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Областно първенство по блиц
На 12 януари в спортната зала в Габрово се проведе първият
кръг от Областното първенство по блиц. Турнирът бе и първата
проява на наши шахматисти през тази година. Петър Христов и
Йонко Георгиев завършиха съответно четвърти (+7 –3 =0) и
девети (+2 6 =2) в компанията на още 9 габровци. Очакваха се и
представители от Севлиево, но по неизвестни причини те
пропуснаха това наистина вълнуващо състезание. Петър остана
неудовлетворен от играта си, докато представянето на Йонко е
очаквано, макар че в 3 партии пропускаше отлична възможност
да спечели!

Работа с наймалките
На 30 януари ШК "Трявна2001" стартира подготовката на най
малките шахматисти в града! От началото на тази година
Божидар Генчев и Йонко Георгиев се радват на голямата
подкрепа и топлото гостоприемство на персонала от
Целодневна детска градина "Калина". Още порадостно е
желанието и старанието на шестгодишните шахматисти да се
запознаят с тази древна игра. В лицето на тази група деца,
ръководството на местния шахклуб вижда бъдещото шахматно
поколение, като се опитва да запази така нужната
приемственост в успешните изяви на нашите представители в
турнири от национално ниво.

Турнир по случай 3ти март
В чест на 3ти март, в кафе "ОРФЕЙ" на 2ри март се проведе
интересен шахматен турнир. Главни действащи лица в него бяха
Валентин Иванов, Красимир Скорчев, Румен Костадинов, Пенчо
Илиев, Димитър Михайлов и Слави Цветков. Състезанието бе с 10
минутна контрола, всеки срещу всеки.
Трима завършиха с равен брой точки, а допълнителните блиц
партии отново не излъчиха победител! Прецедент! Така че в
турнира имахме трима победители: Румен Костадинов,
Красимир Скорчев и Валентин Иванов, всичките с 4 от 5 точки.
ШК "Трявна2001" благодари на гн Пламен Христов за
гостоприемството. С оказаното от него съдействие, турнирът се
проведе при отлични условия и организация!

Областни училищни игри
На 22 март в Дряново отборът на СОУ „П. Р. Славейков“ взе
участие в областните отборни училищни игри. Един от
състезателите в отбора бе шахматистът на ШК „Трявна2001“
Димитър Михайлов, който стратегически игра отново на трета
дъска. Миналата година той взе 2 от 3 и отборът стана трети.
Сега Димитър дори стана победител на трета дъска с 3 от 3, но
този път номерът не мина, защото останалите деца не успяха да
вземат дори и половин точка от 9. Толкова им трябваше! Но така
е без тренировки...

XVI Купа България – „Търновска царица“
На 30 април и 1 май във Велико Търново се проведе
шестнадесетото издание на „Търновската царица“. Не
пропуснахме участие в това престижно състезание за деца в
групата до 12 години. В силната конкуренция Румен Костадинов
направи 50% и се класира на 30 място от 58 деца. Димитър
Михайлов с половин точка помалко остана на 39та позиция.
Победител в турнира стана унгарката WCM Annamaria
Marjanovics (1954). На второ място застана Лъчезар Йорданов
(1616) от Варна, а третата позиция бе заета от WFM Габриела
Антова (1682).

Игра на демонстративния шах
На 15 май с игра на демонстративния шах на клуба, приключи
обучението на групата от деца, водено от Божидар Генчев. В
продължение на няколко месеца, с упорита работа и търпение,
той успя да подготви няколко деца, които демонстрираха
самочувствие и нужните знания. Това ни радваше и дори доста
амбициозно нарекохме тази кампания "Млади надежди", а в по
тесен кръг си говорихме за "бебетата на Божидар"!
На самия "изпит" присъстваха 27 деца и планирахме с тях да
продължим вече и като първокласници. За съжаление,
надеждите ни бяха попарени от нежеланието на родителите,
техните деца да продължат с шаха. Така тъжно завърши една
прекрасна идея, а у Божидар остана горчилката от моралната
обида, защото доброволно отделяше твърде много от личното
си време и прахоса много нерви! На изпита дори почерпи
децата с негови лични средства...

Национален турнир по ускорен шах в Русе
На 19 май двама наши състезатели участваха в една вълнуваща
надпревара. Домакините отдадоха голямо значение на турнира
с 20 минутна контрола, като предоставиха зала №1 на Община
Русе. Откриването на състезанието от областния управител и
руския консул само потвърди уважението към състезателите!
А иначе, турнирът имаше достатъчно сериозно присъствие в
лицето на гросмайстор Петър Дренчев, международния
майстор Пламен Младенов, руския майстор Константин
Черняков и още няколко родни майстори. Естествено, в тази
компания нашите бяха абсолютни аутсайдери и постигнатото
класиране може само да ни радва, независимо, че можеше да
е далеч подобре.
При всички положения състезанието бе много полезно, особено
за дебютиралия в мъжки турнир, десетгодишен Димитър
Михайлов. Той беше наймалкият участник, а следващият по
възраст бе 20годишен. Ако изключим първата партия на
Димитър, в която силите наистина бяха неравни, във всички
останали той игра като равен с равен и направи впечатление на
всички в залата! Липсата на опит и шанс обаче не му позволиха
да прескочи понапред от 27то място от 32ма състезатели.
След повече от двадесетгодишно отсъствие от подобни
турнири, беше загадка, как ще се представи Йонко Георгиев.
Неговият рейтинг преди турнира му отреждаше 20то място, но
вялата му и разсеяна игра го нареди едва 25ти. В шестия кръг
груба грешка го лиши от дележ 1517 място в крайното
класиране.
На първо място стана гм Петър Дренчев (2490) от Казанлък,
втори застана мс Тодор Каменов (2295) от „Дунав“ Русе, а
третата позиция бе заета от мм Пламен Младенов (2405) от
Плевен.

И един куриоз  вторият кръг противопостави двамата тревненци!
След много борба и в равна позиция, Йонко Георгиев предложи
реми с минимално предимство във времето (7 срещу 5 минути),
което Димитър в крайна сметка прие. Така че този турнир ще
запомним найвече и с това тревненско шоу!

Блиц турнир по случай 24ти май
На 25 май, в Читалище "П.Славейков" се проведе интересен
блицтурнир. "Виновници" за неговото организиране бяха нашите
"чужденци" Ивайло Белев и Красен Стефанов, които за
съжаление все порядко виждаме и именно в тяхна чест
организирахме надпреварата. Получи се един задочен двубой
между малките  Иван Чобанов, Димитър Михайлов и Румен
Константинов и "старите пушки“ Йонко Георгиев, Ивайло Белев,
Красен Стефанов и Петър Христов!

В това състезание никой не искаше да се даде без борба и
крайното класиране придоби следния вид:

Състезателят ни Анжело Тимев (1887), който се подвизава в
София, продължава неуморното си участие в турнири. Ето и
списък на класиранията му:
22ри Открит турнир „Славия“ (2627.01.2013, София)
12то място (от 21). Победител в турнира: FM Кирил Бадев (2384).
23ти Открит турнир „Славия“ (2324.02.2013, София
1то място (от 23). Победител в турнира: IM Петър Орев (2198).
24ти Открит турнир „Славия“ (2324.03.2013, София)
16то място (от 23). Победител в турнира: Яне Гелемеров (2091).
25ти Открит турнир „Славия“ (2021.04.2013, София)
11то място (от 23). Победител в турнира: Христо Христов (2066).

26ти Открит турнир „Славия“ (1819.05.2013, София)
13то място (от 18). Победител в турнира: IM Петър Орев (2192).

Безсмъртната партия на Петров
Александър Хофман – Александър Дмитриевич Петров
Варшава, 1844
1. e4 e5 2. kf3 kc6 3. jc4 jc5 4.
c3 kf6 5. d4 e:d4 6. e5 ke4 7. jd5
k:f2 8. n:f2 d:c3+ 9. ng3 c:b2 10.
j:b2 ke7 11. kg5 k:d5 12. k:f7 /виж
диаграмата/ Петров изумява съпер
ника си с невероятната рокада:
12...O-O (Това е и найкраткият път
към победата, струващ много по
малко усилия от: 12... me7 13. m:d5
lf8 14. lf1 l:f7 15. m:f7+ m:f7 16.
l:f7 n:f7, където ендшпилът трябва да се доиграе.) 13.
k:d8 Не се вижда спасение за белите. Черните дори имат
форсиран мат след хода с коня. 13...jf2+ 14. nh3 d6+ 15.
e6 kf4+ 16. ng4 k:e6 17. k:e6 j:e6+ 18. ng5 lf5+ 19. ng4
h5+ 20. nh3 lf3# 0-1

Mат в 2 хода

Mат в 3 хода

Mат в 6 хода

Белите печелят

