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ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА

Скъпи приятели!
Да Ви е Честита Новата 2002 година!
На всички настоящи и бъдещи шахматисти, на техните
семейства и познати желаем здраве и късмет. Нека загърбим
злото и омразата. Нека подадем ръка на близкия, приятеля,
съседа, на изпадналия в беда.
Нека всички направим живота си по-добър!

В МИНАЛОТО
В днешния брой продължаваме рубриката с
творчеството на Ангел Златев.
Бай Ангел е роден на 21.11.1931 година в село
Милевци, Тревненско. Завършва средното си
образование в гимназията на град Трявна. Бил е
добър лекоатлет на средни разстояния за
петдесетте години. Дълги години отдава на шахмата.
Многократен участник в градски и окръжни първенства.
Участвал в много конкурси за шахматни композиции и етюди, в
които често е излизал краен победител. Редакцията попадна на
една истинска находка от далечната 1954 година. През тази
година той взема участие на Окръжното първенство в град
Габрово. Представяме ви партията му с габровеца Иван
Добрев.
Приет "Дамски гамбит"
Бели: Иван Добрев
Черни: Ангел Златев
1. д4-д5; 2. ц4-д:ц4; 3. Кц3-Кф6; 4. е4!? (ход със съмнителна
стойност) 4…е6; 5. О:ц4-а6 (черните се ориентират към т.нар.
"широко фианкето". Друга възможност е и хода Ое7); 6. Кф3-б5;
7. Од3-Кбд7; 8. О-О-Об7 (черните вече не изпитват
затруднения); 9. а3 (насочено срещу евентуалното 9…б4) 9…х6;
10. Те1-Ое7; 11. б4!? (белите играят твърде неправолинейно.
По-добре беше Оф4.) 11…О-О; 12. Об2-Кх7; 13. Дц2-Кг5; 14.
Кд2? (белите надценяват позицията си, до равенство водеше
14. К:г5-О:г5; 15. Тад1) 14…е5!; 15. д5-Кф6; 16. Ке2-Од6; 17. Кг3Оц8 (по-точно е веднага 17…г6); 18. Кв3-Од7; 19. Тац1-г6; 20.
Дд2-Цг7 (заплашваше 21. х4); 21. Ка5-Кгх7; 22. Тц2-х5; 23. Оц1-
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Кг8; 24. Кц6-Дх4; 25. Об2-ф6; 26. Ка5-Дг5!; 27. Д:г5-К:г5; 28. Кб7Тфц8; 29. Тфц1-Ке7 30. Кф1-Кф7; 31. Кд2-Цф8; 32. Кб3-Кд8!; 33.
К7ц5-Це8; 34. К:д7? (може би решаваща грешка. Трябваше да
се поддържа напрежението посредством 34. ф4!) 34…Ц:д7; 35.
Кц5+ О:ц5!; 36. б:ц5-Кф7; 37. Оц3-ц6 (сега позицията носи
закрит характер и конете са пълни господари на таблото); 38.
д6-Кг8; 39. Оа5-Кг5; 40. Тд2-Ке6; 41. Об1 (този офицер така и не
си намери място през цялата партия) 41…Кх6; 42. Оа2-Кф7; 43.
ф3-Те8; 44. О:е6-Т:е6; 45. Оц7-Тее8; 46. Та1-Кг5! (вече всичко е
ясно); 47. а4-Ке6; 48. а:б-а:б; 49. Оа5-К:ц5; 50. Оц3-Т:а4; 51.
О:а1-Кб3; 52. Та2-К:а1; 53. Т:а1-Ц:д6; 54. Цф2-ц5; и след този
ход белите се предават.
Така са "воювали" над шахматната дъска тревненци преди 47
години. Сега нека завъртим филмовата лента до нашето
съвремие.
От 03 до 21 декември т.г. в читалище "Пенчо Славейков" се
проведе XXIV Градско индивидуално първенство по шахмат за
мъже. Шестнадесет състезатели се радваха на топлото
гостоприемство на домакините в преносния, но не и в буквалния смисъл на думата. За този неприятен факт вина има изцяло
ръководството на клуба, което не успя да осигури нормални
условия за игра. Състезателите все пак издържаха стоически на
студа, проявиха воля и в крайна сметка спасиха турнира. Те
проявиха голям героизъм, като от 120 партии допуснаха само 3
от тях да завършат със служебен резултат. Организаторите
обаче, още от сега трябва сериозно да помислят за нормалните
условия в следващия турнир, защото на този като по чудо на
края всички завършиха здрави и читави. Иначе XXIV
първенство откровено казано не блестеше с голям брой
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качествени партии и това накара организаторите да се погрижат
за престижа на бъдещите състезания от подобен характер. Така
се взе решението съставът на XXV Градско първенство да бъде
сведен до 12 участника, като в бъдеще само първите 6 могат да
бъдат спокойни за следващото си участие. Останалите 6 места
ще бъдат разпределяни както следва: 3 места от годишната
турнирна верига за деца "Трявна-2002" и още 3 места, които ще
бъдат определени от квалификационен турнир през месец
ноември измежду всички желаещи деца, мъже, жени,
членуващи и нечленуващи в клуба. Така схемата на бъдещите
градски първенства ще бъде "6+3+3". Много от досегашните
състезатели дадоха сериозен отпор с предложението си "6+6",
т.е. след шесто място всички останали места да се разпределят
в един общ квалификационен турнир. На практика тази схема
премахва сигурните 3 места от детската турнирна верига.
Ръководството на клуба, обаче е убедено в ефективната работа
с децата (всички с натрупани 70-80 турнирни партии през
годината) и твърдо ще отстоява и в бъдеще на тази своя
политика в Градския турнир за мъже да има минимум трима
техни представители. Още повече, че на тях нищо не е дадено
даром. Те защитиха достойно амбициите си със завоюваните
пето, единадесето, дванадесето и тринадесето място в турнира.
Ето крайното класиране и всички резултати от XXIV Градско
индивидуално първенство за мъже.
1. Б. Генчев
2. Й. Георгиев
3. Д. Трифонов
4. П. Пейчев
5. Ив. Белев
6. Хр. Баев

14,5 (+14 =1 –0)
13,5 (+13 =1 –1)
13 (+12 =2 –1)
10,5 (+10 =1 –4)
9 (+9 =0 –6) бергер – 44,00
9 (+9 =0 –6) бергер – 42,50
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Тези 6 състезатели добиха право на директно участие в следващото XXV Градско първенство. По-нататък в класирането
следват:
7. Б. Белчев
8. П. Илиев
9. В. Денев
10. В. Величков
11. В. Тачев
12. П. Христов
13. Кр. Стефанов
14. К. Серафимов
15. Юл. Маринов
16. Ст. Билчев

8
7,5
6,5
6
6
5
5
3,5
2,5
0,5

(+8 =0 –7)
(+7 =1 –7)
(+6 =1 –8)
(+5 =2 –8) бергер 28,50
(+6 =0 –9) бергер 28,00
(+4 =2 –9) бергер 22,75
(+5 =0 –10) бергер 21,50
(+3 =1 –11)
(+2 =1 –12)
(+0 =1 –14)

Представяме ви победителя в турнира Божидар Генчев.
Г-н Генчев, честитя Ви поредната титла в
най-престижната шахматна проява на града.
Впрочем, едва ли някой е изненадан от Вашата крайна победа! Какви са впечатленията Ви
от организацията и качеството на XXIV Градско първенство по шахмат?
Мисля, че се получи едно интересно
състезание. Радващ е фактът, че се включиха нови млади
шахматисти, при които се забелязва значителен прогрес.
Несправедливо обаче ще бъде, ако прикрия факта, че турнирът
се проведе на твърде ниско ниво и това трябва да ни
мобилизира за още по-целенасочена работа с подрастващите в
тази насока. Що се отнася до организацията, считам, че като
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цяло турнирът премина на необходимото ниво, ако изключим
разбира се несгодите със студа. Така че в бъдеще въпросът за
подходящо помещение си остава открит.
Вие сте един от хората, от които до голяма степен зависи
по-нататъшното развитие на играта в нашия град. Какви са
бъдещите планове?
Разбира се, лично за мен най-важното е да успеем да
привлечем още нови и малки шахматисти, с които да се
захванем за работа, за да можем в бъдеще да разчитаме на
тези деца, както във вътрешните турнири, така и в състезанията
от регионален, областен, а защо не и в републикански мащаб.
Е, разбира се, за да не прозвучи като изхвърляне, ние си
даваме ясна сметка, че за да постигнем тези амбиции ни чака
много, много труд. Смятам, че основите са положени и се
движим в правилната посока. Само с целенасочената работа и
с подкрепата на обществеността в града всичко това може да
стане факт.
Не е тайна, че много спортни клубове като ШК "Трявна2001" са в окаяно финансово състояние. Как клубът се
справя с този почти неразрешим проблем?
Едва ли някой ще се учуди, ако кажа, че нашият клуб изживява
доста трудно време. За сега изцяло разчитаме на членския
внос, а веднъж в годината си позволяваме да търсим и
спонсори. Ето и сега, току-що завършилият турнир се проведе
не без помощта на ЕТ "Брънеков", пицария "Темпо", магазин
"Здравец" и на г-н Дарин Божков, за което използвам случая да
им благодаря от името на клуба. Особено е радващ фактът, че
срещаме голямо разбиране и съдействие в лицето на
Общината, кабелна телевизия "ТВ Нет Сателит", на частни
фирми и граждани, които с готовност ни оказват подкрепа. На
всички тях – едно голямо БЛАГОДАРЯ!
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И накрая – какво е Вашето послание към най-малките
тревненци, решили да се изправят пред необятния
шахматен океан?
Преди всичко искам да им честитя Новата 2002 година, като
им пожелавам здраве, успех в училище, покоряването на нови
шахматни върхове и да четат нашето списание. Разчитаме на
Вас!
Благодаря Ви за интервюто и желая попътен вятър на ШК
"Трявна-2001".
Предлагаме на Вашето внимание
две партии с коментар на
победителя.
Бели: В. Денев
Черни: Б. Генчев
Трявна, 20.12.2001г.
Тази позиция се получи след 12
ход на белите.
Диаграма 1
12… Да5! (особено неприятен
ход. Заплашва Тфд8, а в някои варианти дамата може да се
предвижи и на полето х5) 13. Дд1-Тфд8; 14. Де2-Ог4; 15. б3-Ке4
(инициативата на черните взема застрашителни размери. Сега
заплашва Тд2); 16. Дц2-О:ф3; 17. г:ф3-Кд2; 18. Тфд1-Тац8; 19.
Цг2-б5; 20. е4! (единствен практически шанс) 20…К:ц4; 21.
Т:д8+Д:д8; 22. б:ц4-Т:ц4; 23. Де2-а6; 24. Тд1-Тд4; 25. Т:д4-Д:д4
(дамата на черните вече е господар на таблото); 26. Ое3-Де5;
27. Дд2-х5; 28. Оф4-Дф6; 29. е5-Дф5; 30. Ог3-х4; 31. Оф4-г5;
32. Ое3-Д:е5 (след загубата и на втора пешка всичко вече е
въпрос на време); 33. Од4-Дд5; 34. Дц3-Цх7 (цайтнот,
заплашваше Дц8+); 35. Дд3+ф5; 36. Дц3-г4! и след няколко хода
белите се предадоха.
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Предлагаме ви още една партия с участието на победителя в
турнира.
Бели: П. Христов
Черни: Б. Генчев

С последният си ход 1…О:а2,
черните поставят коварен капан, в
който белите се оплитат.
2. Да6?-Тд1+! Белите се предават
след огромните материални загуби.
Диаграма 2

В КУХНЯТА НА КЛУБА
Тази година ШК "Трявна-2001" учреди 3 преходни купи, с които
ще отразяваме състезателния календар през годините.
Първи носител на купата Първенец на училищата в Община
Трявна стана отборът на СОУ "П. Р. Славейков" – младша
възраст в състав: Петър Христов, Добромир Драгнев, Валентин
Тачев (капитан на отбора) и Добрил Маринов.
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Носител на купата Градски индивидуален първенец
победителят от XXIV Градско първенство Божидар Генчев.

е

Носител на купата "Шахматен Оскар" на ШК "Трявна-2001"
(присъжда се на най-прогресиращ млад състезател през
годината) е Ивайло Белев, победител в детската турнирна
верига и класирал се пети на мъжкото първенство за сезон
2001.
Ето и пълната класация на "Шахматен Оскар" – сезон 2001.
Юноши:
участник
1. Ив. Белев
2. К. Серафимов
3. П. Христов
4. Кр. Стефанов
5. В. Тачев
6. Т. Маринов
7. Р. Маринов
8. Д. Маринов
9. М. Йовчев
10.Д. Петков
11.М. Илиев
12. Д. Драгнев

г.
17
18
13
17
14
9
11
11
14
15
17
9

%
73.10
61.65
58.55
51.39
50.63
48.01
46.88
42.30
36.01
33.82
32.98
30.65

п.
79
74
83
72
78
50
48
13
50
68
47
31

+
52
39
44
35
37
23
21
4
16
22
14
9

=
10
12
8
4
5
2
3
3
4
2
3
1

–
17
23
31
33
36
25
24
6
30
44
30
21

Състезателят трябва да има минимум 51% участие в
турнирите, предвидени в състезателната програма на клуба за
годината. В номинацията не се включват служебни резултати. В
статистиката влизат и резултатите на мъжете, но те са извън
класирането. Базата за техните резултати са участията им в
пролетния и Градския турнир.
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XXIV Градски индивидуален турнир за мъже (03.12. – 21.12.2001)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Участник
Б. Белчев
Д. Трифонов
В. Денев
В. Велков
П. Христов
Ив. Белев
Кр. Стефанов
К. Серафимов
Хр. Баев
Б. Генчев
П. Илиев
В. Тачев
Й. Георгиев
Ст. Билчев
Юл. Маринов
П. Пейчев

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
T.
M.
 0 1 0 1 1 1 0 1 0
0
1
0
1
1
0
8
VII
1  1 1 ½ 1 1 1 1 0
1
1 ½ 1
1
1
13
III
0 0  ½ 1 0 0 1 0 0
0
1
0
1
1
1
6,5
IX
1 0 ½  0 0 1 ½ 0 0
1
0
0
1
1
0
6
X
0 ½ 0 1  0 0 1 0 0 ½ 0
0
1
1
0
5
XII

0 0 1 1 1
1 1 1 0
0
1
0
1
1
0
9
V
0 0 1 0 1 0  1 0 0
0
1
0
1
1
0
5
XIII
1 0 0 ½ 0 0 0  0 0
1
0
0
1
1
0
3,5 XIV
0 0 1 1 1 0 1 1  0
1
1
0
1
1
0
9
VI
1 1 1 1 1 1 1 1 1  1
1
1
1
1 ½ 14,5
I
1 0 1 0 ½ 1 1 0 0 0  1
0
1
1
0
7,5 VIII
0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
0  0
1
1
1
6
XI

1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 0
1
1
1
1
1 13,5
II
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0  ½ 0
0,5 XVI
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0
0
0 ½  0
2,5 XV
1 0 0 1 1 1 1 1 1 ½ 1
0
0
1
1  10,5 IV

- служебен резултат
Съдии на турнира: П. Илиев, Д. Трифонов, Ив. Белев

СВЕТОВНИТЕ ШАМПИОНИ
(Продължение от стр.11)
Мъже:
участник
1. Б. Генчев
2. Й. Георгиев
3. Д. Трифонов
4. П. Пейчев
5. П. Илиев
6. Б. Белчев

г.
44
42
48
62
73
49

%
95.24
84.10
76.22
67.52
47.51
46.66

п.
21
22
22
21
20
30

+
19
17
15
14
9
14

=
2
3
4
1
1
0

–
0
2
3
6
10
16

РУБРИКАТА "СВЕТОВНИТЕ ШАМПИОНИ" ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ
С ЕМАНУИЛ ЛАСКЕР
Ласкер е роден на 24.12.1868г. в Берлинхен, Германия.
Световен шампион от 1894г. до 1921 г. С играта се запознава на
10 години и пръв негов учител е по-големият му брат Бертолд.
По-късно се премества да живее в Берлин, където учи в
математическия факултет на университета. Известно време
живее в Англия, където играе серия мачове, побеждавайки
всичките си съперници. Големият принос на Ласкер в
шахматната наука е, че постави основите на психологичния
метод, без който днес не биха станали възможни големите
постижения в съвременния шахмат. Умира на 13.01.1941 г. в Ню
Йорк. Ето и всичките му мачове за званието световен шампион.
1894

САЩ

Ласкер – Щайниц

12:7

1896-97

Москва

Ласкер – Щайниц

12,5:2,5

1907

САЩ

Ласкер – Маршал

11,5:3,5

1908

Германия

Ласкер – Тараш

10,5:5,5

СВЕТОВНИТЕ ШАМПИОНИ
1909
1910
1910
1921

Париж
Ласкер – Яновски
8:2
Виена и Берлин Ласкер – Шлехтер
5:5
Берлин
Ласкер – Яновски
9,5:1,5
и едно неуспешно участие на финал
Хавана
Капабланка – Ласкер
9:5

В днешния брой ви представяме една негова партия с
Тартаковер на турнира в Моравска Острава през 1923 година.
Бели: Ласкер
Черни: Тартаковер
Тази позиция е възникнала след
19 ход на черните Дц7 и е
продължила по следния начин:
20. ц4!-Де5; 21. цд5-Дд6; 22. Оф3Тд8; 23. Дд4!-Од7; 24. Дц5!-Д:ц5;
25. б:ц5-Тац8; 26. ц6-б:ц6; 27.д:ц6Ое8; 28. ц7-Тд7; 29. Те6-Оф7; 30.
Тец6-Од5; 31. Од5-Тд5; 32. Та6Диаграма 3
Цф7; 33. Та7-Це7; 34. Та4!-г5; 35.
Тац4-Цд7; 36. Тц5-Тц5; 37. Тц5-Тц7; 38. Тц7-Цц7; 39. Цф1-Цд6;
40. Це2-Цд5; 41. а4-Цд4; 42. Цф3 и черните се предават.
Емануил Ласкер ще остане завинаги в шахматната история, не
само от продължителното задържане на шахматната корона, но
и от приноса му в психологичния аспект на шахматната борба.
Той пръв изучава не само партиите на противниците си, но и
техния стил, стратегическите и тактическите прийоми, силните и
слабите страни. Доктор по математика и философия, той
отдава голяма част от живота си и на този фронт. За него
самият Алберт Анщайн изказва дълбокото си съжаление, че не
се е посветил изцяло на науката.

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ

ИЗНЕНАДИТЕ НА ПАТА!
В позицията, изобразена на
диаграма 4, белите изглеждат
загубени, с лошата позиция на
царя и с двете пешки в по-малко.
Но на естонският шахматист
Целитис в партията му срещу
Лаздис (Рига, 1936 г.) му дошла
гениална мисъл и той продължил:
1. Дф8+Цф6; 2. Дх8+Цф5; 3.
г4+!-х:г, (черните нямат избор,тъй
Диаграма 4
като на Це4 или Цф4 следва мат с
4. Тд4); 4. Тд5+!!-е:д5, (задължително поради заплахата от мат
чрез Де5); 5. Дц8+!! Изключително финално положение! Ако
черните вземат дамата на "ц8", следва пат. Ако 5…Цф4, 6.
Д:ц1+.

А ето и един интересен етюд на
тема пат (на диаграма 5).
1. Оа7!-х1Д; 2. б8-К+!!-Цб5; 3.
Тб7+-Ца4 (или ц4); 4. г8Д и сега
ако черните вземат новопоявилата
се дама и трите бели фигури са
запатовани. Любопитен завършек,
който още веднъж ни уверява в
необятните
възможности
на
шахматната игра.

Диаграма 5

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ

Диаграма 6

И накрая още един класически
пример (на диаграма 6) за
спасение чрез пат от практиката. В
първенството на САЩ през 1942
година Решевски (с черните
фигури) срещу Пилник получил
силна позиция и вече предвкусвал
победата. Но вместо да се
предаде Пилник играл фантастичният ход 1. Дф2!! И след 1…
Д:ф2 се спасил чрез пат.

ЗНАМЕНИТИ КОМБИНАЦИИ
Партията Дорфман – Романишин
(диаграма 7) била решителна за
първото място на "Мемориал
Капабланка" през 1977 г. в Хавана.
На пръв поглед белите не ги
заплашва нищо, но черните по
блестящ начин използват и найнезначителната слабост (лошата
позиция на белия цар) и печелят
Диаграма 7
партията с изненадващ тактически
удар. Как бихте продължили вие? На ход са черните, а отговора
очаквайте в следващия брой.

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Ето и отговорите на всички задачи от миналия брой.
В партията Бернщайн-Найдорф белите продължили с 1. Тх4+!г:х4; 2. Д:ф5-К:ф5; 3. О:ф6-Цг8; 4. д7! и черните сложили
оръжие.
Карл XII действително не се страхувал от турските куршуми,
които безжалостно отнасяли неговите фигури от шахматното
табло. Решенията:
№1 – мат в три хода
1, Т:г3!-О:г3; 2. Кф3! и 3. г4 мат
№2 – мат в четири хода
1. х:г3!-Ое3; 2. Тг4-Ог5; 3. Тх4+!-О:х4; 4. г4 мат
№3 – мат в пет хода
1. Тб7!-Ое3 (ако 1… Ог1, 2. Тб1!-Ох2; 3. Те1!-Цх4; 4. Цг6! и 5.
Те4 мат); 2. Тб1-Ог5; 3. Тх1+Ох4; 4. Тх2!-г:х2; 5. г4 мат.
№4 – мат в шест хода
1. Кф3-Ое1 (1… г:х2; 2. г4 мат); 2. К:е1-Цх4 (2… г:х2; 3. Кф3х1Д; 4. г4 мат); 3. х3!-Цх5 (3… х5; 4. Кф3 мат); 4. Кд3!-Цх4; 5.
Кф4!-х5; 6. Кг6 мат!
Надяваме се, че отговорите ви доставиха истинско удоволствие.

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ

ШАХМАТНИ УСМИВКИ
Вилхелм Щайниц бил човек с голямо самочувствие, което
често проявявал при различни случаи. Преди започването на
един голям турнир, в който бил поканен да вземе участие, на
въпроса на журналистите как преценява своите шансове, той
отговорил: "Аз имам едно безспорно и решително
преимущество пред всички останали участници в турнира и то
е, че всеки от тях трябва да играе с Щайниц, докато за мое найголямо щастие аз съм освободен от тази ужасна неприятност."


През 1903 година Емануил Ласкер дал симултан-сеанс в
Бостън. Един от противниците му, който играел много слабо,
бързо попаднал в безнадеждна позиция. Той обаче не загубил
самообладание и когато Ласкер дошъл до дъската му, за да
направи поредния си ход, му предложил реми. Тази
самоувереност направила силно впечатление на шампиона и
той снизходително приел предложението, но вместо да се
зарадва, любителят се ядосал, обърнал се към публиката и
извикал:
– Излъгах се! Не трябваше да му предлагам реми, а трябваше
да му предложа да се предаде.



ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
И Алехин доста често давал симултан-сеанси. В Буенос Айрес
един от неговите противници – някакъв темпераментен
любител, получил атака и в даден момент от развитието на
партията се провикнал:
– Маестро, мат в три хода!
Алехин огледал спокойно дъската и иронично отговорил:
– Имате грешка. Не в три, а в два хода – и дал мат в два хода
на своя самонадеян противник.


В една среща между отборите на Латвия и Естония на първа
дъска се срещнали колосите Михаил Тал и Паул Керес. Още в
първите ходове Тал пожертвал фигура. Керес се замислил
дълбоко, след това станал, свалил сакото си, закачил го на
облегалото на стола, седнал отново и хладнокръвно приел
жертвата. На дъската се разиграла остра борба, но Керес
запазил фигурата и накрая спечелил партията.
– Как можа да загубиш? – попитали Тал неговите съотборници.
– Пожертвах в дебюта фигура – обяснил Тал – и бях предвидил
всички последици, освен, че Керес невъзмутимо ще си съблече
сакото и ще го окачи на стола си. Това така ме смути, тъй като
не очаквах подобна реакция и закономерно загубих.

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
РЕТРО МАГАЗИН
Още в първите години след Освобождението ни от турско
робство българската интелигенция проявява подчертан интерес
към шахмата. В дипломатическия клуб "Юнион" в столицата
много често над шахматното табло са си давали срещи чешкия
историк К. Иречек, публициста С. Бобчев, държавния деец Ст.
Стамболов, руския пълномощен министър, както и много висши
руски чиновници. През далечната 1898 г. професорът по
математика Д. Табаков "изпитва" по шахмат Теодор Траянов,
тогава ученик от I Софийска гимназия. Мачът завършва на
равно – 3:3, с две ремита. Този мач се явява като първото
официално състезание на най-яркия талант от ранния период
на шахмата в България. Теодор Траянов е роден през 1882 г.
Завършва гимназия в София и през 1900 г. заминава за Виена,
където следва политехника. Работи като културен съветник и
първи секретар на българска легация във Виена и Берн. Във
виенското кафене "Централ" той попада в компанията на
шахматните величия Шлехтер, Рети, Тартаковер, Марко. Покъсно, след завръщането си от Виена, тези негови срещи с
именитите майстори на Европа оказват плодотворно влияние
на участията му в първенствата по шахмат в България. Умира
през 1946 г. Траянов се откроява с изключително
комбинативния си стил на игра. Като потвърждение ви
предлагаме една негова впечатляваща миниатюра от първия
официално обявен турнир на България през 1905 г., проведен в
софийското кафене "Смолницки". Този турнир се организира по
инициатива на професора по филология Б. Цонев и учителя Ат.
Илиев от Търново. В него участват бъдещия победител
Траянов, руския военен лекар д-р Ребен, директора на Първа
мъжка софийска гимназия К. Кутинчев, руския учен д-р Калина,
проф. Б. Цонев и А. Илиев.

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ
Руска партия
Бели: Траянов
Черни: Пинкас
София, 28.07.1922 г.

Диаграма 8

1. е4-е5; 2. Кф3-Кф6; 3. Оц4-Ке4!;
4. Де2-д5; 5. д3-дц; 6. де-Ог4; 7.
Кц3-Об4; 8. Дц4-Оф3?; 9. Дв4!Ог2; 10. Тг1-Кц6; 11. Дб7-Кд4; 12.
Тг2?-Кц2; 13. Цф1-Ка1; 14. Дц6Цф8; 15. Кд5-Тб8 (диаграма 8); 16.
Тг7!-Дд6; 17. Ох6! 1:0

Диаграма 8
За радост на ценителите на красивото, романтиката властва
за дълго в първенствата на България. Един от най-изявените
представители на този стил е Ксени Атанасов (1901-1936 г.).
Варненецът се запознава с шахматната игра от ранно детство,
но подобно на Траянов развива таланта си като студент в
чужбина, следвайки търговски науки в Мюнхен. След
завръщането си в родния град неговият опит му позволява да
се утвърди като един от най-силните български шахматисти.
През юни 1924 г. той играе мач с най-изявения си съперник от
Варна, журналиста Александър Бегажев, в който спечелва с 6:4
(4 ремита). Представяме ви тяхната трета партия от мача,
състояла се на 12 юни 1924 година във Варна.

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ

Tази позиция е възникнала след
34 ход на Бегажев (с черните). Понататък партията продължила:
35. ц4!-Да3; 36. Т4е6-Цф5; 37.
ф4-Дб4; 38. Те5-Цф6; 39. Т7е6Цг7; 40. Тц6-Дб1; 41. Тг5-а5, 1:0

Диаграма 9

На диаграма 10 ви представяме финала на партията между
Куюмджиев и Войнов от първенството на България през 1935г. в
Русе.
Белите разполагат с качество, но
царят им не се чувства комфортно
на полето "е2". Последният техен
ход – 28. Дг1 се оказва фатално
грешен, който бързо решава
изхода от двубоя.
28… Кцд4! (блестяща жертва на
фигура); 29. цд-Кд4 и белите се
предават, тъй като форсирано или
Диаграма 10
губят дамата, или стават мат.

Oчакваме вашите писмени отговори на адрес: 5350 Трявна, ул.
"П. Р. Славейков" 51 с най-късно пощенско клеймо 21.01.2002
година. На всички участници – успех!

Задача №1
Мат в 2 хода (2 точки)

Задача №3
Мат в 3 хода (3 точки)

Задача №2
Мат в 2 хода (2 точки)

Задача №4
Белите печелят (4 точки)

