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"Романтиците" – да, точно така ги знае шахматната общност в
Трявна – никога не са имали претенции за майсторство. Нещо
повече – при тях думата "фукарлък" е непонятен израз! Ако
обаче на някой му липсват емоциите над шахматната дъска,
точното място е 17.30 ч. в кафе "ОРФЕЙ".

XXXII Градско първенство
На 22 декември 2013 г. в залата на Общината се проведе
откритото 32ро Градско първенство по шах, в рамките на което
10 състезатели, половината от Габрово, премериха сили над
чернобелите полета. Получи се безпрецедентно първенство,
като кръг преди края четирима състезатели се оказаха с равен
брой точки. Победата на Петър Христов над Ивайло Белев в
последната партия и ремито между другите преки конкуренти
направиха Петър едноличен първенец, позволявайки му да
грабне купата и златния медал. Според правилата на турнира
6те грамоти се връчват в зависимост от крайното класиране, но
купите и медалите се дават само на тревненски шахматисти.
Така със среброто се окичи Ивайло, който водеше класирането
кръг преди края. Бронзовият медал остана за Красимир Кънов.
Всички участници получиха сертификати и значки с логото на
клуба.

Петър Христов (2036) – Борислав Атанасов (2130)
32ро Градско първенство, Трявна, 22.12.2013
Коментар на Борислав Атанасов
Будапещенски гамбит
1.d4 Âf6 2.c4 e5 3.d:e5 Âe4!? [Рядко
срещано продължение на Фаярович]
4.Âd2 Âc5 [Може и 4...Àb4] 5.Âgf3 Âc6
6.g3 Æe7?! [6...d6 7.e:d6 À:d6 (или
7...Àf5 8.d:c7 Æ:c7 9.Àg2 O-O-O~)
8.Àg2 Àe6!?; 8...Àf5!?; 8...O-O 9.O-O
Æf6~]
7.Àg2
Â:e5?!
[Отново
съмнително. Подобре е 7...g6 8.Âb1!
Â:e5 9.O-O Àg7 10.Âc3 O-O +=] 8.Â:e5 Æ:e5 +– [От тук нататък за
белите остава само да играят просто и убедително.] 9.Âf3 Æh5
10.O-O Àe7 11.Æd5! Æ:d5 12.c:d5 Àf6 13.Àe3 Âa4 14.Äac1 c6
15.Àd4! [Дежурното клише в такива случаи е: „Петър Христов
като опитен хирург изрязва всички излишни неща от позицията“.]
15...À:d4 16.Â:d4 c5 /виж диаграмата/ 17.Âf5? [17.Âb5! +–] 17...g6
18.Âd6+ Èe7 19.Â:c8+ Äa:c8 20.b3 Âb6 21.d6+ È:d6 22.À:b7
Äc7 23.Àf3 +– Позицията вероятно е удържима, но черните не
можаха да се справят, въпреки последвалия цайтнот на
противника. След двадесетина хода 1:0.

Борислав Атанасов (2130) – Ивайло Белев (1881)
32ро Градско първенство, Трявна, 22.12.2013
Коментар на Борислав Атанасов
Дебют Бърд
1.f4 d5 2.Âf3 g6 3.e3 Àg7 4.Àe2 Âd7 5.O-O Âgf6 6.d3 O-O
7.Âc3 b6 8.Æe1 Àb7 9.Æh4 c5 10.Âe5 d4 11.Âd1?! [вероятно е по
добре 11.Âb1] 11...Æc7 12.Â:d7 Æ:d7 13.e4 Äae8 14.f5 [Заплахите
на белите изглеждат решаващи, но...] 14...e6!
15.Àg5 [15.e5?
15...e:f5! 16.e:f6 Ä:e2 17.Âf2 Æc6 –+ или 17.Äf2 Äe1+ 18.Äf1
Æc6–+; 15.Àh6 e:f5 16.À:g7 È:g7 17.Ä:f5~] 15...Â:e4! 16.d:e4 e:f5
17.e5 [17.Âf2!? f:e4 18.Âg4~] 17...Ä:e5 18.Àd3?? [Резкият обрат

оказва влияние 18.Àf3~] 18...Æd5
19.Æg3 /виж диаграмата/ и сега, ако
черните бяха изиграли трудния за
намиране ход 19...c4, турнирните
резултати щяха да бъдат съвсем
други. А след Äfe8?? и много
перипетии загубиха по цайт, 10.

III Градско първенство по блиц
Непосредствено след 32то Градско първенство се проведе и
3то Градско първенство по блиц. Първенец в турнира стана
Борислав Атанасов със 100% резултат, а втори с 5 от 7 точки
застана Йордан Кръстев. Петминутната „екшънконтрола“ на
игра доведе до много драматични партии. Такава беше и
последната в турнира, която определи съдбата на „златото“. В
този сблъсък Петър и Ивайло отново се изправиха един срещу
друг. За разлика от лесната победа на Петър в предната им
среща, този път градският шампион бе конфронтиран със
сериозни трудности. Изпадна в тежка позиция и загубата му
изглеждаше напълно реална, но успя да се измъкне, обявявайки
мат 4 секунди преди да загуби по време. Така Петър взе втори
златен медал (нареждайки се трети в генералното класиране),
а Ивайло се окичи отново със сребро. Бронзовият медал този
път отиде при Валентин Иванов.

Изключително гостоприемство в с. Поповци
На 5 октомври 2013 г. в НЧ "Дядо
Стойно 1927" с. Поповци се про
ведоха интересни турнири по
шахмат и табла. И двата турнира не
претендираха за високо майстор
ство, но пък атмосферата, която
любезните домакини предложиха,
бе впечатляваща и със сигурност
догодина отново наши предста
вители ще уважат тази интересна
проява. Нашият клуб бе предвидил да участват само Димитър
Михайлов и Румен Костадинов, но малкият брой участници
(едва 5) наложи в играта да се включи и Йонко Георгиев, който
спечели турнира с 4.5 от 5 точки. Младите тревненци завършиха
на последните две места (поделено пето и шесто), а ремито
помежду им бе единственият им актив в турнира! Естествено,
подобно представяне не ни радва, защото момчетата не от
вчера участват в турнири и очаквахме далеч подобра игра от
тях.

Великолепна организация в с. Велковци
На 19 октомври 2013 г. четирима наши шахматисти участваха в
блиц турнир на общинско ниво в с. Велковци. За разлика от
Поповци, тук конкуренцията беше много голяма, а типично за
блица се случваха и приятни, и неприятни обрати. Йонко загуби
две партии с фигура в повече поради неправилен ход и от шесто
слезе на девето място. Обратното се наблюдаваше при Петър,
който спечели 45 партии по време с фигура помалко и се
нареди четвърти в крайното класиране. А найкуриозното се
случи в партията между тези двама наши шахматисти. Йонко бе
тотално загубен, но се спаси чудодейно с пат. Нещо, което
Петър не отрази и чак след няколко минути, когато чу хвалбите
на Йонко, реагира: "Чичо Очо, ама аз спечелих бе!". Конфузно
положение, но за щастие половинката точка не би имала
никакво значение за крайното класиране.

А за организацията може да изкажем само суперлативи:
отлично проведен турнир, грамоти за всички, парични награди,
гостоприемни гости – черпиха с чай, кафе, козунаци, сладкиши,
снимаха шахматистите за тяхното си табло. Организатор на
турнира беше НЧ "СЪГЛАСИЕ 1911", с. Велковци, спонсор – "ЕЛВИ"
ООД, с. Велковци. На Димитър връчиха приз за наймалък
участник – 20 лв, грамота, диплома и чаша.

28ми Международен шахматен турнир – Тетевен
От 10 до 18 август 2013 се проведе 28то издание на
Международния шахматен турнир в Тетевен. И тази година не
пропуснахме участие, макар и само с един шахматист. Петър с
4,5 точки се класира на 48мо място от 112 състезатели.

За разлика от класическия шах, където представянето на
Петър бе едно от найслабите му за последните години, на
провелия се на 8 август блиц турнир нашият шахматист направи
блестящо представяне и се класира на 11 място от 63
състезатели.

Открит финал на ЦСКА 2013
Цели четири наши шахматисти щурмуваха открития финал на
ЦСКА, който се проведе на 13 и 14 юли 2013 г. в София, при което
пожънахме големи успехи! Петър Христов влезе в топ 10,
класирайки се с 5 точки на 9та позиция. Само на половин точка
след него и на 11то място от 54 състезатели се класира Анжело
Тимев.

38ми Международен турнир "Морско конче"
На провелия от 21 до 27 август 2013 г. в Златни пясъци
престижен детски турнир и двамата наши представители Румен
Костадинов и Димитър Михайлов направиха по 3,5 точки и се
класираха съответно на 9то и 11то място от 17 състезатели в
групата до 12 години. Победител със 7 от 7 точки стана Лъчезар
Йорданов (1917) от Варна.

Общински ученически игри
Трявна, 14.02.2014

Победители по дъски
I. дъска: Димитър Михайлов и Румен Петров – 1,5/2 точки
II. дъска: Светослав Славов – 2/2 точки
III. дъска: Тихомир Тихолов – 2/2 точки
IV. дъска: Християна Христова – 1,5/2 точки

Турнирен маратон на Анжело Тимев
Анжело продължава успешните си участия на турнири в София:
28ми Открит турнир „Славия“ (2728.07.2013) – 15то място от 27
90ти Открит турнир МГУ (2425.08.2013) – 4то място от 16
91ви Открит турнир МГУ (0708.09.2013) – 6то място от 17
32ри Открит турнир „Славия“ (1920.10.2013) – 13то място от 22
33ти Открит турнир „Славия“ (0203.11.2013) – 11то място от 14
34ти Открит турнир „Славия“ (2324.11.2013) – 10то място от 18
97ви Открит турнир МГУ (0708.12.2013) – 9то място от 18
98ми Открит турнир МГУ (2829.12.2013) – 10то място от 41
100тен Открит турнир МГУ (2526.01.2014) – 15то място от 60
37ми Открит турнир „Славия“ (1516.02.2014) – 11то място от 26
104ти Открит турнир МГУ (0809.03.2014) – 7мо място от 26
38ми Открит турнир „Славия“ (1516.03.2014) – 18то място от 18
39ти Открит турнир „Славия“ (1213.04.2014) – 6то място от 23

Приятелска партия между художника и активист за мир
Батуз и Ивайло Белев.
Villa X, 01.02.2014
1.e4 e5 2.Àc4 Àc5 3.d3 d6 4.Âc3
c6 5.Âf3 Âf6 6.a3 Àg4 7.h3 Àh5
8.g4 Â:g4? 9.h:g4 À:g4 10.Àg5 À:f3
11.Æ:f3 Æ:g5 12.Æ:f7+ Èd8 13.Æ:b7
/виж диаграмата/ À:f2+!
14.È:f2
Äf8+ 0-1 Белите неоснователно се
предават. Черните нямат нищо
повече от вечен шах. Ако се опитат да спечелят може да
последва: 15.Èe1 Æg2 16.Âb5! Æ:h1+ 17.Èd2 Æh2+ 18.Èc3
c:b5 19.Æ:a8 b:c4 20.Æ:b8+ Èe7 21.Æc7+ със силна
инициатива на белите.

Компютърна програма – Ивайло Белев
03.03.2014
Черните са без две пешки и двата
им топа висят, но имат решаваща
атака /виж диаграмата/. 1...Â:f3!
[След този ход черните имат
форсиран мат в 11 хода.] 2.Æ:d8
Âg5+ 3.Èg1 e3! 0:1

Топалов със злато от олимпиадата
Найдобрият ни български шахматист Веселин Топалов
спечели златния медал на първа дъска на 41та Шахматна
Олимпиада, която се проведе от 01.08. до 15.08.2014 г. в гр.
Тромсьо, Норвегия. С великолепна игра Топалов направи 6,5 от 9
точки и представяне за 2872 ело, оставяйки след себе си
включително и световния шампион Магнус Карлсен.

Веселин Топалов (2772)  Франсиско Вайехо Понс (2698)
Международна шахматна олимпиада
Томсьо, Норвегия, 3ти кръг, 04.08.2014
1.d4 f5 2.c4 Âf6 3.Âc3 e6 4.a3 g6
5.Àf4 Àg7 6.e3 O-O 7.Âf3 d6
8.Àe2 h6 9.h3 g5 10.Àh2 Âbd7
11.Æc2 b6 12.Äd1 Èh8 13.b4 Àb7
14.d5 e5 15.Âd2 c6 16.d:c6 À:c6
17.O-O
Äc8
18.Æ:f5
Âe4 /виж
диаграмата/ 19.Æ:f8+ À:f8 20.Âd:e4
Æc7 21.Äd2 Èg7 22.Äfd1 Âf6
23.Â:d6 À:d6 24.Ä:d6 Æe7 25.Àg3
Àe8 26.Ä:f6 Æ:f6 27.Âe4 Æg6
28.Âd6 Àa4 29.Äd5 Æb1+ 30.Èh2 Äf8 31.c5 Àb3 32.Ä:e5
Æc2 33.Àf3 Ä:f3 34.g:f3 b:c5 35.b:c5 Àa4 36.Âf5+ Èg6
37.c6 h5 38.Âd4 Æc4 39.h4 g:h4 40.À:h4 a5 41.Äe6+ Èf7
42.Äe7+ Èg6 43.c7 1-0

Съвършена игра в ендшпила
Можете ли да спечелите ендшпил дама срещу топ? Да? Не
бъдете толкова сигурни – дори найдобрите играчи на
планетата могат да се натъкнат на проблеми при него. От друга
страна, компютрите, снабдени с ендшпилни таблици, могат да
разиграят с абсолютно съвършенство ендшпили с 4, 5 и 6 фигури
на дъската.
Един от първите ендшпили, който е бил изцяло пресметнат, е
цар и дама срещу цар и топ. Това е направено от Кен Томпсън
през 80те години на миналия век. Той генерира всяка позволена
позиция, общо 1 900 000 на брой, и започвайки от матовете
„връща ходове назад“ и създава списък, в който всяка позиция
съдържа информация, колко хода и какви остават до мата (най
дългият форсиран мат е 61 хода). Компютър, снабден с такава
ендшпилна таблица, разиграва ендшпила „толкова добре,
колкото Бог“, казва Томпсън.
Този четирифигурен ендшпил е първият важен ендшпил
пресметнат докрай и се оказва изненадващо труден за игра.
Много гросмайстори не са могли да спечелят срещу перфектна
защита от страна на компютъра. Например, на турнир през
80те, Уолтър Браун (шампион на САЩ по това време) губи облог
за 100 долара, защото не е могъл да спечели топа срещу
ендшпилната таблица на Томпсън.
Фредерик Фридел (съосновател на ChessBase) по време на
турнир предлага 10 долара на всеки, който спечели с дамата.
Първата жертва е гм Артур Юсупов. На друго събитие Каспаров
и Карпов също се провалят. 14годишният Петър Леко също не
успява. Но! На следващия ден казва, че е намерил стратегия за
печалба, докато е лежал в леглото си в тъмното, и го доказва на
практика, печелейки тестовите позиции срещу компютъра.

Дори и в практическа игра понякога топ гросмайстори имат
проблеми с този ендшпил. На световното първенство в Москва
през 2001 г. в петия кръг гм Петър Свидлер достига този ендшпил
срещу гм Борис Гелфанд. Вместо да се предаде, както много
играчи биха направили, Гелфанд подлага на изпитание
противника си. И действително Свидлер не успява да спечели
преди правилото на 50те хода да влезе в действие.
Но не всички позиции дама срещу
топ са печеливши. Има много, които са
тривиални, но някои са потрудни за
разпознаване
–
като
тази
на
диаграмата, която е реми.

* По материали от chessbase.com

Kомбинации от древността
Представяме ви 7те найизвестни шахматни комбинации.
Някои от тези партии са изиграни още през IX век и определено
има какво да научим от тях.

Мат в 3 хода  Abu Naim

Мат в 5 хода  Abu Naim

Мат в 5 хода  Damiano

Мат в 5 хода  Stamma

Мат в 5 хода  Lucena

Мат в 7 хода  Lolli

Мат в 7 хода  Ponziani

Mат в 2 хода

Mат в 3 хода

Б. Атанасов и Н. Чернявский (Укр) 
II почетен отзив

Б. Атанасов  I похвален отзив

Задачите, съставени от Борислав Атанасов, са представени на
VIII Тематичен конкурс "Проблемист Украины" 2013

Mат в 3 хода

Mат в 5 хода

Ладислав Кнотек, 1948 г.

Б. Атанасов  почетен отзив

www.tryavna 2001.org

