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34то Градско първенство

Издание на ШК "Трявна2001"
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Победителите в градските първенства:
Ивайло Белев на ускорен и Петър Христов на блиц

34то Открито градско първенство
На 20 декември 2015 г. в заседателната зала на Община Трявна
се проведе 34то Градско първенство по шахмат. Вече от няколко
години турнирът се провежда в открит формат, което позволява
участието на шахматисти извън Трявна, правейки първенството
много покачествено и интересно. Тази година в турнира се
включиха 18 шахматисти от Трявна и Габрово, които бяха във
впечатляващо широкия възрастов диапазон от 10 до 87 години.
Градски първенец за сезон 2015 стана Ивайло Белев, който
заслужи званието с убедителната си игра – 5 победи от 5
партии! Той за първи път в 15годишната история на клуба става
градски първенец по укорен шах. Втори, след великолепно
представяне, се нареди Йонко Георгиев, с 4 победи и 1 реми, а
трети остана миналогодишният победител Петър Христов, с 3
победи, реми и загуба. След стабилната игра и на Красен
Стефанов, завършил също с 3,5 точки, но с послаби
допълнителни показатели, тревненци окупираха първите четири
места. В компанията на именитите си гости от Габрово, това си е
изключително сериозен успех, който дълго ще се помни!

Ядрото на тревненския
шахматен клуб

→
Отец Атанас Атанасов се
завърна на тревненската
шахматна сцена след
десетилетно отсъствие

→↓

Проф. др Коста Костов
се отдаде на шахмата
след като се пенсионира
от ТУГаброво като
ръководител на катедра
„Физическо възпитание и
спорт“ ↓

Ивайло Белев (1881) – Петър Христов (2030)
34то Градско първенство, Трявна, 5 кръг, 20.12.2015
1. e4 d6 2. d4 Âf6 3. Àd3 g6 4. c3 e5 5. Àg5 Àg7 6. Âe2 h6
7. Àh4 g5 8. Àg3 Âh5 9. h4 g4 10. Âd2 O-O 11. Æb3 Âc6 12.
d5 Âe7 13. O-O-O f5 14. e:f5 Â:f5 15. Âe4 Âh:g3 16. Â2:g3
Â:g3? (Черните изпадат в полоша позиция; 16. .. Â:h4 17. Äh2
Âg6 18. Ädh1 Âf4 с равна игра.) 17. f:g3 b6 18. Ähf1 Àf5 19.Æc2
(19. Ä:f5! Ä:f5 20. Â:d6 с решаваща атака.) 19. .. À:e4 20. À:e4
Ä:f1 21. Ä:f1 Æe7 22. Àf5 Äf8 23. Àe6+ Èh8 24. Ä:f8+ Æ:f8

25. Æf5 Æ:f5 26. À:f5 (За да изравнят, черните трябва да
жертват защитената си проходна пешка и да активизират
офицера си, при което би трябвало
лесно да удържат ремито.) Èg8 27.
À:g4 Èf7 28. Èd2 Èf6 29. Èd3 Àf8
30. Èe4 Àg7 31. Àf3 Àf8 32. Èd3
Èe7 (32. .. Èf5 33. Èe3 Àg7 34. g4+)
33. Èc4 a6 34. Àe2 Àg7 35. Èb4 a5+
36. Èb5 Èd8 37. Àf3 Èe7 38. Èc6
Èd8 39. Èb5 Èe7 40. b4 a4 41. Àe4
a3 42. Èa4 Èf6 43. È:a3 Èe7 44. g4
Àf6 45. g3 Àg7 46. g5 h:g5 47. h:g5
Èf7 48. g4 Èe7 49. Èb3 Àf8 50. a4 и
черните се предават.

5то Открито градско първенство по блиц
След градското първенство по ускорен шах се проведе 5то
Градско първенство по блиц, в което участваха 14 състезатели.
Победител стана Петър Христов, а със среброто и бронза се
окичиха съответно Ивайло Белев и Красен Стефанов, тъй като по
правилата на градските първенства купите и медалите отиват за
найдобре представителите се тревненски шахматисти, а
грамотите се раздават според класирането.

Този път Красен успя да грабне бронза

Габрово и Tрявна – отново и отново заедно!
Стана вече традиция съседите от Габрово и Трявна да
провеждат съвместни турнири, което е изключително радостен
факт. На 31 октомври 2015 г. габровци почетоха паметта на гн
Петко Сираков с турнир по ускорен шах – Мемориал „Петко
Сираков“, в който участваха и представители на ШК "Трявна
2001".
Взеха участие 14 шахматисти, като найголемият успех на
турнира беше големият брой малки участници (почти
половината!). На фона на трагичното състояние на детския шах в
Трявна, със задоволство можем да отбележим, че самото
участие на Хрисимир и Дорислав Станчеви е невероятен успех!
Децата показаха желание за игра и можем да очакваме, че в
бъдеще ще ни радват вече и с добри резултати.
Победител в турнира стана силният габровски шахматист
Йордан Кръстев с 5 от 5 точки, който преди помалко от месец
спечели и юбилейния шахматен турнир "450 години Трявна". Втори

завърши Йонко Георгиев от ШК "Трявна2001", а трета  Зорница
Гугова (ШК „Орловец 1997“). Направи силно впечатление и все
подобрата игра на Детелина Христова, с треньор Борислав
Атанасов, който беше съдия на турнира. С престижното пето
място тревненецът Валентин Иванов все повече се утвърждава
като добър шахматист. Както винаги, и сега турнирът протече
при изключително приятна и дружеска атмосфера!

Шахматен турнир „SOS Детско селище – Трявна“
На 7 ноември 2015 г. в SOS Детско селище – Трявна се проведе
интересен детски шахматен турнир. Ръководството на ШК
„Трявна2001“ бе запланувало през следващата седмица да
стартира подготовката на младите любители на шахмата в
селището и турнирът беше един чудесен предшественик на
предстоящото събитие!
По същество, той бе поскоро с учебна цел и опознавателен
характер, но на практика се развихри доста оспорвана битка
между 10 ентусиазирани деца. Победител с пълен актив от 4
точки стана Хрисимир Станчев, а второто място се реши едва
след тайбрек между Дорислав Станчев и Николай Маринов в
полза на малкия Дори. Респективно трети остана Николай, който
е дебютант в подобни турнири! Категоричен победител в
турнира обаче, беше големият интерес на децата към тази
вълшебна игра! Ето защо ръководството на ШК „Трявна2001“
информира ръководствата на двете училища в града, че ако
проявят интерес към подобни прояви, клубът с радост ще
откликне и ще помогне за тяхното осъществяване.

Блиц турнир „SV Motor Hainichen“
На 11 декември 2015 г. нашият шахматист Ивайло Белев участва в
блиц турнир в немския град Хайнихен, където в надпреварата се
включиха 27 шахматисти. В хода на турнира се оказа, че съдиите
са въвели грешно резултат от негова партия и са го ощетили с
половин точка. Бе решено турнирът да продължи, а накрая
класирането да се коригира „ръчно“. В крайна сметка Ивайло
зае 11то място. Турнирът се радваше на богата подкрепа от
спонсори и имаше повече награди отколкото участници. Всички
предметни и парични награди бяха свободно натрупани на
масата, в преносен и в пряк смисъл, като първенецът в турнира
избираше първи своята награда, вторият – втори и т.н. Едно
прекрасно изживяване!

Открито градско първенство на Митвайда
От 21 януари до 30 ноември 2015 г. се проведе Откритото
градско първенство по класически шах на Митвайда, Германия.
Контролата бе 1 час на човек, а в първенството взеха участие 7
състезатели. Ивайло се класира 3ти, след като бе изпреварен
по допълнителни показатели.

Късметлийски коледен блиц турнир
Ивайло Белев пое риска да участва на 16 декември 2015 г. в
Традиционния коледен блиц турнир в град Митвайда, Германия.
Риск, защото на другата сутрин трябваше да лети за България.
В този турнир късметът по правило играе голяма роля. Жребият
за всеки кръг се определя с тегленето на карти, а цветът на
изтеглената карта съответства на цвета на фигурите. Т.е.
играчите се надяват във всеки кръг да изтеглят послаб
противник. Общо 13 кръга, като първият кръг носеше 8 точки при
победа, а всеки следващ – с две точки повече. При реми точките
се поделяха между състезателите.
Така при тези правила Ивайло зае 5то място от 8.
Разпределянето на богатия награден фонд бе на „свободни
начала“. Победителят избираше първи наградата си измежду
всичките предоставени, вторият след него и т.н. до последното
място. Явно този начин на разпределяне на наградите е
характерен в Германия.
На другата сутрин обаче Ивайло изтегли губеща карта с авария
на немските железници и си изпусна полета... в името на шаха!

Блиц турнир „Именяците“
На 7 януари 2016 г. се проведе първата шахматна проява в
Трявна за 2016 г. Идеята, старите приятели да се срещнат още в
ранните
дни
на
новата
година,
напълно
оправда
предназначението си. Макар да нямаше официален характер,
турнирът ще се запомни освен с интересните партии, така и с
дружеската обстановка и непрестанните закачки и шеги между
домакините Йонко Георгиев и Ивайло Белев (именниците!) и
техните достойни опоненти – Божидар Генчев, Атанас Атанасов
и Петър Христов. Турнирът завърши с работна среща, на която
бяха обсъдени бъдещите планове на местния шахматен клуб.
Със сигурност подобни турнири имат място в живота на ШК
„Трявна2001“. Надяваме се обаче, нашият приятел от Габрово
Борислав Атанасов да не ни осъди за авторски права, защото
именно в Габрово, по негова идея, отдавна се провежда
подобен турнир!

Скръбна вест
На 30 януари 2016 г. ни напусна нашият приятел
Красимир Скорчев. Почивай в мир, Краси! Твоят
найдобър ход предстои...
По повод тъжната вест ръководството на ШК
„Трявна2001“ планира през есента да проведе
първия мемориалтурнир в града, с който ще
почете паметта на всички починали наши приятели,
живели с шахматната игра.

Общинско училищно първенство
Само плачковската "школа" уми очите на общинските ученически
игри по шахмат за 2016 г. Единствено основното училище "Васил
Левски" в Плачковци представи отбор и този отбор директно се
класира за областното състезание в гр. Дряново, поради липса
на конкуренция. Нещата не отиват на добре с ученическия спорт
като цяло – малко ученици, малко отбори, малко състезания.
Много трудно може да бъде обърната спиралата при
настоящите демографски тенденции, но се полагат усилия
децата, които желаят да практикуват спорт, да не са ощетени.

Анжело Тимев – втори на 70я Открит турнир „Славия“
Състезаващият се за ШК „Трявна2001“ Анжело Тимев застана
еднолично с 6 точки на втора позиция на провелия се на 13 и 14
февруари 2016 г. традиционен турнир „Славия“, в който мериха
сили 20 шахматисти. Тимев бе единствено изпреварен от ФИДЕ
майстора Йордан Стойнов, който направи 6,5 точки.
Анжело по традиция участва всеки месец в турнири:
64ти Открит турнир „Славия“, 0304.10.2015, София – 9то място от 20
65ти Открит турнир „Славия“, 2425.10.2015, София – 4то място от 19
66ти Открит турнир „Славия“, 1415.11.2015, София – 8мо място от 17
69ти Открит турнир „Славия“, 3031.01.2016, София – 6то място от 12
71ви Открит турнир „Славия“, 2628.02.2016 , София – 13то място от 26
3ти Международен турнир купа "Средец", 2627.03.2016, София –
21во място от 53

Като един от найсилните турнири, в които Анжело участва в
дадения състезателен период, се очерта 2ят Открит шахматен
турнир „CHESSBOMB“ в София (1213.12.2015), където нашият
шахматист зае 17то място от 35. Победители станаха: 1. IM
Мартин Петров 5,5 т.; 2. GM Петър Дренчев 5,5 т.; 3. WFM
Габриела Антова 4,5 т.

Регионална лига, окръг Кемниц, Германия
Ивайло Белев направи втория си сезон (2015/2016) в
регионалната лига, окръг Кемниц, група „Б“, Германия,
състезавайки се за TSV Fortschritt Mittweida 1949 e.V. След
резултат 1/5 на първа дъска през миналия сезон, през този бе
преместен на трета дъска (от осем) и резултатите бяха
драстично поразлични – 4 точки от 5 партии, като единствената
загуба бе поради нелепо изпадане в тежък цайтнот при
контрола 2 часа за 40 хода + 1 час до края на партията. Така
след два сезона Ивайло има актив 5/10 с нито едно реми – и то
при такава дълга контрола!
А отборът се класира на трето място от десет, като това е най
голямото им постижение откакто са се изкачили в тази лига
преди 6 години.

Ивайло Белев (1813) – Хилмар Мюлер (1740)
Регионална лига, окръг Кемниц, група “Б”, Германия, 5. кръг, 13.12.2015

1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Àf5 4. Àd3 Àg6 5. f4 e6 6. Âf3 Àe7
7. O-O Æb6 8. c3 Âd7 9. a4 a5 10. Âa3 Âh6 11. Æe2 Âf5 12.
Âc2 (12. g4 Âh4 13. f5 Â:f3+ 14. Ä:f3 e:f5 15. À:f5 À:f5 16. g:f5

O-O-O) 12. .. c5 13. Àb5 c4? (13. .. h5 14.g4) 14. Æf2 (14. g4! Âh4
15. f5 e:f5 16. Â:h4 À:h4 17. Âe3 f:g4 18. Â:d5 Æd8 19. Æ:g4) 14.
.. Æd8 15. Âe3 (15. g4 Âh6 16. Âe3) 15. .. h5 16. g3 (16. Â:d5!
e:d5 17. e6 f:e6 18. Âe5) 16. .. Âh6 17. h3 Àd3 18. Äd1 Æc7 19.
b3 O-O 20. b:c4 d:c4 21. Âe1 Àf5 22. Èh2 Âb6 23. Æe2 g6 24.
Àb2 (24. Â:c4 Â:c4 25. Æ:c4 Æ:c4 26.
À:c4 Äac8) 24. .. Äac8 25. Â:f5?!
Â:f5 26. Âf3 Âd5 27. Äh1 Èg7 28.
Æd2 Äh8 29. h4 Âde3 30. Äae1 Âg4+
31. Èh3 Æd8 32. Àc1 Æd5 33. Æe2
Äc7 34. Äef1 Ähc8 35. Àd2 Âgh6 36.
Àe1 Âg4 37. Âd2 Àa3 38. Äf3? /виж
диаграмата/ 38. .. Â:d4!! 39. c:d4 c3
40. Âc4? (40. Âe4 c2 41. Àd2 c1Æ 42.
À:c1 Ä:c1 43. Ä:c1 Ä:c1) 40. .. c2 41.
Àd2 Ä:c4 42. À:c4 Ä:c4 43. Àc1 Ä:d4!
44. À:a3 Äd2 45. Æf1 Äd1 46. Äg1
(46. Æg2 Ä:h1+ (46. .. Âe3!) 47. Æ:h1 Âf2+) 46. .. Ä:f1 47. Äf:f1
Æd2 48. Äg2 Æd3 49. Äa1 Æ:a3 0-1
Фолкер Фюхтнер (1775) – Ивайло Белев (1813)
Регионална лига, окръг Кемниц, група “Б”, Германия, 1. кръг, 15.09.2015

1. e4 c6 2. d4 d5 3. e:d5 c:d5 4. Âf3 Âc6 5. c3 Àg4 6. h3 Àh5
7. Àe2 e6 8. Âe5 À:e2 9. Æ:e2 Â:e5
10. d:e5 Âe7 11. O-O Âc6 12. f4 Àc5+
13. Èh1 Æe7 14. b4 Àb6 15. a4 a6 16.
Àa3 Âb8? (16. .. Æd7) 17. Âd2 Æd7 18.
c4 Àd4 19. Äa2 Æ:a4 20. c:d5 e:d5 21.
Âf3 Àb6 22. f5? (22. e6) 22. .. Æb5
23. Æ:b5+? (23. f6!) 23. .. a:b5 24. Äd1
/виж диаграмата/ 24. .. Âc6 25. Äaa1
Äd8 26. Äab1 Èe7?! 27. Äd3 Ähe8
28. Äbd1 d4 29. Àb2 Èf8 30. À:d4
Â:d4 31. Â:d4 À:d4 32. Ä:d4 Ä:d4 33.
Ä:d4 Ä:e5 34. Äd8+ Èe7 35. Äb8 Èd6? 36. f6! g:f6 37. Ä:b7
Èe6 38. Èh2 h5 39. Èg3 Èf5 40. Èf3 Äd5 41. Èe3 Èg6 42.
Äb6 h4 43. Äb8 f5 44. Äh8 Äe5+ 45. Èd4 Äe4+ 46. Èc5
Äe5+ 47. Èc6?! (47. Èd4) 47. .. Èg5 48. Äb8? Èf4 49. Ä:b5?
Ä:b5 50. È:b5 Èg3 51. Èc5 È:g2 52. b5 f4 53. b6 f3 54. b7 f2
55. b8Æ f1Æ 56. Æb3 Æf3 57. Æb2+ Æf2 0-1

Мат в 2 хода

Mат в 2 хода

Mат в 3 хода

Mат в 4 хода
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