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24.¢e2 ¦d7 25.¦ed1 ¦xd1 26.¦xd1 ¦d8 27.¦xd8
¥xd8 28.¤e3 ¥e7 29.¢d3 ¥d6 30.h3 h6 31.c3 ¤a5
32.¢c2 ¢e8 33.¥c1 ¢f7 34.¥d2 ¤c6 35.¥e1 ¢e8
36.¤d5 ¢f7 37.¥f2 ¢e8 Shabalov,A (2607)Kamsky,G (2717) New York 2005 ½–½]
8...¤d7 9.¤bd2 0–0 10.¤c4 f6 11.h3 [Novamente
11.b3 ¤b8 12.¤e3 ¤c6 13.¤d5 ¥e6 14.¤xe7+
£xe7 15.¥b2 ¦ad8 16.h3 ¤d4 17.¤xd4 cxd4 18.f4
exf4 19.¦xf4 c5 20.a4 b6 21.£d2 £d6 22.¦af1 £c7
23.¦4f2 b5 24.axb5 axb5 25.¦a1 f5 26.exf5 ¦xf5
27.¦xf5 ¥xf5 28.£g5 ¦f8 29.¦f1 h6 30.£f4 £xf4
31.¦xf4 ¥g6 ½–½ (31) Georgiev,K (2423)-Genov,P
(2444) Albena 2011]
11...¤b8 12.¤h2 [12.b3; 12.¤e3]
12...¤c6 13.f4? [uma idéia errada, por isso as
brancas mantiveram o bispo em c1]
[Talvez a última oportunidade de tentar 13.b3]
13...¥e6 [13...b5]
14.¤e3 [14.¤f3 b5µ]
14...exf4 15.¦xf4 c4 [as peças pretas estão melhor
desenvolvidas e aproveitam a oportunidade de
abrir o jogo para o par de bispos causando
enfraquecimento na estrutura de peões das
brancas]
[15...¤d4µ]

Batista,Renato (2177) - Sega,Carlos

16.dxc4 ¤e5?! [16...¦e8µ seria mais preciso de
acordo com o computador]

Jogos Abertos , 17.11.2018
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 ¥e7
6.¥xc6 dxc6 7.£e1 c5 [Uma alternativa seria
7...¤d7 8.d4 (8.b3 0–0 9.¥b2 é o caminho normal
para pressionar o centro) 8...exd4 9.¤xd4 0–0
10.¤c3 ¦e8 11.¥e3 ¥b4 12.f3 ¤e5 13.¦d1 £e7
14.¢h1 ¤c4 15.¥c1 f5 16.exf5 £f7 17.£h4 ¥xc3
18.bxc3 c5 19.¤b3 ¥xf5 20.¤xc5 ¤d6 21.¥f4 £c4
22.¤d3 £xc3 23.£g3 £xc2 24.¤b4 £c4 25.¤d5
¥d3 26.¤f6+ ¢h8 27.¤xe8 ¤f5 28.£g5 h6 29.£g6
¥xf1 30.¥xh6 ¥xg2+ 31.£xg2 ¦xe8 32.¥g5 £e2
33.£h3+ ¢g8 34.¦g1 ¦f8 35.£g4 £xa2 36.h4 £d5
37.¥f4 ¦f7 38.¦e1 £c6 39.h5 ¤h6 40.£g3 £f6
41.¦e8+ ¢h7 42.¢g2 ¤f5 43.£g4 £b2+ 44.¢h3
£f6 45.¥e5 £c6 46.¦d8 ¤h6 47.£c8 £xf3+ 48.¥g3
£xh5+ 49.¢g2 £e2+ 50.¢h3 ¦f1 51.¦h8+ ¢g6
52.£xc7 £h5+ 0–1 Renato Batista - Sega, 2016]
8.d3 [Novamente o caminho das brancas seria com
8.b3 ¤d7 9.¥b2 ¥d6 10.d3 0–0 11.¤bd2 f6 12.¤c4
¤b8 13.a4 b6 14.¤h4 ¤c6 15.¤f5 ¥xf5 16.exf5
£d7 17.£e4 ¤e7 18.¤e3 £c6 19.¦fe1 £xe4
20.dxe4 ¤c6 21.f3 ¦fd8 22.¢f2 ¢f7 23.¤c4 ¥e7

17.b3?! [17.¤f5 ¥c5+ 18.¥e3 ¥xe3+ 19.¤xe3
£d6³]
17...¤g6 18.¦f2 £d4 19.¥d2 £xe4 [19...¥c5µ]
20.¤hf1 ¦ae8 [20...f5!?]
21.¤g3? [(não percebendo o perigo
adversário tenta colocar o cavalo em f5)]

meu

[21.¥b4 £e5³]
21...£e5 22.¤ef1 [22.¤gf1 c6µ; 22.¤gf5 ¥c5µ]
22...¥c5 23.¥e3?? [(perdendo uma peça)]
[23.£xe5 ¥xf2+ 24.¢xf2 ¤xe5–+]
23...¥xe3
0–1

Sega,Carlos - Gonzaga Garcia,Gabriel
(2208)
Jogos Abertos (5), 18.11.2018
1.c4 ¤f6 2.g3 g6 3.¥g2 ¥g7 4.¤c3 0–0 5.e4 d6
6.¤ge2 c5 7.d3 ¤c6 8.0–0 a6 [8...¤e8 sem jogar o
peão em a6 também é uma alternativa.]
9.h3 ¦b8 [9...¤e8 10.¥e3 ¤d4 11.¦b1 ¤c7
(11...¦b8 12.b4) 12.b4 b5 13.f4 ¦b8=]
10.a4 ¤e8 11.¥e3 ¤c7 [11...¤d4 12.¦b1 ¤c7
13.b4 ¤ce6 14.f4²]
12.d4 cxd4 13.¤xd4 ¤e6 [As trocas não aliviam a
posição das pretas pois a vantagem de espaço das
brancas permanece existindo. 13...¤xd4 14.¥xd4
¥xd4 15.£xd4 ¤e6 (15...b5 16.cxb5 axb5 17.a5±;
15...e5!? 16.£d3 ¤e6 17.¦fd1²) 16.£e3± ¥d7
17.f4 ¤g7 18.c5 dxc5 19.£xc5 £c8 20.£xe7 ¥xh3
21.£h4 £c5+ 22.¦f2 ¥e6 23.¦d1 ¦fe8 24.¥f3 ¥b3
25.¦d7 b5 26.axb5 axb5 27.¢g2 b4 28.¤d5 ¥xd5
29.¦xd5 £c4 30.f5 ¦bc8 31.f6 ¤e6 32.£h6 b3
33.¦d1 ¦c5 34.g4 ¦g5 35.¦h1 ¤f4+ 36.¢g3 ¦h5
37.£g7# 1–0 Sega - Crosa, 2003]
14.¤de2 ¤c5 [(essa é uma posição de debate nos
últimos anos)]
15.¦b1 [(este lance ou 15.b3 são os melhores
nesta posição)]

¤a5 22.£xe4 ¥f5 23.£b4 £d8 24.¥e4 ¦c8 25.¥xf5
¥c3 26.¤xg6+ 1–0 Bachman - Wan, 2014; 15...a5
16.f4² (16.b3) ]
16.b4 [(jogada de risco, mas o match era decisivo
e resolvi forçar um pouco os acontecimentos da
partida)]
[Possivelmente seria melhor ¹16.b3 b6 17.f4 ¤c6
18.b4 ¤d7 19.e5 ¥b7 20.c5²]
16...¤cd7 17.¥d4 [ 17.£b3!? ¤b6 18.c5 (18.¥xb6
£xb6 19.¤d5 £d8 20.a5²) 18...¤bc4 19.¥c1 ¥e6
20.¤d5 b5 21.f4 (21.cxb6 ¤xb6 (21...¥xd5 22.exd5
£xb6 23.¥f4±) 22.¤d4²) 21...¤c6 22.axb5 axb5
23.¦d1 £c8 24.cxd6 exd6 25.¢h2 ¦e8 26.¤ec3
¤d4 27.£a2 ¤b6 28.£f2 ¥xd5 29.¥b2 ¥a8
30.¦xd4 ¥xd4 31.£xd4 £c4 32.£xd6 ¦ed8 33.£f6
£e6 34.¤d5 £xf6 35.¥xf6 ¦d7 36.¥e5 ¤xd5
37.¥xb8 ¤e3 38.¥h1 ¦d2+ 39.¢g1 f5 40.¥a7 ¤c4
41.e5 ¥xh1 42.¢xh1 ¢f7 43.¦a1 ¦e2 44.¥c5 ¤d2
45.¢g1 ¤e4 46.¦a5 g5 Barcenilla,R (2501)Segarra,R (2283) Boracay Island 2012 ½–½ (66);
17.¥a7!? ¦a8 18.¥d4 também tem seu interesse.]
17...¤b6 [17...a5 18.bxa5 ¤c6 19.¥xg7 ¢xg7
20.e5 ¤dxe5 21.f4 ¤d7 22.a6=]
18.f4 [18.c5 dxc5 19.bxc5 ¤bc4 20.¤d5 e6 21.¤b6
¤xb6 22.cxb6²]
18...¤c6 19.¥xg7 ¢xg7 20.£d3 [(mantêm a
centralização das peças e oferece um peão ao
adversário)]

[Uma boa partida de referência foi : 15.b3 f5 16.exf5
¥xf5 17.g4 ¥e6 18.¦b1 a5 19.¤d5 ¥f7 20.£d2 ¢h8
21.¤ec3 ¥g8 22.¤b5 ¤e5 23.£e2 ¥xd5 24.cxd5
¤ed3 25.f4 £d7 26.¦bd1 ¤b4 27.¥d4 ¦be8
28.¥xg7+ ¢xg7 29.f5 gxf5 30.gxf5 ¢h8 31.¤d4
¦g8 32.¤e6 ¤xe6 33.fxe6 £d8 34.¦f7 ¦g7 35.£b2
¦eg8 36.¢h1 £c7 37.¦c1 £d8 38.¥e4 1–0 Granda
Zuniga - E. Barbosa, 2014; 15.f4?! ¤a5 boa jogada
que aproveita a situação do bispo em e3 estar sem
defesa (15...£a5 16.¦b1 após um partida
tumultuada terminou empatada. Sega - Resende,
2000) 16.b4 ¤xc4 17.¥d4 ¤e6 acabei perdendo
Sega - E. Barbosa, 2012]

[20.b5 ¤a5 (20...axb5 21.cxb5 ¤a5 22.f5²)
21.£d4+ f6 22.¤d5²; 20.£b3!?²]

15...¤e5 [(não é a principal jogada)]

22.b5 axb5 23.cxb5 ¥xd5 24.exd5 £b6+
25.¢h2+– ¤a7 [(acredito que foi esta posição que
meu adversário visualizou ao aceitar ganhar o
peão. De minha parte achei que os cavalos das
pretas ficaram muito mal posicionados, o que vai
levar muitos lances para voltarem a se posicionar
bem na partida, também o rei das pretas está
consideravelmente sem peças de proteção. Então
avaliei que o peão foi um preço baixo a ser pago
pela possibilidade de atacar o rei adversário
razoavelmente sem defesa.)]

[Relevant: 15...b6 16.b3 a5 17.£d2 ¥d7 18.¥h6
¥xh6 19.£xh6 f6 20.£e3 g5 21.¤d5 ¢h8 22.¤d4
¤xd4 23.£xd4 ¦f7 24.£d1 ¦g7 25.¢h2 £e8 26.¥f3
f5 27.exf5 ¥xf5 28.¦b2 £g6 29.¦e1 (29.¦d2)
29...¤d3 30.¥h5 £h6 31.¤xe7 ¤xb2 32.¤xf5
¤xd1 33.¤xh6 ¤xf2 34.¤f7+ ¢g8 35.¦f1 ¤e4 ½–
½ (35) Hall,R (2640)-Robson,N (2602) ICCF email
2014; 15...¤b4 16.b3²; 15...f5 16.b4 ¤xe4 17.¤xe4
fxe4 18.¤f4² ¢h8 19.£d5 £e8 20.b5 axb5 21.cxb5

20...¥e6 [20...a5 21.bxa5 ¤d7 22.¤d4²; 20...f5??
21.a5 ¤a8 22.¦fd1 fxe4 23.¤xe4 ¥f5 24.g4 ¥xe4
25.¥xe4+–]
21.¤d5± ¤xa4 [aceitar o peão possivelmente veio
de uma análise de que ficaria com um peão a mais
e não ver risco nisso.]
[21...f6 pensando em construir uma posição de
defesa pode ser o melhor.]

Ameaçando mate em g7
26.f5 ¤c5 27.£e3 ¦be8 28.¤d4 ¤d7?

33. ... fxe6 34.¦b4
29.¦f4? [Ganhava imediatamente 29.fxg6 hxg6
30.¤f5+ ¢g8 31.£h6+–]
29...g5 30.¦g4 [30.¦e4±]
30...h6? [30...¢h8 31.£xg5 ¦g8 32.£f4 ¦xg4
33.hxg4±; 30...¦g8 31.h4+–; 30...f6 31.¤e6+ (31.h4
¢h8 32.hxg5 fxg5 33.£d2+– (33.¦xg5+–) ) 31...¢h8
32.£xb6 ¤xb6 33.¤xf8 ¦xf8 34.¦e4 ¤ac8
35.¦c1+–]

31.¦xg5+ hxg5 32.£xg5+ ¢h7
Agora é preciso passar a torre para dar o mate da
escadinha
33.¤e6

1–0

