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Tрима малки рицари представиха клуба на 43-то издание на Националната
индивидуална купа „Морско конче“, в което участваха рекорден брой състезатели.
Валентин Данов затвърди своите успехи (след среброто в държавното първенство за
ученици в Албена) и отново е сред медалистите. Той зае трето място в своята
възрастова група и то само след една партия от общо 7 кръга със съперник на неговата
възраст. Той спечели своя медал, като се сражава най-вече с момчета от възрастова
група до 16 години. Вальо положи много труд през отминалата учебна година,
демонстрира постоянство и задълбочи разбирането си за играта. Ако това не се
промени, положителните резултати ще продължават да го съпътстват.

Снимка: Ани Аршинкова

Ангелика Николова спечели допълнителната награда в своята възрастова група,
заемайки четвърто място. Много малко не й достигна да се нареди сред медалистите.
Тя също завоюва своето класиране най-вече в партии с момичета до 16 годишна
възраст (5 от общо 7 партии). Трябва да се отбележи, че Ангелика показа дух и
борбеност и се справи с шахматните затруднения успоредно с типични за морето
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вирусни неблагополучия…

Снимка: Ани Аршинкова

Кристиян Игнатов участва в най-трудното състезание. 47 деца от възрастова група до
10 години играха в отделен турнир. Криси зае 10 място в крайното класиране и на него
вероятно му е най-трудно да разбере защо трябва да приеме своя резултат за успех.
Подобно на Вальо и Ангелика той също игра най-вече с по-големи деца, които догодина
няма да са в неговата възрастова група (6 от общо 7 партии). В крайното класиране и
сред първите 10 има само три деца родени през 2009 година. Но най-вече Криси успя да
овладее в голяма степен своя темперамент и да го подчини на турнирната дисциплина,
да постигне стабилен резултат от 4,5 точки и така да потвърди, че е направил сериозни
стъпки в лесното на думи, но трудното за овладяване умение да се учим от грешките си.
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