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Мемориал „Тодор Кънчев“
На 11 май в спортна зала „Орловец“ в Габрово се проведе
турнир по ускорен шах в памет на мс Тодор Кънчев от Севлиево
– първият български шахматист участвал на финал на
европейско първенство по кореспондентен шах. Получи се
доста интересен и оспорван турнир, разбира се, отново в
дружеска обстановка между тревненци и габровци (жалко, че
Севлиево и сега отсъстваха). Радостно е, че нашите успяха да
се представят достойно в тази доста сериозна компания!
Класирането: 1. Христо Христов
(3,5); 2. Борислав Атанасов (3,5); 3.
ЙОНКО ГЕОРГИЕВ (3); 4. Радой
Александров (3); 5. ПЕТЪР ХРИСТОВ
(2,5); 6. Йордан Кръстев (2); 7. Коста
Костов (2); 8. Мартин Бабатов (1,5); 9.
Станислав Тинчев (1,5); 10. ДИМИТЪР
МИХАЙЛОВ (1,5) 11. Петър Пенчев
(1,5); 12. РУМЕН КОСТАДИНОВ (1,5);
13. Христо Стоев (1); 14. Мария
Илиева (0).

Слънцата на Трявна 3 – една мечта
превърната в традиция!
На 18 май в заседателната зала на Община Трявна се проведе
третото издание на детския шахматен турнир "Слънцата на
Трявна". Тази година в надпреварата участваха рекорден брой
деца – 39, от градовете Плевен, В. Търново, Габрово, Дряново,
Плачковци и домакините от Трявна. С добрата си организация и
предоставяните отлични условия за игра турнирът все повече се
утвърждава като едно авторитетно състезание за наймалките
шахматисти в региона.
Децата играха по швейцарска система в 5 кръга при 20минутна
контрола на игра, а за съдия на турнира бе поканен
председателят
на
съдийската
комисия
при
БФШ
и
международен съдия на ФИДЕ гн Николай Йорданов.
В генералното класиране първото място зае осемгодишният
Никола Николов от „Етър“ (В. Търново), с пълен актив от 5 точки.
Голям успех постигна Румен Костадинов от ШК „Трявна 2001“,
който се нареди втори! Постоянството и трудолюбието на Румен
му позволиха да грабне купата и златния медал в групата на
момчетата до 12 г. Трети в генералното класиране застана
Владимир Върбанов от „Спартак Плевен 21“. Победители в
отделните възрастови групи: момчета до 8 г. – Никола Николов,
„Етър“ (В. Търново); момчета до 10 г. – Даниел Добрев, "Орловец
1997" (Габрово); момчета до 12 г. – Румен Костадинов, "Трявна
2001"; момичета до 12 г. – Детелина Христова, "Орловец 1997"
(Габрово). Извън официалното класиране бе сформирана група
до 14 години, където победителка стана Михаела Матева
(„Орловец 1997“).

В хода на турнира, никой не се е съмнявал в качествата на
децата от Габрово и В. Търново. Тяхното представяне само
затвърди впечатлението, че в тези клубове се работи доста
здраво! Откровено, не така обаче стоят нещата с домакините.
Като изключим огромната радост, с която ни дари Румен
Костадинов (победител в групата до 12 г.) и достойното
представяне на малкия Радо Цанев (с 2 от 5 точки още в първото
си явяване на турнир), всички останали разочароваха. Разбира
се, че след провалената подготовка през миналата година с
децата от ЦДГ "Калина" нямаше как да очакваме подобър
резултат, но сме длъжни да продължим работа и с малкото
ентусиазирани деца! Всяко зло за добро обаче. На този турнир
поне видяхме, че не бива да си губим времето с някои, които
след две поредни поражения найбезцеремонно напуснаха
турнира! Е, все пак, да погледнем нашите си проблеми и от
веселата им страна. Можем да сме спокойни – СЛЪНЦАТА3 със
сигурност ще остане в историята! Къде по света например ще
откажеш реми, при положение, че си с "гол" цар срещу цар и
дама и 15 минутен лимит на противника?!

В края на състезанието всички деца получиха сертификати за
участие и значки с логото на турнира, а победителите – купи и
медали. Разбира се, не беше забравена и тортата! Наградите
бяха връчени от гн Кольо Дабков, старши експерт "Култура,
образование, спорт и здравеопазване".

Тази година впечатли участието на голяма група деца от
Габрово, факт който много ни зарадва! Надяваме се в бъдеще
на още потясно сътрудничество с нашите съседи. Търновци
отново уважиха нашия турнир, този път и с перфектната работа
на съдията Николай Йорданов, на когото изказваме голяма
благодарност! Специални благодарности и за нашия приятел
Тихомир Тодоров, за навременното отразяване на турнира в
медиите във В. Търново, както и предоставения ни богат снимков
материал. Благодарим и на Плевен и Дряново – с техните деца
турнирът стана още поинтересен и внушителен. Надяваме се,
че участниците са останали доволни и на СЛЪНЦАТА4 да се
видим отново всички, защо не и вече в поголяма компания!
Ръководството на шахматния клуб "Трявна2001" изказва своята
гореща благодарност на Община Трявна, чиято безрезервна
подкрепа съдейства за перфектната организация и отличните
условия при провеждането на това вълнуващо състезание.
Амбициите ни са от следващата година състезанието да влезе в
календара на Българската федерация по шахмат и да стане
национален детски турнир, по подобие на двата найголеми
турнира в България  „Морско конче“ (Варна) и „Търновска
царица“ (В. Търново).

Университетско първенство на Саксония
На 14 юни за трети път нашият състезател Ивайло Белев участва
в Университетското първенство по шах на Саксония. И тази
година първенството се проведе в Дрезден (Германия), като в
него взеха участие 16 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 потрети резултата си от
миналите години, класирайки се на четвърто място. Радостен
факт е, че на първо място при жените застана Нели Христова от
България.

Традицията е жива! 13 години „Север“ срещу „Юг“
Някой съмнявал ли се е, че точно на тревненския панаир ще
мине без шах?! Да, ама не. На 8 юни титаничната битка между
„Севера“ и „Юга“ и този път се развихри в пълна сила, напълно
в синхрон със запазената вече марка на панаира в Трявна:
"дъжд и порой, а след него няма кой..."
Този сблъсък никога не е претендирал за високо спортно
майсторство, но пък емоционалният заряд винаги е бил налице!
А участията на Пенчо Илиев (на 86 години!) и на Димитър
Михайлов и Румен Костадинов (на по 12 години) сами по себе си
говорят, че шахматът в Трявна, макар и не толкова популярен,
има здрави корени.

Тазгодишният сблъсък ще отбележим с незапомнен досега
прецедент  "Северът" спечели със само... трима наемници от
възможните 5 дъски!
Така Северняците се наложиха с 6,53,5 точки и вече са на
крачка от изравняване на резултата в общото класиране,
където след 13 години битки „Югът“ води със 7:6. Всъщност, от
цялата история спечели традицията и противниците, след
последния ход над шахматната дъска, продължиха разпален
анализ на партиите, но вече и в битка срещу кебапчетата и
бирата на панаира!

Традицията е жива...
...и тази година на втора дъска
не мина без инциденти!

Е, макар и с
категорична победа
на първа дъска, не
беше никак лесно на
"закупеният" Пепо
срещу чичо Йочо.

Дааа, на трета дъска беше сложно...

Тежък спорт е шахът...

Благодарим ти, дядо Пенчо!!!

Шоуто на Фреди Меркюри,
просто няма как да не продължи...

Ускорен и блиц в Габрово
Докато Ивайло се състезаваше в Дрезден, друга част от нашите
шахматисти отново премериха сили с нашите приятели от
Габрово в спортна зала "Орловец". Радваме се, че срещите ни с
тези приятни хора зачестяват! Този път в битката по ускорен шах
(швейцарка в 4 кръга), освен вече редовния ни участник Румен
Костадинов, се включиха Валентин Иванов и Недко Недев, които
още на първото си участие се представиха достойно.

Класиране  ускорен шах
1. Йордан Кръстев – 3.5
2. Борислав Атанасов – 3
3. Христо Христов – 3
4. Радой Александров – 2.5
5. Мартин Бабатов – 2

6. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ – 2
7. Радослав Ковачев – 1.5
8. Коста Костов – 1.5
9. РУМЕН КОСТАДИНОВ – 1
10. НЕДКО НЕДЕВ – 0

Класиране  блиц
1. Борислав Атанасов – 8.5
2. Йордан Кръстев – 6.5
3. ЙОНКО ГЕОРГИЕВ – 6
4. Христо Христов – 6
5. НЕДКО НЕДЕВ – 5
6. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ – 3.5
7. Коста Костов – 3.5
8. Мартин Бабатов – 3
9. Радослав Ковачев – 3
10. РУМЕН КОСТАДИНОВ – 0

Търновска царица
На провелата се на 1 и 2 май XVII Купа България  „Търновска
царица“ Румен Костадинов представляваше нашия клуб. В
групата до 12 години той се нареди на 46та позиция от 66 деца.
Челната тройка оформиха Габриела Антова ("Шах ХХI" София),
Гергана Пейчева ("Ан Пасан" София) и Радостин Нейков
(„Пристис“, Русе).

8ми Международен открит турнир „Varna Open“
От 19 до 27 юни във Варна се проведе традиционно силният
международен турнир. Тази година участваха изненадващо
малко шахматисти – едва 32, почти три пъти помалко от
миналата година. Нашият Петър Христов бе сред тях, но за зла
беда го сполетяха здравословни проблеми и бе принуден да
напусне турнира още преди средата му. Миналата година
Петър сътвори история като направи реми срещу бившия
световен шампион гм Любен Спасов.

Открити турнири „Славия“
Нашият състезател Анжело Тимев неотменно представлява
клуба ни на турнирите в София. На 41я Открит турнир „Славия“
(34 май) той застана на 9то място от 14, а на 42то издание (78
юни) зае 7мо място отново от 14.

Mат в 2 хода

Mат в 3 хода

Mат в 3 хода

Mат в 4 хода
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