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Дойде, игра силно и победи: Йонко Георгиев

Това е заглавието на статия в немската преса, след като
Йонко Георгиев спечели провелия се през април – октомври 2017
Турнир на кандидатите в град Тросинген, Германия.
Ето част от статията:
„Непобеден, новобранецът на шахматния клуб Йонко
Георгиев завърши турнира еднолично на върха. Така той
придобива право да участва в Майсторския турнир през
следващата година.
В една дъждовна вечер през март 2017 г. пристъпи прага на
шах клуба в Кметство Шура: „Може ли да играя?“ Разбира се, че
можеше! Първенството беше вече в ход, но на бърза ръка
включихме новодошлия.
Наваксваше пропуснатите партии една след друга и веднага
привлече вниманието: още в началото удържа победа срещу
фаворита Гернот Вайсхар. Тогава се разбра: с Йонко шега не
бива! Нещо, което се потвърди и в следващите кръгове. Със
сигурност се радваше на порцийки късмет тук и там в различни
партии, но със солидна дебютна подготовка, тактическа
сръчност и усет за противниковите слабости, вземаше точка
след точка.
Като за начало Йонко трябва да е доволен: спечели на един
дъх Турнира на кандидатите, прибра купата и придоби шанса
през следващата година да се мери с наистина Големите.
Прекрасно представяне!“

Подобаващ край на шахматната година

На 23 декември 2017 г. в конферентната зала на Общината се
проведоха три турнира, с които шахматната годината бе
подобаващо закрита.
Трявна бе домакин на Откритото областно индивидуално
първенство, в което се включиха 1 8 състезатели от 5 клуба.
Състезанието важеше и като 36-то Градско първенство на
Трявна. Първи в турнира стана най-силният участник Емил
Петков, състезател на ШК "Етър", Велико Търново. Втори се
нареди нашият състезател от ШК "Трявна-2001 " Петър Христов,
който за поредна година се окичи с титлата „Градски
първенец“. Трети в турнира се класира Красимир Гугов от ШК
"Орловец 1 997", Габрово. Много силно представяне направи
местният шахматист Недко Недев, който застана на четвърто
място, но взе среброто сред тревненци. С бронза остана
Ивайло Белев, който през последните три години се състезава и
за немския клуб TSV Fortschritt Mittweida 1 949 e.V. Непременно
трябва да се отбележи участието на ветерана Пенчо Илиев,
който се слави със завидно спортно дълголетие и на 89годишна възраст продължава да се състезава.

Паралелно с основното първенство се проведе детски
коледен турнир. В призовата тройка се наредиха все
състезатели на габровския шахматен клуб: 1. Мелиса Салим; 2.
Денислав Иванов; 3. Яна Блажева. За съжаление трябва да
отбележим трагичното състояние на детския шах в Трявна, до
което отново се стигна поради липсата на сериозна
заинтересованост от страна на деца и родители.

Последва 7-то Открито градско първенство по блиц, в което
взеха участие 14 състезатели. Първи отново стана Емил Петков, а
втори се нареди Борислав Атанасов от ШК "Орловец 1 997",
Габрово. Третото място бе огромната изненада на турнира.
Тревненският шахматист Недко Недев с добра игра и късмет
разби наложилата се през последното десетилетие хегемония и
стана Градски първенец по блиц на Трявна. Среброто остана за
Петър Христов, а Ивайло Белев взе за втори път бронз.

Оспорвана надпревара в „Слънцата на Трявна“ VII

На 5 и 6 май 201 8 г. в хотел „Сезони“, съвпадащо с Дни на
дърворезбата в Трявна, се проведе седмото издание на
международния детски турнир „Слънцата на Трявна“. От 22
клуба се включиха 64 деца – точно колкото са полетата на
шахматната дъска. Организатор на турнира бе ШК "Трявна-2001 "
със съдействието на Общината и съорганизаторите: ШК "Етър" –
Велико Търново, ШК "Орловец 1 997" – Габрово и ШК "Пристис" –
Русе. Състезанието се проведе в 6 кръга по Швейцарската
система и бе валидно за международно ело. Всеки състезател
имаше на разположение 60 минути за размисъл плюс 30 секунди
добавка на ход. Осем комплекта купи и медали бяха предвидени
за състезателите в различните възрастови групи: до 8, до 1 0, до
1 2 и до 14 г. – момичета и момчета.

Турнирът бе открит от заместниккмета на община
Трявна
Николина
Николова, която направи първия ход на
първа дъска, където с белите фигури се оказа тревненската ни представителка Дария
Димитрова.

Разгоряха се изключително оспорвани битки и в крайна
сметка турнирът завърши без категоричен победител. Петима
състезатели застанаха на върха с по 5 точки от 6 партии.
Допълнителните показатели отредиха първото място в общото
класиране на състезателката на „Спартак Плевен XXI“ Ева
Русева, която завърши без загуба. Тя взе купата и златния медал
при момичетата до 14 години.
В другите категории победители станаха: Стилиан Ангелов,
„Етър“ – Велико Търново (момчета до 14 г.); Християн Илиев,
„Шумен-2005“ (момчета до 1 2 г.); Катрин Нинова (момичета до 1 2
г.); Теодор Цветанов, „Плевен XXI“ (момчета до 1 0 г.); Стефани
Бижева, „Етър“ – Велико Търново (момичета до 1 0 г.); Андрей
Иванов, Македония (момчета до 8 г.); Никол Тодорова, „Михаил
Тал“ – Червен бряг (момичета до 8 г.). Най-малките участници
също бяха наградени. Купите за победителите, както и медалите
и грамотите на първите трима във всяка категория бяха връчени
от кмета на Трявна г-н Дончо Захариев, който закри турнира.
Турнирът бе успешно проведен под ръководството на
международните съдии на ФИДЕ Николай Йорданов и Светла
Йорданова. Децата и родителите останаха доволни и изразиха
готовността си догодина отново да участват.

Огромната шахматна торта
предизвика възторг у децата

Усмивки от "Слънцата"
Едно от децата се пада да играе срещу Ана-Мария от
Габрово и пита: „Аз защо ще играя срещу две момичета?
***
Тази случка отключи още забав ни истории, прежив ени от
Борислав Атанасов , председател на габров ския клуб „ Орлов ец
1997“. . .

Ана-Мария се предава. Треньорът поглежда: напълно
симетрична позиция.
– Защо се предаде?
– Не знаех какво да играя.
***
Ана-Мария играе решаваща партия за първо-второ място и в
равна позиция се предава.
– Защо се предаде в равна позиция?
– Защото не ми се играеше повече.
– Можеше да си първа, а сега си втора!
– Е, и това е нещо.
***
– Защо се предаде?
– Не знам.
– Е, мат ли ти даде?
– Не знам.
***
– Кой е по-хубавият от двамата братя?
– Аз!
– 5 клякания! – нарежда съдията.
– Мамо, защо трябва да клякам?
– Клякай! – майката.

Шах в Баден-Вюртемберг
Тросинген, Германия, септемв ри 2018

Здравейте приятели! Изминаха 1 8 месеца
от моето пребиваване в Тросинген и вече
имам конкретни впечатления от шахматния
живот в този град, които бих искал да
споделя с вас.
Ако направим паралел между SV Trossingen
и ШК „Трявна-2001 “, ще отчетем доста сходни
позиции. И двете градчета са малки. И пред
двата клуба стои една огромна преграда за
преодоляване – работата с децата или поскоро липсата на такава. В това отношение все пак те са малко
по-добре от нас, защото наскоро картотекираха три-четири
момчета, които от този сезон ще трупат опит при мъжете във
втория отбор на клуба.
Тук е моментът да ви запозная със структурата на отборните
първенства в провинция Баден-Вюртемберг. Тази провинция е с
площ от 36 хил. кв. км. и около 11 милиона жители. Има 9
шахматни региона, всеки с по 6 нива на класиране. Отборите на
SV Trossingen са в региона Alb-Schwarzwald. Първият е постоянен
участник във второ ниво – „Bezirksliga“ (Регионална лига), като в
недалечното минало е имал и няколко сезона в по-горното ниво
– „Landesliga“ (обхваща цялата федерална провинция). Ако ви
интересуват повече подробности и статистика, може редовно
да ги намирате в SVW – Schachverband Württemberg e.V.
Отборите играят на 8 дъски. Този сезон (201 8/201 9) аз съм на
седма в първия отбор, макар че по принцип не се чувствам
комфортно в отборни състезания! Като прибавим и осемте от
втория отбор, както и резервите, става ясно, че град Тросинген
разполага с минимум 20 активни шахматисти! Нещо, с което в
Трявна не можем да се похвалим... Но пък нашите Петър
Христов, Божидар Генчев, Ивайло Белев, Красен Стефанов и
Анжело Тимев реално биха играли с успех на предните дъски в
първия тим тук!
Ако вземем предвид календара само при индивидуалните
турнири, там сме равностойни. Имат един открит турнир за
Йонко Георгиев

всички шахматисти без ограничения на възраст и пол. В него
обикновено участват малко повече от 20 шахматисти от пет-шест
съседни градчета. Регламентът предвижда 9 кръга
„швейцарка“, като всеки месец се играе по един кръг, по
предварително изготвен график. През миналия сезон завърших
8-ми от 1 9 участници.
Освен този турнир имат още два индивидуални – градските А
и Б турнири, всеки от по 1 0 участници. Регламентът е всеки
срещу всеки, като и при тях се играе само веднъж в месеца.
Последните двама в крайното класиране от горната група
минават в долната, а тяхното място заемат победителите от нея.
Миналия сезон завърших първи в Б групата и сега играя в
горната, но не започнах по най-добрия начин. След четвъртия
кръг съм с 2 от 4, като едната победа е служебна. Лошото е, че в
последно време играя тежко, много вяло и безидейно!
Имат и още един индивидуален турнир. Той е традиционен, в
чест на техен починал бивш председател на клуба. Турнирът се
провежда в един ден, с много интересен регламент!
„Швейцарка“ в 9 кръга, играят се по две партии – по 1 5 и 5
минути. За спечелена на по-дългата контрола се дават две точки
и една за реми, а на блица – точка за победа и половин за реми.
Масов турнир, с много участници от съседните клубове.
Завършвам сравнението между двата клуба с най-приятното,
което оставих за десерт! SV Trossingen може и да имат (в
момента) повече активни шахматисти, но нямат голям детски
турнир на национално ниво, на какъвто ние се радваме вече
седем години!
Накрая ви представям някои мои партии, които според мен са
на сравнително прилично ниво.
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Yonko Georgiev (1 584) – Ulrich Schrade (1 677)
Открито градско първенство на Тросинген 201 7/201 8
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Спечелена партия след темпата, които Улрих ми даде! А
вероятно имаше и подценяване... Резултатът обаче от тази
партия ми позволи да заема престижното осмо място в този
турнир и да спечеля купата "UH-Pokal", с която се награждава
най-добре представилия се играч от "долната половина", т.е.
поставен по рейтинг във втората половина на участниците.
1 4 . О ткр и то гр а дско п ър ве н ство – Тр оси н ге н
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На 30 ноември 2017 г. нашият шахматист Ивайло Белев посети
другия наш шахматист Йонко Георгиев, за да обменят опит, нали
и двамата се състезават за немски клубове. Идеята бе да се
организира и блиц турнир, но местните, дали ги хвана страх да
мерят сили с българската "гвардия", дали наистина "не бяха по
блица", не показаха ентусиазъм и съставът остана камерен.

Йонко, като любезен домакин, спечели състезанието.

Окръжно първенство по блиц – Шпайхинген

На 1 ноември 2017 г. в немското градче Шпайхинген се
проведе Окръжно първенство по блиц, в което Йонко Георгиев
взе участие заедно с още двама състезатели на град
Тросинген. Освен тях и домакините сред 1 8-те участници имаше
представители на Тутлинген и Гросхайм.
До почивката Йонко държеше позиция в първата половина на
класирането, но 17 партии му дойдоха твърде много и в крайна
сметка завърши с резултат +5 =2 –9 на 13-то място.

По тези географски ширини доста често шах се играе и така!

Блиц турнир „SV Motor Hainichen“

За поредна година Ивайло Белев взе участие в традиционния
блиц турнир на град Хайнихен, Германия, който се проведе на 8
декември 2017 г. В турнира участваха 33 шахматисти от седем
клуба. Ивайло завърши в първата половина на класирането.

Коледен блиц турнир със случаен жребий

На 13 декември 2017 г. Ивайло Белев участва в традиционния
коледен блиц турнир в Митвайда, Германия. В този турнир
късметът играе голяма роля, тъй като противниците се
определят чрез произволно теглене на карти. Така във всеки
кръг играчите се надяват да изтеглят по-слаб противник. Играят
се общо 11 кръга, като първият кръг носи 1 0 точки при победа, а
всеки следващ – с две точки повече. При реми точките се
поделят между противниците. Разпределянето на наградите е в
реда на класирането: победителят избира първи наградата си
измежду всичките предоставени, след това вторият и т.н. до
последното място.

Регионална лига Алб-Шварцвалд

Йонко Георгиев участва с първия отбор на ШК „Тросинген“ в
Регионална лига Алб-Шварцвалд 2017/201 8 и взе 1,5 точки от 2
партии на осма дъска.

Като състезател във втория отбор участва в Окръжния клас
Алб-Шварцвалд 2017/201 8, където направи 4 точки от 8 партии
играейки на различни дъски: от втора до пета.

Регионална лига Кемниц

Ивайло Белев приключи шахматен сезон 2017/201 8 на
Регионална лига Кемниц, Група Б, Германия с резултат: 4 точки от
7 партии на трета дъска, състезавайки се за отбора TSV
Fortschritt Mittweida 1 949 e.V. Първенство се провежда на 8 дъски
при контрола от два часа за първите 40 хода и един час за
останалите.

Тази година отборът игра слабо и имаше малшанса да загуби
четири мача с минимална разлика, което доведе до класиране
на последно място. Така изпада едно ниво надолу – в Първи
регионален клас Кемниц. А само преди две години отборът
направи най-доброто постижение на клуба в тези първенства:
трето място в Регионалната лига.

От догодина, след четири сезона игра за немския клуб,
Ивайло спира участията си, тъй като се завръща в България.
Сбогува се с отбора, подарявайки на всеки мускалче с розова
вода, а той получи колаж в рамка от съвместния шахматен
живот, както и фланелка на отбора, подписана от всички
шахматисти.

Gedigk, Detlef (1 789) – Belev, Ivaylo (1 858)
Регионална лига Кемниц, група Б, Германия, 1 0.1 2.201 7
1 . e4 c6 2. d4 d5 3. e:d5 c:d5 4. c3 ¥c6?! (4...¤f5 =) 5. ¤d3 ¥f6 6. h3
e6 7. ¤g5 ¤d7 8. ¥d2 ¤e7 9. ¥gf3 £c7 1 0. ¦c1 h6 1 1 . ¤e3 OO 1 2.
¤b1 ¦ac8 1 3. OO b5 1 4. £c2 £b8 1 5. g3 ¤d6 1 6. ¢g2?! (1 6. g4 =)
1 6...¦fe8 1 7. ¦fe1 ¥e7?! (1 7...b4 ³) 1 8. ¥e5! ¥f5 (1 8...¤:e5? 1 9. d:e5
£:e5 20. ¤f4 £f5 21 . £d1 ¥e4 22. ¥:e4 e5 23. ¥d6 £:h3+ 24. ¢g1
e:f4 25. £f3 f:g3 26. f:g3 ¤g4 27. £f4 ±) 1 9. ¥df3 £b7 20. g4 ¥:e3+
21 . ¦:e3 ¥e4 22. ¥:d7 £:d7 23. ¥e5 £c7 24. f3 ¥f6 25. h4 g6 26.
¦ce1 ¤:e5 27. ¦:e5?! (27. d:e5 ¥d7 28. h5 ¥f8 29. £f2 ²) 27...b4 28.
£d2 b:c3 29. b:c3 ¢g7 30. ¦5e3? (30. h5 ¥d7 31 . ¦5e2 g5 32. £d3
¥f8 ³) 30...¦b8!? (30...£f4! 31 . ¦c1 ¦c7 32. ¤d3 e5 33. ¦e2 £:d2
34. ¦:d2 e:d4 35. c4 ¦e3 µ) 31 . ¦3e2 ¦b6 32. £d3? (32. ¦c1 ³)
32...¦eb8 33. h5? g5? (33...g:h5 34. g:h5 ¦g8 –+) 34. ¦c1 £f4 35.
¦ce1 ¦b2?! (35...¦c6) 36. ¤c2? ¦:a2 37. ¦:e6? /виж диаграмата/
(Три хода до контролата и двамата играчи са в цайтнот. Белите играят
психологически и черните се хващат.
Жертвата е некоректна.) 37...¦:c2+?
(37...f:e6 38. £g6+ ¢f8 39. ¦:e6 ¥:g4! –+)
38. £:c2 f:e6 39. £g6+ ¢f8 40. £:h6+
¢e7 41 . £g7+ ¢d6 42. ¦e2 ¥d7! 43. £g6
£f6 44. £d3 ¦b6?! (44...¥b6 45. £a6
¦a8 –+) 45. ¦a2 £f4? (Черните изтърват
победата: 45...¦b7 46. £a6+ ¢c7 47.
¦e2 ¥b6 µ) 46. h6 e5 47. h7 (47. £g6+
¢c7 48. ¦:a7+ ¢b8 49. £e8+ ¢:a7 50.
£:d7+ ¢a6 51 . £c8+ с вечен шах) 47...e4 48. f:e4 d:e4 49. £g3 ¦b8?
(49...£:g3+ 50. ¢:g3 ¦b8 51 . ¦a6+ ¢e7 52. ¦g6 ¦h8 53. ¦g7+ ¢e6
54. c4 ¥f6 55. ¦:g5 ¦:h7 56. ¦e5+ ¢d7 ³) 50. c4? (50. £:f4+ =)
50...a5? (Черните са вече загубени. 50...£:g3+ ³) 51 . £:f4+ g:f4 52. g5
¦h8 53. g6 ¥f6 54. ¦:a5 ¢e6 55. ¦a7? (Белите изтърват победата.
Трябваше: 55. ¦e5+ ¢d7 56. ¦:e4 +–) 55...f3+ 56. ¢g1 56...e3?
(Пътища към ремито имаше достатъчно, но черните не ги намериха в

цайтнота: 56...¢f5 57. g7 ¦:h7 58. ¦f7 ¦:g7+ 59. ¦:g7 e3 60. ¦f7
¢g6 61 . ¦f8 ¢g7 62. ¦:f6 ¢:f6 =; 56...¦b8 57. ¦b7 ¦a8 58. ¦a7 =)
57. g7 ¦:h7 58. g8£+ ¥:g8 59. ¦:h7 ¥f6 60. ¦h3 ¥g4 61 . ¢f1 f2.
(Позицията е спечелена за белите, но решават да не рискуват
безсмислено в цайтнота, тъй като реми им бе достатъчно за отборна
победа.) 62. ¦:e3+ ¥:e3+ реми.
Schönfeld, Kersten (1 721 ) – Belev, Ivaylo (1 858)
Регионална лига Кемниц, група Б, Германия, 1 2.1 1 .201 7
1 . d4 ¥f6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. ¤g2 c6 5. ¥f3 ¤d6 6. b3 ¥bd7 7. OO
OO 8. ¤b2 b6 9. ¦e1 £c7 1 0. ¥bd2 ¤b7 1 1 . c:d5 c:d5 1 2. ¦c1 £d8
1 3. ¦c2 ¦c8 1 4. £b1 ¤a6 1 5. ¦:c8 £:c8 1 6. ¦c1 £b8 1 7. e3 ¦c8 1 8.
¤f1 £b7 1 9. ¤:a6 £:a6 20. ¦:c8+ £:c8 21 . £c1 £a6 22. a4 h6 23.
£f1 £b7 24. £d3 ¥e4 25. £c2 f5 26. ¥e5 ¥:e5 27. d:e5 ¤c5 28. ¥:e4
f:e4 29. ¤d4 £e7 30. ¤:c5 £:c5 31 . £:c5? (Дотук и двамата не бяме
допуснали грешки, но след последния ход пешечният ендшпил е
спечелен за черните.) 31 ...b:c5 32. ¢f1 ¢f8 33. ¢e2 ¢e7 34. ¢d2
¢d7 35. ¢c3 a5 36. ¢c2 ¢e7 37. ¢d2 h5 38. ¢e2 ¢f7 39. f4 e:f3+ 40.
¢:f3 g5? (След този небрежен ход черните се сбогуват с победата.
Позицията е мъртво реми. Трябваше 40...¢g6 41 . e4 h4 42. e:d5 e:d5
43. g4 ¢f7 44. g5 ¢e6 45. ¢f4 g6 46. h3 c4 47. b:c4 d:c4 48. ¢e4 c3 49.
¢d3 ¢:e5 50. ¢:c3 ¢f4 –+) 41 . h3 ¢e7 42. g4 h4 43. ¢e2 ¢d7 44.
¢d3 ¢c7 45. ¢c3 ¢b6 46. ¢d3 ¢c6 47. ¢c3? /виж диаграмата/
(Белите си мислят, че каквото и да играят
е реми. Но не! Последният ход превръща
позицията в загубена за белите – грешка,
на която се надявах. Трябваше 47. ¢d2 =)
47...c4! (В този момент ръководителят на
отбора побесня, защото ми беше казал
да приема предложеното реми, което
гарантираше отборна победа, но аз не
можах да се въздържа да изиграя този
ход.) 48. b:c4 ¢c5! 49. c:d5 ¢:d5 50. ¢d3

¢c5? (50...¢:e5 51 . ¢c4 ¢e4 52. ¢b5 e5 53. ¢:a5 ¢:e3 54. ¢b5 e4
55. a5 ¢f2 56. a6 e3 57. a7 e2 58. a8£ e1 £ 59. £c6 £e3 60. £h1 ¢g3
61 . ¢a6 £f3 62. £c1 £f6+ 63. ¢b5 ¢:h3 –+) 51 . e4 (Белите
предлагат реми. Два пъти отказах преди това и вече водачът на
отбора с тон нетърпящ възражение нареди: «Приемай! Не искам да
виждам и ход повече!» Приех, въпреки че и двамата с противника ми
си мислехме, че печеля, както стана в доиграването. Компютърният
анализ показа обаче, че тук позицията е вече реми: ¢b4 52. ¢d4
¢:a4 53. ¢c5! ¢b3 54. ¢d6 a4 55. ¢:e6 a3 56. ¢f7 a2 57. e6 a1 £ 58.
e7 £f1 + 59. ¢g7 £a1 + 60. ¢f7 £a7 61 . ¢f8 £c5 62. ¢f7 £a7 63. ¢f8
£a3 64. ¢f7 £a7 с трикратно повторение.
Belev, Ivaylo (1 858) – Olek, Uwe (1 690)
Регионална лига Кемниц, група Б,
Германия, 22.1 0.201 7
Белите чувстват дискомфорт да играят с
два коня срещу два офицера и намират
комбинативен начин да направят
размяна: 1 8. ¥e6+! ¦:e6 1 9. ¦:e6 ¤:e3
20. ¦:f6 ¢:f6 21 . f:e3...
Belev, Ivaylo (1 858) – Roch, Toralf (1 790)
Регионална лига Кемниц, група Б,
Германия, 1 5.04.201 8
Двамата играчи са в цайтнот преди
контролата на 40я ход. 38... a5? (Черните
печелеха елементарно след 38...b4! 39.
¢f2 b3 +–) 39. ¢f2 b4 40. ¢e2? (Този на
пръв поглед безобиден ход води до
загубена позиция. Правилно беше 40.
¢e3! =) 40...b3? (Черните печелеха

ендшпила след 40...h5! +–. Контролата е достигната, но след
взаимните грешки в цайтнота, черните са тези, които се оказват
загубени.) 41 . a:b3 c:b3 42. ¢d2 a4 43. c4 ¢f6 44. g4 a3 45. ¢c3 b2 46.
¢c2 ¢e6 47. h4 ¢d6 48. h5 ¢e6 49. g5 h:g5 50. f:g5 f5 51 . g:f6 ¢:f6
52. c5 1 :0
След тази последна партия в Германия и отчитането на първенството
Ивайло се оказа с найвисок немски шахматен коефициент (DWZ
1 835) сред всички 1 5 състезатели на шахматния клуб в Митвайда.

Трявна-Север срещу Трявна-Юг

По време на панаира за 17-ти път се проведе традиционният
двубой между двете половини на Трявна. Дванайсетте
състезатели мериха сили сред много емоции. В крайна сметка
Северът се наложи и така общият резултат от всички мачове
стана 1 0:7 в полза за Южняците.

32-ри Международен открит турнир Тетевен

От 11 до 1 9 август 201 8 г. се проведе тазгодишното издание на
международния шахматен турнир в памет на Алекси Милев,
почетен гражданин на град Тетевен и учредител на шахматния
турнир (септември 1 979 г.). Г-н Милев не само е радеел за
шахмата, но и за околната среда. По време на неговото
управление е спечелено първо място в Национално състезание
за опазване и обогатяване на околната среда за градове до
30 000 души. На 1 9 юли 2017 г. ръководството на Община Тетевен
връчи плакет на г-н Милев по случай 95-годишния му юбилей.
В спортната зала до стадион „Георги Бенковски” в гр. Тетевен
мериха сили 73 шахматисти от федерациите: Албания, Германия,
Гърция, Турция, Русия. Да, правилно забелязвате, че българска
федерация не присъства. Катаклизмите на управленско ниво
доведоха до абсурди в българския шахматен живот. За радост
българските шахматисти можеха да се състезават директно
под флага на ФИДЕ.

След 9 кръга по швейцарската система и контрола на игра:
90 минути за 40 хода + 30 минути до края на партията с 30
секунди добавка след всеки изигран ход на състезател, нашите
шахматисти Петър Христов и Анжело Тимев останаха съответно
на 35-то и 43-то място. Петър участва и на провелия се на 1 5
август 201 8 г. блиц турнир, където завърши на 22-ро място от 34
състезатели.

Петър Христов (1 988) – Георги Ангелов (1 61 4)
1 8.08.201 8, Тетевен
1 . d4 ¥f6 2. ¥f3 g6 3. c4 ¤g7 4. ¥c3 d6 5.
g3 ¥bd7 6. ¤g2 OO 7. OO c5 8. d5 ¦e8
9. e4 ¥f8 1 0. ¦e1 ¤g4 1 1 . h3 ¤d7 1 2. e5
d:e5 1 3. ¥:e5 £c8 1 4. ¢h2 £c7 1 5. ¤f4
¥h5 /виж диаграмата/1 6. ¥:g6 ¥:f4 1 7.
¥:f4 ¥g6 1 8. ¥:g6 h:g6 1 9. £d2 ¦ad8 20.
¦e2 ¤f5 21 . £e1 a6 22. ¤e4 ¤c8 23.
¦d1 e6 24. d:e6 ¤:e6 25. ¤d5 ¤d7 26.
¦e7 ¦f8 27. ¥e4 ¤h6 28. ¥f6+ ¢h8 29.
¤:f7 ¢g7 30. ¦d:d7 ¦:d7 31 . ¦:d7 £b6 32. ¥e8+ (32. ¤d5+ ¢:f6 33.
£e7+ ¢f5 34. ¤e4#) 1 :0

Постоянен участник
Анжело Тимев неотменно представлява клуба ни на
софийската шахматна сцена:
87ми Открит турнир "Славия", 1 41 5.1 0.201 7: 6. място от 1 2;
1 1 ти Мемориал "Христо Геренски", 21 24.03.201 8: 1 1 . място от 38;
Открит турнир IVIS, 21 22.04.201 8: 5. място от 1 3;
Мемориален турнир "Йордан Стойнов", 2930.09.201 8: 1 3. място от 33.

Само за 4 часа изкуственият интелект на Google
сам усвои цялото знание в историята на шахмата
6 декември 2017 г. Днес шахматът бе променен завинаги.
Изкуственият интелект AlphaZero разгроми най-силната
шахматна програма в света Stockfish (ело 3400+) в мач от 1 00
парти с феноменалния резултат: 28 победи, 72 ремита, 0 загуби.
Неизненадващо е, че първият ход е голямо предимство. От 28
победи, 25 са с белите фигури.
Изумителното е не победата, а как AlphaZero научава шаха.
Не му е било заложено нищо повече от правилата на играта. Не
му е програмирана дебютна енциклопедия или ендшпилни
таблици, няма и сложни алгоритми. В продължение на четири
часа просто играе сам срещу себе си. Може да се сравни с
това да му дадеш части и той да пробва различни комбинации
докато сглоби самолет без да си има представа от
аеронавтика.
Изкуственият интелект изнамира за четири часа познание,
което хората не са успели да усвоят за векове. AlphaZero,
подобно на хората, преглежда по-малко позиции: "само"
80 хиляди в секунда в сравнение със 70-те милиона в секунда,
които Stockfish претърсва.

А дебютите? Предпочита закрити позиции. Рано-рано
разбира, че 1. е4 не носи добри резултати. Колкото по-силен
става, AlphaGo започва да предпочита Английско начало и
Дамски гамбит. Не харесва Сицилианска защита. В началото
играе Френска защита, но бързо я изоставя и я заменя за
Защита Каро-Кан. В края на тренировъчната сесия се прехвърля
на Испанска партия.
"Винаги сме смятали, че шахът изисква твърде много емпирични
знания, за да може една машина да играе толкова добре от нулата,
без да е добавено човешко познание. Много бих искал да видя какво
бихме могли да научим от играта на AlphaZero, тъй като показва
огромен потенциал на машинното самообучение като цяло:
машините разшифроват правила, които хората са неспособни да
открият. Способността на машината да пресъздаде и надмине
векове човешко знание в сложни затворени системи може да промени
света."

– Гари Каспаров, бивш световен шампион

"Играем шах от 600 години, а очевидно са нужни само 4 часа.
Плашещо е."

– Вишванатан Ананд, бивш световен шампион

"Винаги съм се чудел какво
би било, ако по-висши
същества кацнеха на Земята и
ни покажеха как играят шах.
Сега вече знам."

– Петер Хайне Нилсън,
гросмайстор

AlphaZero – Stockfish 8
1 .¥f3 ¥f6 2.d4 e6 3.c4 b6 4.g3 ¤b7 5.¤g2
¤e7 6.0–0 0–0 7.d5 e:d5 8.¥h4 c6 9.c:d5
¥:d5 1 0.¥f5 ¥c7 1 1 .e4 d5 /диаграма 1 /
1 2.e:d5!? (Това може да е важна новост в
позиция, където всеки играе 1 2.¥c3 или
¦e1 .) 1 2...¥:d5 1 3.¥c3 ¥:c3?! (С повече
време за мислене анализиращите модули
предпочитат 1 3...¤f6, което с пренареж
дане на ходовете води до много добре
познат вариант.)1 4.£g4! g6 1 5.¥h6+ ¢g7 1 6.b:c3 ¤c8 1 7.£f4 £d6
1 8.£a4 /диаграма 2/ (Ходовете на бялата
дама са много изкусни в тази партия и се
изискват сложни обяснения, за да бъдат
разбрани. Сега черните ще се опитат да
изтласкат противниковия кон. AlphaZero
обаче ще играе безкомпромисно,
отговаряйки с жертва на фигура в стил
Михаил Тал, избирайки дългосрочна
стратегия, която е била прилагана само
от човешки интелект досега.) 1 8...g5
1 9.¦e1 !! ¢:h6 20.h4! 20...f6 21 .¤e3 ¤f5
22.¦ad1 £a3 23.£c4 b5 24.h:g5+ f:g5
25.£h4+ ¢g6 26.£h1 ! /диаграма 3/
(Белите играя спокойно, макар че са без
фигура, и ще откажат многократно да
играят за реми.) 26...¢g7 27.¤e4 ¤g6
28.¤:g6 h:g6 29.£h3 ¤f6 30.¢g2 £:a2
31 .¦h1 £g8 (Черните се защитават

усърдно и се радват на голямо
материално преимущество: кон и две
пешки, но всеки гросмайстор ще ви каже,
че черните са обречени, понеже играят с
топ помалко и царят им е разголен.
Следващият ход на AlphaZero е от друг
свят, но е лесен за обяснение: да
ограничи действието на черната дама по
диагонала a2g8 и да разкрие още повече
линии за атака.) /диаграма 4/ 32.c4!! ¦e8 (32...b:c4 ще бъде
последвано от 33.f4! с решаваща атака за белите) 33.¤d4 ¤:d4
34.¦:d4 ¦d8 35.¦:d8 £:d8 36.£e6! Никой не е казал, че победата
ще е лесна. Белите доминират и затягат обсадата около черния цар.
Изправени пред смъртоносния шах на е5, черните нямат друг избор
освен да върнат материал.) 36...¥d7 37.¦d1 ¥c5 38.¦:d8 ¥:e6
39.¦:a8 ¢f6 40.c:b5 c:b5 (И победата на белите е въпрос на добра
техника.) 41 .¢f3! ¥d4+ 42.¢e4 ¥c6 43.¦c8 ¥e7 44.¦b8 ¥f5 45.g4
¥h6 46.f3 ¥f7 47.¦a8 ¥d6+ 48.¢d5 ¥c4 49.¦:a7 ¥e3+ 50.¢e4 ¥c4
51 .¦a6+ ¢g7 52.¦c6 ¢f7 53.¦c5 ¢e6 54.¦:g5 ¢f6 55.¦c5 g5
56.¢d4 1 :0
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47.¦:c5! b:c5 48.£h4 ¦de8 49.¦f6 ¦f8
50.£f4 a5 51 .g4 d5 52.¤:d5 ¦d7 53.¤c4
a4 54.g5 (Тежкото положение на черната
дама е олицетворение на стратегическия
триумф на AlphaZero.) 54...a3 55.£f3 ¦c7
56.£:a3 £:f6 57.g:f6 ¦fc8 58.£d3 ¦f8
59.£d6 ¦fc8 60.a4 1 :0

Мат в 2 хода

Mат в 3 хода

Mат в 4 хода

Mат в 8 хода

