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"Слънцата на Трявна" с рекорден брой деца
от цяла България!

Шахматни турнири „450 години Трявна“
На 10 октомври 2015 г. в чест на годишнината на града ни в
заседателната зала на Общината се проведоха два турнира – по
ускорен шах и по блиц, организирани съвместно от от ШК „Трявна
2001“ и ШК „Орловец 1997“. Основният турнир важеше и като
открито областно първенство и привлече 21 участници от три клуба.
В приятната приятелска атмосфера на разгорещени шахматни
битки победител в ускорения шах стана габровският шахматист
Йордан Кръстев с 4,5 точки. Втори се нареди отново габровски
шахматист – Борислав Атанасов с 4 точки, а трети с 4 точки, но по
лоши допълнителни показатели, стана найсилният ни активен
тревненски шахматист Петър Христов. Петото място бе голямата
изненада на турнира – Валентин Иванов от Трявна, с 3 точки. Вальо
направи найдоброто представяне в живота си и задмина редица
посилни шахматисти.

Първите шест състезатели получиха грамоти, а тримата най
добри се окичиха с медали, като победителят в турнира, Йордан
Кръстев, грабна найголямата купа, давана досега от
тревненския клуб. Всички състезатели си тръгнаха със значки на
клуба и сертификати за участие. Специален плакет и грамота
очакваха доайена на тревненския шахмат – Пенчо Илиев, който
на 87годишна възраст продължава активно да се състезава.

В блиц турнира победител със 100% резултат отново стана
Йордан Кръстев от Габрово, който срази всичките си
противници. Втори се класира Йонко Георгиев от Трявна, а трети
стана друг наш шахматист, Анжело Тимев, който редовно ни
представя на турнири в София.

Куриозна стана партията между найвъзрастния участник, Пенчо
Илиев, и наймладия, 10годишния Георги Дамянов от Габрово –
цели 77 години възрастова разлика! Това е още едно
доказателство, че шахматът не познава граници и служи като
ефективно средство за обединяване на хора от целия свят,
независимо от тяхната възраст, пол, националност, религия или
други привидни различия.

IV Детски шахматен турнир „Слънцата на Трявна“
На 9 май 2015 г., в заседателната зала на Община Трявна, се
проведе четвъртото издание на детския шахматен турнир
"Слънцата на Трявна". Само за 4 години нашият турнир придоби
изключителна популярност сред шахматните среди. Освен че се
утвърди като найзначим детски турнир в региона, интерес към
него проявяват вече и представители на поотдалечени клубове,
като техният брой постоянно се увеличава!
Тази година в надпреварата участваха 46 момчета и момичета
от шахматните клубове на "ЦСКА" и "ЕЛИТ" от София, "СПАРТАК
Плевен 21", "ЕТЪР" (В.Търново), "ОРЛОВЕЦ 1997" (Габрово),

"МАРИЦАИЗТОК" (Раднево), Шахматен клуб "ДРЯНОВО" и
домакините от ШК "ТРЯВНА2001". Главен съдия на турнира беше
гн Николай Йорданов, международен съдия на ФИДЕ и
председател на съдийската комисия при Българската
федерация по шахмат, а негов помощник бе шампионката на
България при жените за тази година, гжа Светла Йорданова!
Самият факт, че такива имена отдават уважение на турнира, а и
огромната помощ от гн Борислав Атанасов (дългогодишен
деятел на шахмата в Габрово), ни дава увереност, че вървим в
правилната посока и в крайна сметка целите ще бъдат
изпълнени! А те са – утвърждаване на тази хубава проява и най
вече популяризирането на шахмата сред децата в Трявна.

ШК „Трявна2001“ благодари на гн Тихомир Тодоров за
предоставения богат снимков материал.

Успешен дебют за Хриси на „Търновската царица“
На 1 и 2 май 2015 г. във В. Търново се проведе осемнадесетата
национална индивидуална купа на България "Търновска царица".
В този престижен детски турнир взеха участие и две тревненски
момчета – Румен Костадинов и Хрисимир Станчев. И докато за
опитния Румен нямахме притеснения, не така стояха нещата с
"новобранеца" Хрисимир.
Твърде малкото време, с което Петър Христов разполагаше, за
да подготви момчето за такава сериозна битка с поопитните си
връстници от останалите клубове, нямаше как да не ни
притеснява... И нормално, неприятното все пак се случи 
катастрофален старт с 0 от 5! Честно, мислехме, че това е краят.
Не така обаче мислеше Хриси! Това момче показа характер и на
следващия ден започна да доказва кой е! Тръгна с 2 от 2. Двете
последователни победи го окрилиха и самочувствието (нещо
изключително важно в шаха!) дойде само. В
осмия кръг на Хриси му се противопостави
опитната
габровка
Детелина
Христова.
Силите, действително във всички аспекти,
бяха неравностойни. Но..., о, чудо!!! В енд
шпила нашето момче остана с дама и топ
срещу топ! След което... загуби. Точно опитът,
за който вече няколко пъти стана дума, и
неумението да реализира явното си пре
димство лишиха Хриси от заслужен успех, и то
срещу силен съперник. В крайна сметка, той

завърши с 2 от 9 и 39то място от 40
участници при 12годишните. Голямата му
амбиция обаче за следващото издание
на този турнир ни дава увереност, че той
и неговият треньор Петър Христов
тепърва ще ни радват!
Другият ни участник, Румен Костадинов,
очаквано се класира по средата на
таблицата, като играта му бе на приливи
и отливи. На практика, той тръгна без
нужната подготовка, за което вината
изцяло е в ръководството на клуба, и
само рутината му помогна, да достигне до 4 от 9 и крайното
19то място от 27 участника при 14годишните с 4 от 9 т.
Равносметката от участието ни през 2015 г. – момчетата се
представиха достойно, но проблемът с липсата на деца в клуба,
все повече се задълбочава.

Ивайло Белев излезе непобеден от затвора
На 2 май 2015 г. тревненският шахматист взе участие в 29я JVA
турнир по ускорен шах, организиран от затвора в Дрезден,
Германия. В състезанието се включиха 28 човека, 12 от които –
затворници.
Буквално никой не можеше да избяга от шахматните сражения –
партиите се играеха в самия затвор, в заключено помещение, а
гледката през прозорците разкриваше множество камери и 9
метрова стена, опасана с големи кълба бодлива тел, убиващи
всякакви надежди за нерегламентирано напускане на
превъзпитателната институция. Но всъщност никой не мислеше и
да бяга – магията на древната игра бе завладяла всички
участници и те бяха напълно потопени в сраженията върху черно
белите квадрати.
Ивайло постигна две победи и три ремита (срещу втория, третия
и петия), при което раздели 38 място, а допълнителните
показатели му отредиха 6та позиция от 28те участници. Най
добре представилият се затворник зае призовото трето място.

Ивайло Белев – втори сред студентите в Саксония
На провелото се на 13 юни 2015 г. в Дрезден, Германия
университетско
първенство
на
Саксония
тревненският
шахматист Ивайло Белев зае еднолично второто място с пет
победи и една загуба. Той отстъпи единствено на състезател от
Техническия Университет – Дрезден с ело 2141. Това е най
доброто представяне на Ивайло след като три поредни години
се класираше все четвърти. Представянето е и найдоброто
досега за Университета по приложни науки в Митвайда, от чието
име Ивайло се състезава.

30ти Международен шахматен турнир – Тетевен
В турнира в Тетевен имаме наймного участия от всички други
турнири, като продължаваме да поддържаме традицията жива.
И тази година наши представители бяха Петър Христов и Анжело
Тимев, които от 10 до 16 август 2015 г. мериха сили с шахматисти
от цялата страна и чужбина. Тази година наблюдавахме засилен

интерес, може би поради юбилейното издание на турнира, като
участие взеха 130 състезатели. В крайна сметка Петър се
класира 48ми, а Анжело 67ми.
На 13 август се проведи и традиционният блиц турнир, където
Петър зае 27мо място от 56 състезатели, а Анжело се класира
на две позиции след него.

"ТрявнаСевер" срещу "ТрявнаЮг"
На 31 май 2015 г. се
проведе турнирът с най
дълги
традиции
след
градското първенство –
традиционният
двубой
"ТрявнаСевер"
срещу
"ТрявнаЮг". Участваха 12
шахматисти, по 6 в отбор.
Крайният резултат 8:4 бе в
полза за южняците, като
общият резултат за 14те
години
става
8:6
за
"ТрявнаЮг".

Участия на Анжело Тимев в софийски турнири
56ти Открит турнир „Славия“, 0103.05.2015, София – 9то място от 16
57ми Открит турнир „Славия“, 1617.05.2015, София – 8мо място от 15
58ми Открит турнир „Славия“, 1314.06.2015, София – 3то място от 11
59ти Открит турнир „Славия“, 2728.06.2015, София – 7мо място от 14
60ти Открит турнир „Славия“, 1819.07.2015, София – 10то място от 17
Открито първенство „IVIS“, 31.07 – 02.08.2015, София – 7мо място от 23
61ви Открит турнир „Славия“, 2123.08.2015, София – 10то място от 17
149ти Открит турнир МГУ, 0506.09.2015, София – 9то място от 19
63ти Открит турнир „Славия“, 1921.09.2015, София – 5то място от 12

Избрани партии
Topalov, V. (2804)  Kamsky, G. (2671)
Mtel Masters Sofia BUL (5), 15.05.2006
Kоментар  GM Mihail Marin
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Âf3 Âf6 4. Âc3 a6 [Вземайки предвид факта,
че Топалов наскоро включи този вариант в собствения си репертоар,
изборът на Камски за дебютно начало е нож с две остриета. От
психологическа гледна точка Топалов може да изпита леки проблеми
играейки сам срещу себе си, но пък от друга страна е съвсем
естествено да се предположи, че е много добре запознат с всички

тънкости на варианта.] 5. c5 [Едно от найблагонадеждните
продължения. Белите не само радикално възпрепятстват намеренията
на черните да спечелят пространство на дамския фланг с b5, но също
така се взема под контрол и полето b6, което е било отслабено на
предишния ход. В този вариант обикновено дамският фланг остава
блокиран за дълго време, тъй като подривът b6 би оставил полето с5
слабо. А що се отнася до белите, план базиран на ходовете b4, a4 и b5
би отнел твърде много време. Поради тези причини центърът се
превръща в основното поле на бойни действия.] 5...Âbd7
[Понастоящем това се счита за найгъвкавото продължение, като една
от идеите е да се вземе под контрол полето е5.] 6. Àf4 Âh5 [Черните
не толерират противниковия офицер на такова активно поле.] 7. Àd2
Âhf6 8. Äc1 [Полезен полуизчакващ ход, обезкуражавайки хода b6
още повече и индиректно защитавайки пешката с5 при евентуален
подрив е5.] 8...g6 9. h3 [С идея да се осигури стабилност на офицера по
диагонала h2b8.] 9...Æc7 10. g3 [Белите упорстват да поставят
офицера си на f4, на което всъщност черните не могат да попречат.]
10...Àg7 11. Àf4 Æd8 [Може да изглежда така сякаш черните изгубиха
две темпа. Въпреки това, ходовете g3 и h3 взаимно си противоречат –
поставянето на офицера на f4 стана възможно, но за сметка на това не
може да се разчита на стабилността му по този диагонал.] 12. Àg2
Âh5 13. Àg5 h6 14. Àd2 O-O 15. e4 d:e4 16. Â:e4 Âhf6 17. Âc3
Äe8 18. O-O Âf8 19. Æb3! Âe6 20. Àe3 Âc7 21. Âe5 Âfd5 22.
Â:d5 Â:d5 23. Àd2 À:e5 24. d:e5 h5 25. Äfe1 Æc7 26. e6! [Най
после Веско получава шанс да жертва качество, нещо което прави
доста често и без изобщо да се замисля.] 26...À:e6 27. Ä:e6 f:e6 28.
Äe1 [Липсата на връзка между двата фланга на черните поставя царя в
опасно положение.] 28...Æd7 29. Æd3 Èh7 30. Äe5 Âf6 31. Æe3
Èg7 32. Àe4 Èf7 [След 32...Â:e4 33.Ä:e4 с идея Æh6 и Äf4
черните попадат под силна атака.] 33.Àc2
Äad8 34. Æh6 Äg8 35. Àa5 Æd4 36.
Àc3! [Проличава мощта на офицерите.]
36...Æc4 37. Àb3 Æd3 38. À:e6+ Èe8
39.
Èg2 [Чудесен профилактичен ход,
подчертаващ безпомощността на черните
със заплаха Äe3 и À:f6.] 39...Äf8 40.
Æg7 Äd5 41. Àf5 Äf7 /виж диаграмата/
42. Ä:e7+! 10 Прекрасен завършек на
партията! Черните се предават изправени
пред неизбежен мат.

Мат в 2 хода

Mат в 3 хода

Mат в 3 хода

Mат в 4 хода
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