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ТрявнаСевер и ТрявнаЮг  в сблъсък
единствено на шахматната дъска!

"Слънцата  2" с крачка напред от
миналогодишното издание!
На 1 юни в заседателната зала на Община Трявна се проведе
вторият детски шахматен турнир „Слънцата на Трявна“. Тази
година броят на участниците се увеличи на 19, представители на
5 шахматни клуба: СКШ "Спартак Плевен XXI", ШК "Етър" В.
Търново, ШК "Орловец 1997" Габрово, СКШ "Дряново" и
домакините от ШК "Трявна2001".
Турнирът беше открит от кмета на
града, гн инж. Драгомир Николов.
Той поздрави гостите и показа
безрезервната си подкрепа към
подобни прояви, които развиват
интелекта и спортните качества у
децата. Шахматните битки се
развихриха след символично даде
ния първи ход "е4" лично от гн
Николов!
Присъствието и на гн Пенчев,
както и закриването на турнира от гн Кольо Дабков, сами по
себе си говорят, каква значимост отдава Общината на тази
интересна надпревара!

Битките се развихриха

По умелите ръководители на шахматните армии се класираха
съответно на попредни позиции.

Момичета

Втора купа вече си е класа!
Виктория е вече двукратна
победителка от "Слънцата на Трявна"

Бояна направи успеха на
"Орловец 1997" двоен
при момичетата!

Мария с бронз за "Дряново"

Групата на момчетата до 8 години бе изцяло с деца от ШК "Етър"!
Класиралият се трети Борислав Ангелов получи и приза за най
малък участник.

Никола  роден
да побеждава!

Браво, Стефчо!
Първо място при
10годишните

В групата до 12 години, в която участваха и нашите двама
шахматисти, безапелационен бе състезателят на "Спартак
Плевен XXI", Румен Кънчев, който спечели всичките си партии. А
след него идва и голямата ни радост  невероятен успех за
нашия Румен! Никой не очакваше от него подобно геройство и
това направи постигнатото още посладко! Трети се нареди
другият наш представител, но с вялата си и разсеяна игра не
ни убеди, че е готов за челните места.

"Плевен" категорично отвя
конкуренцията при найголемите!
Гостите изразиха своята благо
дарност за добрата организация и
ни увериха, че догодина отново ще
са тук! Ние пък имаме амбиция на
"Слънцата3" да участваме с още
56 деца, всичките от школата на
Божидар Генчев "Млади надежди".
Така че, търновци отсега трябва
да очакват сериозен отпор от
домакините.

За такъв сериозен турнир
– сериозен съдия...

"Аз казах ли ви, че с
мен майтап не бива!"

Ръководството на клуба ни
сърдечно благодари на фирма
"Еница". Галя и тази година не
пропусна да зарадва малките
шахматисти с прекрасна торта,
която (да си признаем) си беше
шедьовър на изкуството.

Всъщност... това е причината
за лютите сражения на
шахматната дъска.

ТрявнаСевер срещу ТрявнаЮг за 12ти път
На 23 юни по дългогодишна традиция се проведе за 12 път
ежегодният сблъсък „ТрявнаСевер“ срещу „ТрявнаЮг“.
Миналата година „северняците“ взеха минимален превес, но
тази година „южняците“ си го върнаха и с минималното 4,5:3,5
спечелиха двубоя. Така общият резултат от всички години става
7:5 в полза за Юга. Изключително радостно е, че възрастовата
разлика между найвъзрастния участник, Пенчо Илиев (1928) и
наймладия, Димитър Михайлов (2002), е цели 74 години!! Едно
крайно нагледно потвърждение на факта, че за шахмата
възраст няма.

Университетско първенство на Саксония
В същия ден, в който се проведоха „Слънцата на Трявна“, за
втори път нашият състезател Ивайло Белев взе участие в
Университетското първенство по шах на Саксония. И тази
година първенството се проведе в Дрезден (Германия), като в
него взеха участие 17 студенти от 8 националности. Турнирът се
проведе в 7 кръга по Швейцарската система с контрола на игра
20 мин. + 10 сек. добавка на ход.
Ивайло повтори резултата си от миналата година, заставайки
отново 4ти в общото класиране, като малшанс му попречи да
се нареди с две позиции понапред.

Ivaylo Belev (1847), Bulgaria – Sebastian Stieler (1832), Germany
Sächsische Hochschulmeisterschaft – Schach
Dresden, Germany
Round 3, 01.06.2013
1. e4 g6 2. d4 jg7 3. kc3 d6 4. f4
kf6 5. kf3 O-O 6. jc4 kbd7 7. O-O
c5 8. e5 d:e5 9. d:e5 kg4 /виж
диаграмата/ 10. e6 kb6 11. e:f7+
nh8 12. m:d8 l:d8 13. jb5 a6 14.
je8 jd7 15. ke5 kf6 16. je3 k:e8
17. j:c5 jb5 18. k:b5 a:b5 19. f:e8m+
l:e8 20. j:b6 1-0

Отлично представяне на 85я МГУ турнир
Нашият състезател Анжело Тимев, който се подвизава в София,
направи много добро участие на провелия се на 15 и 16 юни
турнир в Минногеоложкия университет "Св. Иван Рилски".
Анжело се класира 6ти от 27 участника. Победител в турнира
стана мс Яне Гелемеров.

Петър Христов с реми срещу бивш световен шампион
Нашият състезател направи страхотно представяне на Гранд
Оупън Варна 2013. В престижния международен турнир
участваха 89 състезатели от 11 държави, сред които 13
гросмайстори и 12 международни майстори. При тази
изключителна конкуренция нашият шахматист успя да събере 5
точки от 9, което го нареди на трето място в неговата категория
и му осигури част от наградния фонд.
Найзабележително обаче остава ремито на Петър във Варна –
в последния кръг срещу гросмайстор Любен Спасов, който
спечели през 2005 година 15то Световно първенство за
ветерани в конкуренцията на 140 състезатели от 32 държави. Но
в партията си срещу Петър, въпреки упоритостта си,
гросмайсторът не можа да преодолее защитата на нашия
шахматист и му предложи реми. Това е и първото реми на наш
състезател срещу гросмайстор в цялата история на ШК „Трявна
2001“.

GM Lyuben Spassov (2335) – Petar Hristov (1999)
7th International Varna Open
Round 9, 27.06.2013
1. d4 g6 2. c4 kf6 3. kc3 jg7 4. e4 d6 5. f3 O-O 6. je3 e5 7.
kge2 kc6 8. d5 ka5 9. kc1 c5 10. a3 b6 11. b4 kb7 12. kb3 kh5
13. g3 f5 14. je2 f4 15. jf2 g5 16. g4 kf6 17. h4 h6 18. h:g5 h:g5
19. nf1 nf7 20. ng2 jd7 21. b:c5 b:c5 22. a4 ka5 23. kb5 kb7
24. a5 a6 25. kc3 mc7 26. je1 lh8 27. l:h8 l:h8 28. jf2 lb8
29. mc2 kd8 30. ka4 j:a4 31. l:a4 jf8 32. la1 je7 33. je1 ng7
34. lb1 lb7 35. kc1 mb8 36. l:b7 k:b7 37. ma4 kd8 38. kb3 mb7
39. jd1 md7 40. ma1 mb7 41. jc3 mc7 42. ma4 ng6 43. kc1 mb7
44. kd3 mb8 45. ma1 kf7 46. mb2
m:b2+ 47. k:b2 kd7 48. ja4 kb8 49.
je8 ng7 50. kd3 jf6 51. kc1 nf8 52.
ja4 ne7 53. nf2 kd8 54. ne2 kb7 55.
nd3 nd8 56. kb3 nc7 57. je8 kd7 58.
nc2 jg7 59. jg6 jf6 60. jf5 jg7 61.
nb2 jf6 62. na3 jg7 63. na4 jf6 64.
kd2 kb8 65. kb1 kd8 66. ka3 nb7 67.
je6 je7 68. kb1 nc7 1/2-1/2

Петър Христов в партията си срещу Валентин Панбукчиян

Mат в 2 хода

Mат в 3 хода

Mат в 3 хода

Белите печелят

