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Мемориален турнир „Красимир Скорчев“
На 22 декември 201 8 г. в Община Трявна в памет на големия
любител на шахмата Красимир Скорчев се проведе
II Мемориален шахматен турнир, който събра 35 деца и
възрастни от Трявна, Габрово, Дряново и Плачковци. В основния
турнир мереха сили 20 шахматисти, а детският турнир
преливаше от емоциите на 1 5 малчугани. Най-младият участник
бе на 7 години, а най-възрастният – на впечатляващите 90!
Тревненският ветеран Пенчо Илиев „Капитана“, въпреки
завидната си възраст, продължава да се състезава и е
редовен участник в шахматните турнири.
Първият ход на първа маса
бе направен от спонсора на
турнира г-н Христо Скорчев,
син на починалия ни шахматен
приятел. С творбата си „Един
приятел“, посветена на баща
му, г-н Скорчев спечели наградата на публиката в Националния конкурс за лирично
стихотворение на името на
Петко и Пенчо Славейкови.
Г-н Скорчев връчи наградите на победителите. Купата грабна
фаворитът на турнира – габровският шахматист Емил Петков,
който се състезава за „Етър“ Велико Търново. Той спечели
всичките си пет партии. На второ място се нареди тревненският
шахматист Петър Христов, а третата позиция зае Йордан
Кръстев от ШК „Орловец 1 997“, Габрово. За децата бяха
осигурени медали, грамоти и шоколади.

Класиране при децата

Йонко Георгиев

Напразни надежди

Никой не може да ти стори лошо толкова успешно, колкото ти
на самия себе си! Клише, познато на всички, но това е възможно
най-краткият коментар, който мога да дам за дебютното ми
представяне в първенство на шахматния клуб на град
Тросинген, Германия за 201 8 г. Първата ми среща с местния
елит приключи злополучно и главната вина за това си е моя.
В отсъствието на двама от лидерите, съвсем нормално беше
да очаквам класиране минимум в челната тройка и петото място
в крайна сметка приемам като провал. Причините: още на
старта тръгнах с нула, защото… забравих, че на тази дата
стартира първенството. Трябваше да играя срещу Майер, който
също не се явил! Още по-лошото се случи по-късно, защото
именно този шахматист не се яви за игра и срещу преките ми
конкуренти и това още повече утежни ситуацията. На практика
трябваше да играя „ва банк“ срещу тях, защото те вече ми
водеха с точка. Факт, който тотално промени плановете ми.

Единствената ми загуба в официален турнир от Католниг
(сензацията на турнира) ме „приземи“ окончателно на петото
място. Оставаше последният кръг, който завърших по-скоро
протоколно. В тази партия много рано загубих пешка. След това
единственият шанс беше да се опитам да усложня, което и
направих. След завършването на всички партии от кръга,
нашата с Меснер остана последна и той ми предложи реми,
което го правеше победител в турнира. Позицията, която
получих, не обещаваше нищо добро и приех, защото един с
нищо необоснован риск можеше да ме прати още по-назад.

След Нова година отново шах
След дългите празнични дни Шахматен клуб „Тросинген“
откри новата 201 9 година с провелия се на 6 януари
традиционен турнир по ускорен шах „Dreikönigs-Pokal“.
Обикновено в кметство Шура, където се помещава местният
шахматен клуб, си дават среща шахматисти от съседните на
Тросинген шест-седем градчета. И този път двадесетте
участници предложиха много интересни и двуостри битки с
непредвидим до последно край в динамичната петнадесет-

минутна контрола. Турнирът се игра в 7 кръга по Швейцарската
система.
След противоречивата игра, редуваща добри идеи с
досадни „подаръци“, Йонко Георгиев все пак успя да завърши
на престижното 7-мо място с +3=2–2. Една от загубите му е от
третия в крайното класиране, а за добрата седма позиция му
помогнаха ремитата срещу втория и петия. Победител в
надпреварата стана Клаус Хумел с убийствените 7 от 7, на цели
2 точки от втория!
Голямата безплатна томбола с 64 награди осигуряваше
добро настроение дори след поражения. След всяка партия на
всеки играч беше позволено да си тегли по един билет. Можеше
да случи или забавна поговорка, или печеливш номер.
Единственият хоби играч в турнира, 13-годишният Джъстин Кулм
от Тутлинген, остана особено доволен – спечели голямата
награда от томболата: декоративен шах със стъклени фигури.

С най-голяма победа в живота
На 13 януари 201 9 г. в София се проведе Откритото
първенство на ЦСКА, в което се сбориха 99 шахматисти.
Турнирът бе в 9 кръга по Швейцарската система с контрола на
игра 1 0 минути + 5 секунди добавка на ход.

При голямата конкуренция нашият шахматист Ивайло Белев
влезе в първата половина на класирането, но по-интересното е,
че си постави личен рекорд за победен противник с най-висок
рейтинг.

Ивайло Белев (1847) – FM Николай Василев (2293)
В цайтнота черните играят агресивно,
а белите се защитават със сетни сили.
На пръв поглед изглежда, че бялата
крепост ще падне, но сметките на
черните излизат криви предвид
решителната контраигра!
1 . £f6+ ¢h7 2. £f7+ ¢h8 3. £:g8 1 :0

Чисто статистически, на база разлика в елото, белите имаха
едва 2,38% шанс да постигнат победа.
На Ивайло се предостави възможност да спечели още една
партия срещу много по-силен противник, но там пропиля
шансовете си.

Ивайло Белев (1881) – Асен Петров (2134)
1 . £f8+! ¦:f8 2. ¦:f8+ ¢a7 3. e8£ £:e8
4. ¦:e8 b5. Белите са с топ за три
пешки и уверени в преимуществото си,
започват да играят безхаберно.
Лавината от черни пешки постепенно
набира сила и в цайтнота става
непреодолима, когато правилните
ходове се изплъзват на белите и те в
крайна сметка губят партията.

Из шахматните дебри на Германия
Йонко Георгиев продължава активно да участва в шахматния
живот на Германия. През сезон 201 8/201 9 на регионалната лига
Алб-Шварцвалд застана на 5-то място с първия отбор на ШК
„Тросинген“ с индивидуален резултат 3 точки от 9 партии на
6-8-ма дъска (от осем дъски).

Прилично представяне
От септември 201 8 г. до май 201 9 г. се проведе Откритото
градско първенство на Тросинген, Германия. Нашият шахматист
Йонко Георгиев застана на 1 0-то място от 22 участници.

Е, не е кафе „Режанс“ в Париж, но и
в кафе „Херинг“ в Швенинген не
липсват романтици. Всеки вторник тук
стават люти битки между (от ляво
надясно): Уве, Йонко, Марсел, Хуго,
Ханс, Филип и Кристиан.

Село Мирково изненада приятно
Провелият се на 1 2 май 201 9 г. в село Мирково първи турнир
по ускорен шах „Евро Мирково“ изненада много приятно с
отличните си условия за игра – превъзходна спортна база сред
омайващото спокойствие на селото. Турнирът събра 27
участници от България, Сърбия и Македония.
Нашият представител Ивайло Белев след 7 кръга и 50процентов резултат се нареди 13-ти.

Старата гвардия отново в действие
На 1 8 май 201 9 г. в Ловеч се проведе XIII Открит турнир по
ускорен шахмат, който събира 51 участници. За пръв път от
много години в извънградско участие ШК „Трявна-2001 “ имаше
трима представители от зората на шахматния клуб. Това
преживяване върна множество хубави спомени от миналото.

И тримата ни шахматисти постигнаха забележителни ремита
срещу силни противници. Петър Христов (2030) направи реми на
шестия в крайното класиране Николай Илиев (2058), а Красен
Стефанов (1 847) ремизира срещу Александър Стоянов (21 25).
Ремито на Ивайло Белев (1 881 ) срещу Венцислав Нинов (2266) е
свързано с любопитна и поучителна история, която Ивайло сам
разказва:

Поради заблуда закъснявам за началото на партията с около
12 минути, и то при 20-минутна гилотинна контрола на игра!
Оказва се обаче, че Нинов, който е с бели, също е закъснял – с
около 4 минути. Избягвам всякакви дебюти, за да не закъсам още
повече с времето. То е ясно, че противникът ми владее дебютите
по-добре от мен.
С изравнено време и двамата изпадаме в тежък цайтнот.
Насъбрала се е група зяпачи около масата. Играя без качество
в мителшпила, но упорито се защитавам. Изведнъж Нинов ми

предлага реми и аз на мига приемам, с мисълта, че той просто
не иска да рискува в цайтнота. В момента, в който си протягам
ръката, виждам с края на окото си, че противникът ми е цайт.
Късно. Нинов на мига се изпарява от масата, а една жена идва
при мен и ми прошушва: „Ама той беше цайт!“ За ценния урок
заплатих с половин точка.

Гвардията набра сила
Загрели с турнира в Ловеч, нашите шахматисти продължиха
на следващия ден с XV Открит турнир „ Мисионис“ в Търговище.
Турнирът се оказа неочаквано силен – събра 52 шахматисти,
сред които и двама гросмайстори. Големият брой желаещи
явно изненада организаторите и половината от партиите се
играха при доста стеснени условия. Към това се прибави и
извънреден технически проблем, който доведе до огромно
забавяне на началото на турнира.
Нашите момчета играха последния кръг на тръни, с опасност
да си изпуснат последния влак. За щастие успяха да го хванат –
и то на косъм! Въпреки всички неуредици турнирът си струваше
заради отличното представяне: Петър Христов – 1 6-то място;
Ивайло Белев – 20-то място; Красен Стефанов – 25-то място.

Ивайло покори Ню Йорк
На 3 юни 201 9 г. в Ню Йорк, САЩ се проведе 243-то издание на
традиционния турнир по ускорен шах „The Right Move“
(„Правилния ход“). Под предвещаващото мото „Задаваща се
победа“ 1 80 участници се впуснаха в разгорещени шахматни
битки като предварително бяха разпределени по възраст и сила
в осем независими групи.
С този турнир отбелязахме първо участие на тревненски
шахматист отвъд океана. Нашият състезател Ивайло Белев игра
в най-горната група, където спечели всичките си партии. Така
със стопроцентов резултат 4/4 зае еднолично първото място.
Победата е още по-сладка, след като му беше отказано
участие в предишния турнир поради твърде късна регистрация.

„Трявна-Север“ срещу „Трявна-Юг“
На 14 юни 201 9 г. за 1 8-ти път се проведе традиционният
шахматен двубой между Севера и Юга. В оспорваната
надпревара, която бе съпътствана от много емоции, отборът на
„Трявна-Юг“ се наложи с минималното 5,5:4,5. Така Южняците
увеличават преднината си от всичките двубои и вече водят с 11 :7.

Мелинда с бронз от „Слънцата“
На 1 5 и 1 6 юни 201 9 г. в хотел „Сезони“ се проведе осмото
издание на международния детски шахматен турнир „Слънцата
на Трявна“. Турнирът вече се утвърди като фактор в календара
на БФШ и тази година в него участваха 69 деца от 1 9 клуба.
Малките шахматисти демонстрираха
завидни умения и след шест напрегнати
кръга най-радостен беше победителят
Стилиан Ангелов от „Етър“ В. Търново,
единствен постигнал пълен актив. Също
непобеден и само на половин точка
след първия завърши Валентин Данов от
Шахматен клуб „Рицар“. Трети се нареди едва 8-годишният
Александър Цолов от „Люлин Чес“.
Голям успех за ШК „Трявна-2001 “
постигна момичето от Плачковци
Мелинда Хамзова. В генералното
класиране тя завърши 30-та, но в
нейната възрастова група „момичета
до 1 2 г.“ се окичи с бронзов медал.
Ръководството на клуба благодари на

Мелинда и се надява в бъдеще, вече със съвместна работа, да
бъдат достигнати още по-високи върхове в шаха.
Останалите шахматисти на клуба също се представиха
достойно. Добромир Добрев завърши 48-ми, а Мартин Дамянов
– 55-ти. Най-малкият ни представител, осемгодишният Калоян
Димитров, завърши на последното 69-то място, но сме сигурни,
че няма да остави нещата току-така, а ще тренира и догодина
ще се класира много по-напред!

Точно в средата
Паралелно със „Слънцата на Трявна“ на 1 6 юни 201 9 г. в град
Тросинген, Германия се проведе Откритото градско първенство
по блиц. Нашият шахматист Йонко Георгиев застана точно в
средата на крайното класиране – 1 2-то място от 23 участници.

Красен с великолепно представяне
От 26 до 28 юли 201 9 г. в Шумен се проведе Националната
купа „6-ти Мемориал Стоян Иванов“. В турнира се включиха 80
шахматисти, сред които трима гросмайстори, двама
международни майстори и четирима ФИДЕ майстори. Сред
огромната конкуренция Красен Стефанов постигна
забележителен успех – 17-то място! Другият ни представител,
Петър Христов, се нареди на 41 -во място.

На 27 юли се проведе и блиц турнир с 64 участници. В него
Петър се класира 35-и с 4,5 точки, а Красен 40-ти с 4 точки.

След стотицата
На 4 август 201 9 г. в Маркдорф, Германия се проведе 22-ят
Открит турнир по ускорен шах „Гееренберг“. Тази година
състезанието постигна нов рекорден брой участници – 1 28
шахматисти от Германия, Швейцария, Австрия, Белгия, Холандия,
Русия, Хърватска и Сърбия. Турнирът се проведе в 7 кръга по
Швейцарската система с контрола на игра 20 минути + 5
секунди добавка на ход.
Големият наплив забави началото на турнира с половин час,
но шахматистите, на възраст между 1 0 и 87 години, останаха
търпеливи. С две победи и пет загуби нашият представител
Йонко Георгиев завърши на 1 09-то място.

Първи голям успех за Добромир
От 30 август до 1 септември 201 9 г. се проведе Първият детски
шахматен фестивал „Сливен“, привличайки 32 участници в
Б група, където се състезаваха нашите представители.
Турнирът се проведе в 7 кръга при контрола на игра 30 минути +
25 секунди добавка на ход.
Добромир Добрев се нареди на 13-то място в общото
класиране и грабна бронзов медал при момчетата до 1 6 г.
Другите ни състезатели се класираха съответно: Ивелин

Гаджев – 29-то място; Мелинда Хамзова – 30-то място; Мартин
Дамянов – 31 -во място. Това участие се яви първо излизане на
малките ни шахматисти извън Трявна, давайки им начални
впечатления какво ги очаква в бъдеще.

Анжело с отлично класиране
Анжело неуморно представлява клуба ни на софийската
шахматна сцена. Не може да не отбележим успеха му – при
силна конкуренция в деветото издание от турнирната верига
„Chess Weekend“ завоюва пето място.

20-21.04.2019, Турнирна верига „Chess Weekend“ IV, 9-то място от 26.
25-26.05.2019, Турнирна верига „Chess Weekend“ V, 20-то място от 28.
13-14.07.2019, Турнирна верига „Chess Weekend“ VII, 14-то място от 28.
07-08.09.2019, Турнирна верига „Chess Weekend“ IX, 5-то място от 26.

Първи досег с големия шах
На провелия се на 28 септември 201 9 г. IV Шахматен турнир
„Нова Загора“ малките ни шахматисти за пръв път имаха досег
с наистина силни играчи. Турнирът се проведе в 8 кръга при
контрола на игра 1 5 минути + 5 секунди добавка на ход.
Включиха се цели 134 участници!

Добромир Добрев зае 77-мо място, Мелинда Хамзова
раздели 1 07-1 08-мо място, като спечели бронзов медал при
момичетата до 14 г., а Ивелин Гаджев се нареди на 11 8-то място.

Небивал успех за децата
На 1 2 октомври 201 9 г. в град Павликени се проведе IV Детски
шахматен турнир за купа „Маринополци“. На черно-белите
полета се бориха 42 деца от 1 2 клуба в категориите: до 9, до 11,
до 13 и до 1 5 години. След 7 кръга при контрола на игра 1 5
минути + 5 секунди на ход плачковските шахматисти Мелинда

Хамзова и Мартин Дамянов постигнаха небивал за тях успех.
Мелинда донесе златен медал, ставайки първа при момичетата
до 11 години, а Мартин се окичи със сребро, след като се
класира втори при момчетата до 11 години. С по 4,5 точки
двамата ни шахматисти заеха съответно 1 0-то и 11 -то място в
генералното класиране. Мелинда стана най-добре представилото се момиче в генералното класиране и взе паричната
награда в тази категория.
Успехите не са случайни – идват след няколкомесечен упорит
труд под вещото ръководство на Петър Христов, при когото се
обучават децата. Качеството на тренировките и отдадеността
на децата ясно проличават от факта, че нашите шахматисти
само за няколко месеца работа успяха да победят състезатели
с многогодишен опит!

Ивайло Белев

Изпуснат шанс в Ню Йорк

На 20 октомври 201 9 г. се включих в 244-я Традиционен турнир
по ускорен шах „The Right Move“. 175-те участници бяха
разпределени по възраст и сила в 8 групи, като във всяка група
се играеха по 4 кръга. Нали в предишното издание на турнира
спечелих първото място в моята група, естествено, сега исках
да повторя постижението си. Този път обаче със сигурност
имаше поне един по-добър от мен шахматист – 74-годишният
Стефан Гежадович. Много по-късно разбрах, че съм се натъкнал
на шахматна легенда: на младини е стигнал до номер 1 0 в
ранглистата на САЩ, към момента има 21 95 ело по кореспондентен шах, автор на пет книги, оглавявал две шахматни
асоциации, избягал девет маратона... Негов е цитатът:
„Дебютите учат на дебюти, а ендшпилите – на шах.

Всичко върви по план и кръг преди края еднолично водя
класирането с 3 от 3. Последният кръг ме среща с поставения
под номер 1 в турнира Гежадович, който с 2,5 точки заема сам
второто място във временното класиране. Играя с черните и ми
трябва само реми, за да стана със сигурност първи в турнира.
Влизаме в ендшпил: противникът ми има кон и две
раздалечени проходни пешки – едната е в обсега на царя ми, а
другата съм я хванал с коня (не съм я блокирал); аз имам три
свързани (едната сдвоена) пешки, пред които е застанал

неговият цар, а конят му пази едната от неговите пешки. Планът
за реми би бил прост: отивам с царя и вземам едната пешка,
след което се връщам и вземам другата (освен това конят ми е
винаги готов да се жертва); противникът ми в това време обира
трите мои пешки с коня и царя си; става реми и печеля турнира.
Вместо това се натискам да го бия и в цайтнота ме хваща на
хватка: жертва си коня, давайки ми шах-кон, отвлича моя кон и
произвежда. Губя и по допълнителни показатели оставам трети в
турнира. Ценен урок от достоен противник.
Успокоението дойде на награждаването, когато противно на
регламента организаторите смотолевиха: „Този път за групата
на възрастните нямаме медали, но им благодарим за
участието.“

Участие във Варна
Паралелно с турнира в Ню Йорк друг наш шахматист, Красен
Стефанов, се състезаваше във Варна. XXIV Турнир по ускорен
шах „ГЕРБ“ привлече 77 шахматисти, а Красен се представи
отлично и зае 31 -во място в крайното класиране.

Мелинда с купа и злато от „Битката за Троян“
На 9 и 1 0 ноември 201 9 г. в Троян се
проведе Първият детски международен
турнир по шахмат „Битката за Троян“,
който на практика копираше „Слънцата на
Трявна“: 6 кръга по Швейцарска система с
контрола на игра 60 минути + 30 секунди
добавка на ход.
В турнира се
включиха 44 деца от 1 9 клуба, а честта
на ШК „Трявна-2001 “ защитаваха
плачковските шахматисти Мартин
Дамянов, Добромир Добрев и
Мелинда Хамзова. Мартин се нареди
21 -ви, а Добромир зае 23-то място.
Мелинда стана първа при момичетата
в групата до 14 години и се завърна с
купа и златен медал. В генералното
класиране бе 37-ма.

Нови големи успехи за малките ни шахматисти
На 1 6 ноември 201 9 г. в Павликени се проведе Третият открит
турнир за купа „Павликяни“. В надпреварата се включиха 50
шахматисти от 17 клуба. Сред участниците бяха и нашите малки
представители Добромир Добрев, Мартин Дамянов, Ивелин
Гаджев и Мелинда Хамзова. Турнирът беше в 7 кръга с контрола
на игра 1 0 минути + 5 секунди добавка на ход.
Добромир постигна 1 9-то място в общото класиране, а при
момчетата до 1 2 години стана втори и донесе сребърен медал.
Мартин се класира на 24-то място, а Ивелин стана 33-ти.
Мелинда се нареди 42-ра, но при момичетата до 1 2 г. зае
първото място и се завърна със златен медал. За Мелинда това
е трети златен медал от три поредни състезания.

Във Велико Търново отрупани с отличия
На 23 ноември 201 9 г. се проведе Петият открит турнир MALL
Велико Търново, в който взеха участие 79 деца от 1 2 клуба от
страната и чужбина. Състезанието се проведе по
Швейцарската система в 6 кръга с контрола на игра 1 5 минути +
5 секунди добавка на ход.
Четирите наши представители Добромир Добрев, Ивелин
Гаджев, Мелинда Хамзова и Мартин Дамянов се представиха
отлично, като всеки един от тях направи 4 точки от 6 партии,
нареждайки се съответно на 1 2-то, 14-то, 17-то и 24-то място.
Добромир получи купа и златен медал за най-добро
представяне при състезателите без ело, а Ивелин взе
сребърния медал в същата категория. Мелинда си извоюва
второ място при момичетата до 1 2 години и се окичи със
сребро.
Нашите малки шахматисти направиха много силно
впечатление на организатори и участници. Само за половин
година започнаха да доминират над състезатели с
многогодишен опит, като през това време донесоха редица
отличия. Децата тренират усърдно в
Плачковци под вещото ръководство на
Петър Христов, който получава все
повече запитвания да разкрие

тайната на постиженията, до които така бързо доведе малките
шахматисти. Магическа пръчка няма. Зад извоюваните отличия
стоят правилна стратегия и десетки часове на тежък труд, който
външните на процеса лица много често не осъзнават и не
оценяват.

Meлинда, в загубена позиция без качество, се обръща
към треньора си, който гледа скептично:
– Тренер, аз знам как да си го въртя и бия!
След партията треньорът пита какво е направила,
а тя отвръща:
– Е, как какво?! Бих!

„Търпеливата змия“
От март до декември 201 9 г. се проведе вътрешното
първенство на ШК „Тросинген“, Германия. Тревненският
представител Йонко Георгиев зае 5-то място от 1 2 участници.

Румлер (1582) – Георгиев (1548)
Коментар: Хари Пфрийндер
1 . e4 e5 2. ¥f3 d6 3. ¥c3 ¥c6 4. ¤c4 ¤e6 (Обичайно е 4. .. ¤g4.) 5.
£e2 (Смяната на е6 беше като цяло възможна. След 5. ¤:e6 f:e6
6. d4 белите стоят отлично в центъра.) 5. .. £d7 6. d3 OOO 7. ¤e3
¥f6 (Към изравняване води смяната на офицера на с4. Нещо,
което сега белите избягват.) 8. ¤b5 ¢b8 9. a3 ¥g4 (За това със
сигурност е твърде рано!) 1 0. ¤g5 f6 1 1 . ¤h4 d5? (Правилно е 1 1 .
.. g5 .) 1 2. h3 (Белите стоят също отлично след 1 2. e:d5 ¤:d5 1 3.
h3 .) 1 2. .. ¥h6 (Алтернативата 1 2. .. d4 1 3. ¥d5 ¥h6 1 4. ¥:f6! води
също до преимущество за белите.) 1 3. OO? (Белите печелеха с
1 3. ¥:e5! f:e5 1 4. e:d5 ¤:d5 1 5. ¥:d5 £:d5 1 6. ¤:d8 – качество и
пешка повече.) 1 3. .. g5 (По-добрият избор би бил 1 3. .. d4! 1 4. ¥a2
с преимущество за черните.) 1 4. ¤g3 g4 1 5. h:g4 ¥:g4 1 6. ¦ad1
(Беше необходимо 1 6. e:d5 поради заплахата 1 6. .. d4! =+.) 1 6. ..
a6 1 7. ¤a4 (По-добре беше 1 7. e:d5. ) 1 7. .. b5 (Това обаче много
отслабва позицията на царя! В сравнение 1 7. .. d4 или 1 7. .. ¦g8
беше добре.) 1 8. ¤b3 d4 1 9. ¥d5 (Защо да не се размени лошият
за добрия офицер?) 1 9. .. ¤g7 20. ¥h2 (Разбираемо е, че белите

искаха да разкарат нахалния кон, но вместо това можеха да
вгорчат живота на разголения черен цар с 20. с4! ) 20. .. ¥:h2 21 .
¤:h2 h5 22. £e1 ? (Беше крайно време за 22. a4! Но след хода в
партията черните печелят време за собствената си атака.) 22. ..
£f7? (Трябваше 22. .. h4! ) 23. f4? (Все още вървеше 23. a4! +=) 23.
.. ¤g4?? 24. ¦b1 ?? (И двамата играчи не виждат заплахите!
Естественото нападение върху белия топ не върви поради 24.
f:e5!! f5 (24. .. ¤:d1 25. e:f6! или 24. .. ¥:e5 25. ¤:e5!) 25. ¥b4! £e8
26. ¤f7!! £:f7 27. ¥:c6+ ¢b7 28. ¥:d8+ ¦:d8 29. e:f5 с две пешки
повече.) 24. .. £g6 (Трябваше да се обърне внимание на
защитата с 24. .. £d7! ) 25. ¥b4 (25. c4!) 25. .. ¥:b4 26. £:b4 ¤h6?
(Все още можеше да се играе 26. .. h4! ) 27. a4! ¤h3 28. ¦f2
(С този ход вече всичко е подсигурено в защита и атаката на
белите може да започне!) 28. .. ¤d7 29. a:b5 a:b5? (Повече
съпротива даваше 29. .. ¤:b5) 30. ¦a1 ¢b7? (Трябваше 30. .. ¤c6 ,
макар че и тогава позицията щеше да е безнадеждна.) 31 . c4?
(До мат водеше 31 . ¤d5+! c6 32. £:b5+ ¢c7 33. ¤:c6! ¦a8 (33. ..
¤:c6 34. ¦a7+ ¢d6 35. £b4+ ¢e6 36. £e7#) 34. £b7+ ¢d6 35. f:e5+
f:e5 36. £:d7+ ¢c5 37. £d5+ ¢b6 38. £b5+ ¢c7 39. ¤:e5+ с мат на
42-я ход.) 31 . .. ¦a8 32. ¦ff1 ?? (Колко често трагичният край идва
по един и същи сценарий: първо човек губи преимуществото и
след това и равенството. Белите печелеха все още с 32. ¦af1 ! )
32. .. ¦hg8 (С този ход черните вече изравняват играта.) 33.
£d2?? (С 33. g3! белите можеха да запазят равенството.) 33. ..
¤h3 34. ¦:a8 £:g2+ 35. £:g2 ¦:g2+ 36.
¢h1 ¢:a8 37. c:b5? (Тази последна
грешка не е от голямо значение,
въпреки че човек никога не знае какво
можеше да се случи в еднотоповния
ендшпил: 37. ¦f3! ¦:b2 38. ¦:h3 ¦:b3
39. c:b5 ¤:f4 40. ¤:f4 e:f4. ) /виж
диаграмата/ 37. .. ¦:h2+! 38. ¢:h2 ¤:f1
0:1 Черните печелят фигура и с това и
партията.

Георгиев (1548) – Католниг (1536)
Коментар: Хари Пфрийндер

1 . d4 d5 2. e3 ¥f6 3. ¥f3 e6 4. ¤d3 ¥bd7
5. ¥e5 ¤d6 (За предпочитане е 5. ..
¥:e5.) 6. f4 OO 7. OO a6 8. ¦f3
(Прибързано! Но в крайна сметка
агресивната идеята на белите се
оказва успешна.) 8. .. c5! (Правилният
отговор!) 9. c3 £c7 1 0. ¥d2 ¤5 1 1 . ¦h3
¦e8? (Щеше да бъде интересно да
научим какво изобщо търси топът тук! Необходимо беше 1 1 . .. h6 ,
тъй като белите могат веднага да постигнат печеливша позиция.)
/виж диаграма 1 / 1 2. g4 (1 2. ¥:d7 ¤:d7 1 3. ¤:h7+! ¢f8) 1 2. .. g6 1 3.
¤e2 ¥e4 1 4. g5 ¥:d2 1 5. ¤:d2 ¥f8 (Тук
черните можеха окончателно да си
осигурят спокойствие с 1 5. .. f6 =+ , но
след хода в партията атаката на
белите фигури продължава да тлее.)
1 6. ¥g4 (Конят се насочва към
изкусителните полета f6 и h6 .) 1 6. ..
¤e7 1 7. £e1 c4 1 8. £h4 £d8 1 9. ¦g3
¦a7 20. ¦e1 ¥d7? (По-добре беше 20.
¤b7. Сега белите за втори път имат
възможност за печеливша комбинация.) /виж диаграма 2/ 21 . ¦h3? (21 . ¥h6+! ¢g7 22. ¥:f7!!) 21 . ..
¥f8 22. ¤d1 ¤b7 23. ¤c2 ¤a8 24. ¥f6+ ¤:f6 25. g:f6 h5 26. ¦g3 ¢h8
27. ¦g5 ¥d7?? (Черните спокойно
можеха да изравнят с 27. .. £:f6 , при
което белите нямаха нищо по-добро от
28. ¦:h5+ ¢g7 29. £:f6+, връщайки си
пешката, но нищо повече!) /виж
диаграма 3/ 28. ¦:h5+! g:h5 29. £:h5+
¢g8 30. £h7+ 1 :0 Змията Йонко
Георгиев изчака търпеливо заекът Уве
Католниг да изчерпа своите защитни
умения - и нанесе смъртоносния удар!

Мелинда – подгласничка на Спортист на годината
На 1 8 декември 201 9 г. се състоя церемонията по връчване на
приза „Спортист на годината на община Трявна“. Целта на
инициативата е да бъдат удостоени със заслужено внимание
най-изявените млади спортисти на Трявна до 1 9-годишна
възраст.
Носител на отличието, сред 25-те номинирани, стана Пламена
Якимова, която през годината завоюва редица успехи в карате
киокушин: второ място на световно първенство, две европейски
и една национална титли. Освен нея като победител, бяха
избрани и девет подгласници. Сред тях намери място
шахматистката ни Мелинда Хамзова, която досега през тази
година спечели 1 купа, 3 златни, 1 сребърен и 2 бронзови
медала.

Коледни шахматни емоции
На 21 декември 201 9 г. в заседателната зала на Общината се
проведоха три шахматни турнира: 37-мо Открито градско
първенство по ускорен шах, Детски коледен турнир 201 9 и 8-мо
Открито градското първенство по
блиц. Включиха се 24 състезатели
от Габрово, Трявна, Плачковци и
Велико Търново. Сред тях бе и
доайенът на тревненския шах, 91 годишният Пенчо Илиев, който
въпреки завидната си възраст не
пропуска нито едно шахматно
мероприятие в града.
В Градското първенство по ускорен шах след 5 кръга по
Швейцарската система при 20-минутна контрола за игра Петър
Христов с 4,5 точки се окичи със златния медал. Среброто
остана за Ивайло Белев, който също направи 4,5 точки, но

имаше по-лоши допълнителни
показатели. За бронзовия медал
се пребори Петър Колев
(Габрово), след като успя да
събере 3,5 точки.
В Градското първенство по
блиц след 5 кръга Борислав
Атанасов (Габрово) с 4,5 точки взе
безапелационно златото. Сребърният медал отиде при Петър
Христов, който събра 3 точки, а
бронзът бе отреден на Ивайло Белев с 2 точки.

В детския турнир при момчетата купа и златен медал спечели
Денислав Иванов (Габрово). Втори стана Кристиан Кънев
(Габрово), а третото място зае Добромир Добрев (Плачковци).
Купата и златния медал при момичетата завоюва Мелинда
Хамзова (Плачковци), среброто взе Омая Матеева (Габрово), а
бронзът остана за Яна Блажева (Габрово).

Община Трявна оказа силна подкрепа на трите турнира като
осигури както лакомства за всички участници, така и лично
присъствие на високо ниво: по една партия шах извън
класирането изиграха кметът на Община Трявна Силвия
Кръстева, председателят на Общински съвет – Трявна Стефан
Петров и заместник-кметът Марин Маринов.
Божидар Генчев, председател на ШК „Трявна-2001 “, награди
всички състезателите, с което приключи най-успешната
шахматна година в историята на клуба. През нея бяха спечелени
3 купи, 7 златни, 6 сребърни и 5 бронзови медала.

Спонтанен коментар на Мелинда след победата ѝ над Яна
Блажева: И Господ чу молитвите ми!

II място

I място

III място

Кристиан Кънев

Денислав Иванов

Добромир Добрев

II място

I място

III място

Омая Матеева

Мелинда Хамзова
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www.tryavna2001.org

