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Изкривено тълкуване на шахматните правила
Правилата на шаха са доста прости и
ясно определени. Въпреки това, някои
автори са разчитали на неясноти, за
да създадат хумористични шахматни
задачи. Типичен пример е задачата на
диаграмата вляво, в която белите
дават мат в един ход.

Посложна задача е съставена от Тим
Крабе, който разчита на една вра
тичка, която е съществувала в опреде
лението за рокада. На диаграмата
вдясно белите обявяват мат в три хода.

200 години часовникова кула  Трявна
На 28 септември 2014 г. в заседателната зала на Община Трявна
се проведе найсилният шахматен турнир в историята на ШК
„Трявна2001“, който дълго ще се помни както в града, така и от
шахматната общественост в региона. Поводът за това събитие
бе 200годишнината от строежа на Градската часовникова кула.
Освен нашите шахматисти, в тази вълнуваща надпревара взеха
участие и персонално поканени гости от В. Търново, Габрово и
Севлиево, отдавна доказали симпатиите си към нашия шахматен
клуб!
Естествено,
състезанието
протече
в
приятелска
атмосфера, който факт изцяло улесни работата на съдията с
международен ценз Тончо Демирев.
Голям успех постигна нашият шахматист Петър Христов и
победата стана още посладка, защото той получи много
сериозен отпор в лицето на Пламен Петков (В. Търново),
Борислав Атанасов (Габрово), както и от местните конкуренти
Красен Стефанов и Йонко Георгиев. В крайна сметка, Петър
направи необходимото купата на този юбилеен турнир да
остане в Трявна. Втори се нареди представителят на В. Търново
Пламен Петков, а трети – габровецът Христо Христов.
И този път Община Трявна ни
зарадва, като оцени по достойн
ство състезанието в лицето на гн
Кольо Дабков, който извърши
награждаването. След успеш
ното провеждане на турнира ШК
„Трявна2001"
има
амбициите
юбилейни дати на бележити
тревненски личности и събития
да бъдат отбелязвани именно с
подобни турнири, които да
допринесат за славата на нашия
град!

Местният шахматист Петър
Христов спечели найсилния
турнир в историята на клуба.

Крайно класиране

Доайенът на тревненския
шах, Пенчо Илиев (роден през
1928 година!), продължава
своята състезателна дейност
Добрите ходове този път
убягнаха на Ивайло Белев, но
това не му попречи да се
наслади на турнира

29ти Международен шахматен турнир – Тетевен
От 9 до 17 август 2014 г. в Тетевен се проведе традиционното
издание на международния шахматен фестивал. В проявата
премериха сили 106 шахматисти от няколко държави. Нашият
представител Петър Христов се представи отлично и зае 24та
позиция. Другият ни шахматист, Анжело Тимев, се класира на
84то място.

В провелия се на 13 август блиц турнир се включиха едва 40
шахматисти, сред които и Петър, който успя да се класира на
11то място.

Петър оказва съпротива
на първите дъски

Разкошно гостоприемство на турнира във Велковци
На 19 октомври 2014 г. Йонко Георгиев напълни колата с
тревненски шахматисти и отпраши за Велковци, където се
проведе Втория общински турнир (Габрово) по ускорен шах – в 5
кръга с 20минутна контрола. Взеха участие 14 състезатели от
Габрово и Трявна, а посрещането бе удивително – за всеки по
две баници, поничка, бишкоти, сладки, кафета и безалкохолно в
промишлени количества! Грамоти и малки канички (всяка със
стръкче свежа китка!) за всеки участник! За победителите –
големи купи и 70, 60 и 50 лв. А самият турнир бе съпътстван също
от големи емоции.

Детски коледен турнир
За жалост положението с приемствеността в клуба е трагично.
Липсват запалените деца, които искат да се занимават с шах и с
желание и нетърпение да очакват срещите с магията на
древната игра. Затова направихме опит да съживим нещата,
организирайки детски коледен турнир. Въпреки разгласата в
уречния час на 20 декември 2014 г. се явиха едва три деца. Този
неприятен факт създава силно безпокойство в ръководството на
клуба за бъдещето на шахмата в града. ШК „Трявна2001“ би
приветствал всяко дете, което желае да се запознае с шахмата.

Градско първенство на Митвайда
От 13 октомври 2013 г. до 30 ноември 2014 г. се проведе
Откритото градско първенство по класически шах на Митвайда
(Германия). Контролата бе 1 час на човек, а системата на игра...
странна. В рамките на една година играчите се опитват да
изиграят колкото се може повече от своите партии (на принципа
„всеки срещу всеки“). Когато първенството приключи се смятат
точките, независимо от броя на изиграните партии. Така Ивайло,
който се включи в края на първенството, с изиграни само 2
партии от 10 раздели 78 място.

Коледен турнир на Митвайда
На 17 декември 2014 в град Митвайда, Германия се проведе
Традиционният коледен блиц турнир с много интересни правила.
Общо 11 кръга, като първият кръг носи 10 точки при победа, а
всеки следващ – с две точки повече. Т.е. поизгодно е
състезателите да печелят последните кръгове (а найизгодно –
да печелят всичките). При реми точките се разделят между
състезателите, а ако са нечетен брой състезатели, почиващият
получава точките равняващи се на реми за съответния кръг.
Жребият за всеки кръг се определя с тегленето на карти, а
цветът на изтеглената карта определя цвета на фигурите. Т.е.
при голяма доза късмет даден играч може все да се пада да
играе с един и същ слаб играч.

Така при тези правила шахматистът ни Ивайло Белев зае 6то
място от 13. Разпределянето на богатия награден фонд е много
интересно. Победителят избира първи наградата си измежду
всичките, вторият след него и т.н. до последното място.

Градски първенства по шах
Шахматната година бе подобаващо закрита. Основното
събитие бе 33то Градско първенство, в което се включиха 20
шахматни ентусиасти от Габрово и Трявна. Въпреки отсъствието
на някои ключови тревненски състезатели се получи вълнуващ и
оспорван турнир. По регламент, тъй като е градско първенство
на Трявна, купите и медалите се връчват
на
найдобре
представилите
се
тревненски шахматисти, а грамотите се
раздават според пълното класиране.
В крайна сметка и тази година купата и
златния медал бяха грабнати от Петър
Христов, който остана непобеден, но
отстъпи първото място на габровския
шахматист Емил Петков по допълнителни
показатели. На трета позиция се нареди
Борислав Атанасов – десетилетен
познайник и голям приятел на ШК

„Трявна2001“. След него със сребро се окичи Ивайло Белев,
който през годината активно се състезава на немска почва.
Борбата за бронзовия медал бе голяма, но приятно изненада
ветеранът Петър Рангелов, който надделя над конкуренцията.
Трябва да отбележим и забележителното участие на доайена на
тревненския шахмат, Пенчо Илиев, който на 86годишна възраст
остави множество състезатели след себе си, класирайки се на
12то място.

Петър Христов (2041)  Емил Петков (2153)
33то Градско първенство, Трявна, 21.12.2014, 4. кръг

1. c4 Âf6 2. Âc3 c5 3. g3 Âc6 4. Àg2 g6 5. Âf3 Àg7 6.
O-O O-O 7. e4 e6 8. d4 c:d4 9. Â:d4 a6 10. Â:c6 b:c6 11.
Àf4 Âe8 12. Æd2 Àb7 13. Äfd1 À:c3 14. Æ:c3 f6 15. e5
Äf7 16. Äd2 f:e5 17. Æ:e5 Æf6 18. Äad1 Æ:e5 19. À:e5 d5
20. Àh3 Àc8 21. Äe1 Äe7 22. Àd4 Èf7 23. Àc5 Äb7 24.
Äde2 Âg7 25. Àa3 Àd7 26. c:d5
c:d5 27. Äc2 Äc8 28. Äec1 Ä:c2
29. Ä:c2 Âf5 30. Àf1 Àb5 31. Àc5
À:f1 32. È:f1 Äc7 33. b4 Âd6 34.
Äb2 Âe4 35. Àe3 Äb7 36. Äb3
e5 37. f3 Âd6 38. Èe2 d4 39. Àd2
Èe6 40. a4 Èd5 41. Äb1 e4 42.
f:e4+ Â:e4 43. Àe1 Èc4 44. Äc1+
Âc3+ 45. Èf2 Ä:b4 46. Äa1 Äb2+
47. Èf3 Ä:h2 48. Äc1 Äa2 49. g4
Ä:a4 1/2 - 1/2
В тежкия цайтнот противниците се съгласиха на реми. Петър
успя от много добра позиция да достигне тотално загубена.
Последва 4то Градско първенство по блиц, където 11
състезатели премериха бързата си мисъл. Емил Петков този път
бе безкомпромисен, постигайки впечатляващите 10 от 10. Втори
се нареди Борислав Атанасов с 8 от 10 точки. При тревненските
шахматисти
се
получи
голямата
изненада. Петър и Ивайло завършиха с
равен брой точки, като партията
помежду
им
завърши
наравно.
Допълнителните показатели обаче бяха
в полза на Ивайло и той за първи път
спечели купата и златния медал от
градско първенство, а среброто остана
за Петър. Бронзовият медал отиде при
наймладия шахматист Румен Коста
динов, който показа голям борбен дух.

Тревненските шампиони

Шахматен маратон на Анжело Тимев
46ти Открит турнир „Славия“, 0203.08.2014, София – 7мо място от 22
117ти Открит турнир МГУ, 3031.08.2014, София – 10то място от 20
117ти Открит турнир МГУ блиц, 31.08.2014, София – 7мо място от 13
48ми Открит турнир „Славия“, 1314.09.2014, София – 7мо място от 13
49ти Открит турнир „Славия“, 2728.09.2014, София – 8мо място от 16
50ти Открит турнир „Славия“, 1112.10.2014, София – 5то място от 9
Открито първенство „IVIS Plus“, 1927.11.2014, София – 12то място от 14

129ти Открит турнир МГУ, 1314.12.2014, София – 9то място от 22
Коледен турнир „IVIS“, 2021.12.2014, София – 4то място от 7
51ви Открит турнир „Славия“, 1718.01.2015, София – 2ро място от 8
135ти Открит турнир МГУ, 78.02.2015, София – 10то място от 12
53ти Открит турнир „Славия“, 1415.03.2015, София – 7мо място от 24
54ти Открит турнир „Славия“, 2122.03.2015, София – 5то място от 16
55ти Открит турнир „Славия“, 1819.04.2015, София – 10то място от 16

Общински ученически игри
На 18 февруари 2015 г. се проведоха изключително оспорваните
общински ученически игри. Крайният резултат бе равен 4:4 и
едва допълнителните показатели определиха победителя. Това
беше ОУ „Проф. П. Н. Райков“ поради победата на първа дъска.
Победители по дъски
I дъска: Румен Костадинов – 2/2 точки
II дъска: Светослав Славов – 2/2 точки
III дъска: Християна Христова – 2/2 точки

Регионална лига, окръг Кемниц
Нашият шахматист Ивайло Белев направи първия си състеза
телен сезон (2014/2015) в Германия, играейки в отбора на клуба
TSV Fortschritt Mittweida 1949 e.V. На регионалните отборни
първенства, окръг Кемниц, група "Б", той бе веднага сложен на
първа дъска (от осем), за да се обиграе и влезе в ритъм след
дълго неучастие в турнири по класически шах. Тук контролата бе
2 часа за първите 40 хода и 1 час за остатъка от партията.
Ивайло успя да се включи в 5 мача от 9, като направи +1 –4 =0.
Тези партии бяха достатъчни, за да достигне необходимия брой
партии за присъждане на немски шахматен коефициент (DWZ),
който към момента му е 1813. Отборът се класира на 7мо място
от 10 и запази текущата си позиция в лигата.

Отговори на задачите от стр. 2
С настоящите правила на шахмата е невъзможно да се обяви мат в един ход в
първата задача, но порано цветът на произвежданата фигура не е бил изрично
указан. Така че решението на задачата е произвеждане на черен (!) кон на b8.
Основните варианти на втората задача са:
I. 1. e7 È:f3 2. e8Ä! d4 3. 0-0#
II. 1. e7 Èd3 2. e8Æ g:f3 (другите ходове позволяват Æe2#) 3. 0-0-0#
III. 1. e7 È:f3 2. e8Ä! Èg2 3. 0-0-0-0#
Към момента на съставяне на задачата (Tim Krabbé, 1972) последният ход от
вариант III не е бил неправилен, защото топът все още не е местен. Покъсно
ФИДЕ допълва правилата за рокадата, така че да има изискване топът и царят
да са на един и същ хоризонтал.

Брой матове в 1 ход

Mат в 3 хода

Mат в 7 хода

Mат в 12 хода
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