димитър Михайлов, се представи
неубедително. Митко се притесни от факта, че играе в погорната
възрастова група и не успя да покаже своите възможности. На финала
той зае последното 24то място с актив от едва половин точка, но пък
срещу силен противник. Ръководството на ШК "Трявна  2001" обаче е
убедено, че той има сили много бързо да подобри позициите си в
предстоящите силни турнири.

Гергана Димитрова (1739), Спартак Плевен 21  Димитър Михайлов,
ШК "Трявна2001"
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