Próximas etapas do Circuito
Escolar de Xadrez
15/09 – Colégio do Carmo
29/09 – UME Cidade de Santos

Jogos Regionais (9 a 13/07)
As cidades da região ficaram bem
posicionadas:
Guarujá – 3º no masculino livre
São Vicente – 1º no masculino S20
6º no feminino S20
Cubatão – 5º no masculino livre
2º no feminino S20
Praia Grande – 2º no masculino S20
3º no feminino S20
A próxima etapa será nos Jogos Abertos em
novembro, na cidade de São Carlos.

Esta posição é de uma das partidas do
evento. Jogam as pretas, o que jogar ?
As brancas ameaçam passar a dama para h6 e a torre
em h3 atacando o roque das pretas. Então as pretas
terão de tomar uma decisão baseada no quanto
acreditam que esse ataque seja forte. Após gastar boa
parte do tempo restante calculando as opções as pretas
escolheram a linha mais arriscada.
20 .,,, f6
[A simples captura levaria a uma posição de igualdade
20...dxe4 21.¤xc4 £e6 22.¤e3 ¦cd8 23.¦c7 ¥d5=;
20...¦c7 21.exd5 ¦d8= também era uma opção para
manter o jogo equilibrado]
Agora as brancas praticamente são obrigadas a
sacrificar uma peça pelo ataque.
21.¤xg6
[21.¤g4 dxe4µ deixaria as brancas numa posição
quase perdida]
21...hxg6 22.£h6 ¦c7
A defesa das pretas se baseava nesta jogada de torre,
que agora poderá ajudar seu monarca.
23.¦g3 ¦h7
[Outra opção seria jogar 23...¦g7 que levaria a muitas
complicações com 24.¦xg6 ¦ff7 25.e5 (25.exd5 £f8
26.¦e4 ¦xg6 27.£xg6+ ¦g7 28.£h5 ¦g5 29.¦g4
(29.£e2 ¢f7µ) 29...£e7 30.h4 ¦xg4 31.£xg4+ ¢f8
32.£f5 £f7 33.d6 ¥c6³) 25...£e6 26.h4 ¦xg6 27.£xg6+
¦g7 28.£xf6 ¥c8ƒ mas as pretas resistiriam mantendo
a peça a mais e chance de criar um peão passado na
ala da dama.]
24.£xg6+ ¢h8 25.¦ee3?
As brancas seguem uma sequência para ganhar a
dama das pretas mas caem numa cilada,
[25.e5 £e6 26.¦ee3 £f7 27.exf6 £xg6 28.¦xg6 b5µ
deixaria as pretas melhores;
Correto seria: 25.exd5! (abrindo a coluna para a torre
se somar ao ataque) £f4= com igualdade
a) 25...£d7= também daria igualdade;
b) Mas seria errado seguir 25...¥xd5? 26.¦e8 b5
27.¢f1!+– (27.h4! b4 (27...c3? 28.bxc3 £a3??) ) 27...a5
28.h4 (28.¦g5 fxg5 29.£xd6 ¥xg2+ 30.¢xg2 ¦xe8
31.£f6+ ¦g7 32.d5+–) 28...b4 29.¦g5+–]
25...dxe4 26.¦h3 £e7–+ 27.¦xh7+ £xh7 28.¦h3?
(caindo na cilada, mas Dg4 levaria Bc8 e com uma peça
a mais as pretas venceriam) £xh3 29.gxh3 ¦g8
30.£xg8+ ¢xg8 [etc]
0–1

Probleminhas....
2 – Brancas jogam e dão mate em 3 lances

1 - Brancas jogam e dão mate em 3 lances

3 - Brancas jogam e ganham

Problemas de raciocínio lógico (nível difícil)

4 – Brancas jogam e dão mate em 4 lances

Observação: Em todos os diagramas as
Brancas começaram com as peças embaixo
indo para cima.

5 - Como chegar nesta posição após 4 jogadas de
cada lado? (4 jogadas de brancas e 4 jogadas de
pretas)

6 – Como chegar nesta posição depois de 5
jogadas de cada lado? (5 jogadas de brancas e 5
jogadas de pretas)

10.c3 d5
[10...¤a5 11.¥c2 c5 12.h3 ¥d7 13.d4 £c7 seria uma
sequência natural]
11.h3 ¥h5
[11...¥xf3 12.£xf3 d4 13.¥d5 dxc3 14.bxc3 £d6
15.¥xc6 £xc6 16.d4 ¦fd8 17.dxe5 ¤d7 18.¥f4 ¤c5
19.¥g3 ¦d3 20.£e2 ¦ad8 21.f3 h5 22.¥f2 ¤e6 23.£c2
¤f4 24.¥g3 £c5+ 25.¢h2 £xe5 26.£c1 ¥d6 27.¢h1
£g5 0–1 Wei - So, blitz no chess.com , 2018]
12.£e2!?N
[Esta jogada deve ter sido preparada pela equipe de
Caruana]
[12.exd5 ¤xd5 13.g4?! ¥g6 14.¤xe5 ¤xe5 15.¦xe5
¤b6 16.d4 ¥d6 17.¥g5 £d7° 1–0 (46) Jackson,S
(2185)-Littlewood,P (2475) London 1984. Pretas têm
uma ótima compensação pelo material.]

Londres sediará em novembro a disputa pelo
mundial. O atual campeão Magnus Carlsen
(Noruega) defenderá o título contra o desafiante
Fabiano Caruana (Estados Unidos). Segue abaixo
partida disputada no torneio de Candidatos
(classificatório para o Mundial).
Fabiano Caruana - Levon Aronian [C88]
FIDE Candidates Berlin (Rodada 13), 26.03.2018
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 ¥e7
6.¦e1 b5 7.¥b3 0–0 8.d3
[8.a4 b4 9.a5 d6 10.d3 ¥e6 11.¤bd2 (11.¥xe6 fxe6
12.¤bd2 £e8 13.c3 ¦b8 14.d4 bxc3 15.bxc3 exd4
16.cxd4 ¦b5 Motylev-Tomashevsky,2017 e TopalovAdams,2017) 11...¦b8 12.¥xe6 fxe6 13.c3 ¦b5 14.d4
bxc3 15.bxc3 exd4 16.cxd4 ¤b4 17.¤f1 (17.¥a3 d5
18.¤g5 £d7 19.e5 ¤e8 20.¤gf3 ¦xa5 21.¥xb4 ¥xb4
22.¦xa5 ¥xa5 23.£e2 c5 24.dxc5 ¤c7 25.¦b1 ¤b5=)
17...c5 18.dxc5 dxc5 19.£b3 £d7=]
8...d6 9.¥d2!?
[Este movimento foi usado por Grischuk na 12ª rodada
do mesmo evento. Sua idéia é evitar o típico movimento
do cavalo das pretas para a5 enquanto se prepara para
jogar a2–a4, Cc3 ou c3 dependendo do que as Pretas
realizam a seguir.]
9...¥g4
[9...¢h8!? 10.h3 ¤d7 11.¤c3 ¤a5 12.¤d5 ¤xb3
13.axb3 ¥b7 (13...c6?? 14.¥a5+–) 14.c4² ½–½ (54)
Grischuk,A (2767)-Aronian,L (2794) Berlin GER 2018.
As Brancas ficaram um pouco melhores na abertura:
14...f5 15.¥a5 ¦c8 16.¦c1 bxc4 17.bxc4 fxe4 18.dxe4
¤c5 19.¥c3 £e8 20.b4 ¤e6 21.¥d2 c6? (21...¥d8
22.c5 ¦b8) 22.¤xe7 £xe7 e agora o melhor seria 23.c5!
¦cd8 24.¦e3 dxc5 25.bxc5 ¤xc5 26.£e2 ¤e6 27.¥a5
¦c8 28.¥c3±; Em outra partida seguiu: 9...¤d7 10.a4
¥b7 Agora o mais preciso é: 11.¤c3! ¤d4 (11...b4
12.¤d5) 12.¤xd4 exd4 13.¤d5²]

12...¦b8
[Con esta misteriosa jugada de torre, Aronian persigue
varios propositos: primero desanima a4; como pronto
veremos le quita fuerza a ed5 seguido de De4 y,
porultimo, aparta la torre para evitar un posible Bd5.]
13.¥g5! [Lutando pelo centro !]
[13.exd5?! ¤xd5 14.g4 (14.£e4 ¤f6! 15.£xc6 ¦b6
16.¤xe5 ¥d6!) 14...¥g6 15.¤xe5 ¤xe5 16.£xe5 c6°
17.¥xd5 (17.d4 ¥d6) 17...¥f6! 18.£g3 cxd5 19.¥f4 ¦c8
20.g5 ¥e7 21.¤d2 f6!„]
13...dxe4
[13...¥xf3!? 14.£xf3 d4 15.¤d2 h6 16.¥h4 dxc3
17.bxc3 b4 conseguindo a casa d4]
14.dxe4 h6
[14...¤d7 15.¥e3 ¥c5 16.¤bd2 £f6]
15.¥c1!
[Um movimento difícil de fazer o que Caruana disse
ainda fazia parte de suas preparações. Em c1, o bispo
não atrapalhará as outras peças. Como um princípio
diz, o desenvolvimento não importa muito em um jogo
fechado ou quando o inimigo não pode facilmente abrir
o jogo.]
[15.¥h4 ¤d7 16.¥g3 (16.¥xe7 £xe7 17.¤bd2 £f6!
prevenindo a típica manobra de cavalo para f1–g3/e3.)
16...¥d6 17.¤bd2 ¤c5 18.¥c2 a5„ 19.¤f1?! b4
(19...a4!? 20.a3 ¤a5³) 20.¤e3 £f6 21.¤f5 (21.¤d5
£e6) 21...bxc3 22.bxc3 ¦b2ƒ]
15...¥g6
[15...¤a5!? 16.¥c2 £c8 levando a torre para d8.]
16.¤bd2 ¤h5
[16...¥c5 17.¤h4 (17.a4!? também parece bom)
17...¥h7 (17...¥h5 18.¤df3ƒ) 18.¤f5²]
17.¤f1 ¥c5

[17...¤f4?! 18.¥xf4 exf4 19.¥d5! (19.¦ad1 £c8
20.£d2±) 19...¤a5 20.¦ad1 £c8 21.¤e5± ¥h7
22.£h5‚]
18.g3
[Um movimento útil, impedindo qualquer possibilidade
futura do cavalo das Pretas ir para f4, e preparando o
cavalo das Brancas de ir para h4.]
[18.¥d5 ¤e7 19.¦d1 ¥d6 20.¥b3 ¤c6 21.g3 ¤f6
22.¥c2]
18...¢h7?!
[Teria sido melhor para as pretas admitir que seu cavalo
em h5 completou sua 'missão' e optar por 18...¤f6
19.¥c2 £d7 (19...£c8 20.¢g2 ¦d8) 20.¢g2 a5]
19.¢g2 £e7
[19...f5? seria prematuro 20.exf5 ¦xf5 (20...¥xf5
21.¤g5+!) 21.¥c2 ¦f6 22.¤g5+!+–]
20.¥c2!
[Um bom movimento com duas finalidades. A primeira
e mais óbvia idéia é superproteger o peão de e4,
permitindo que o cavalo vá para e3 e depois para d5.]
20...¦fd8
[20...a5 21.¤e3]
21.b4!
[Esta era a segunda ameaça, causar o
enfraquecimento dos peões da ala da dama das
Pretas.]
[21.¤e3 ¤f6 22.¤h4± também seria bom]
21...¥b6 22.a4 ¤f6?!
[22...£e6 23.¤e3 ¤e7 24.¤f5 c6 (24...¤xf5?? 25.exf5
¥xf5 26.g4+–; 24...¢h8) 25.¥e3²]
23.¤h4 £e6 24.¥d3?!
[24.¤xg6 fxg6 25.¥d3 ¦f8 26.f3 teria sido mais preciso]
24...¥h5!
[Aronian percebe que não pode simplesmente ficar
parado esperando o adversário jogar e resolve criar
complicações.]
[24...¤e7 25.¤xg6 ¤xg6 26.axb5 axb5 27.¥xb5 ¥xf2
28.¥c4!+– (28.¢xf2 £b6+) ; 24...£d7 25.¦d1 bxa4
(25...¤e7 26.f3²) 26.¤xg6 fxg6 27.¥c2±]
25.g4
[25.f3 teria sido uma alternativa sólida e evitado o
contra-jogo das Pretas, mantendo a vantagem das
Brancas.]
25...¥xg4! 26.hxg4 ¤xg4 27.¤f5!
[Caruana encontra a melhor jogada !]
[Seria horrível 27.f3?? ¤f2–+ atacando o Bd3 e
ameaçando entrar com a dama em h3.; 27.¥e3 ¤xe3+

28.fxe3 ¦xd3! 29.£xd3 £g4+ 30.¤g3 £xh4 31.£d7
¦d8! 32.£xf7 (32.£xc6? ¦d6) 32...¦d2+ 33.¢f3 ¤e7
34.a5 ¥a7 35.£h5+– deixaria as Brancas ganhas;
27.¤e3? ¤xe3+ 28.¥xe3 ¥xe3 29.fxe3 ¦xd3! 30.£xd3
£g4+ deixaria as Pretas ganhas]
27...¤xf2
[27...¥xf2?? 28.£xg4 ¥xe1 29.£xg7#]
28.¥c2
[Parece mais preciso jogar 28.¥b1 g6 29.¤1e3 gxf5
30.exf5 £f6 31.£xf2 ¤xb4! 32.a5! (32.cxb4 ¦d4
33.¢h3 £g5 34.f6+ ¢h8 35.£g3 £h5+ 36.¢g2 ¦g8
37.¤f5 ¦xg3+ 38.¤xg3 ¦g4 39.¦a3 bxa4= 40.¦f3)
32...¥a7 33.¢f1 ¤d3 34.¤g4 ¥xf2 35.¤xf6+ ¢g7
36.¤h5+ ¢h8 37.¦d1 ¤xc1 38.¦xd8+ ¦xd8 39.¢xf2 e
as Brancas têm chance de ganhar]
28...g6 29.¤1e3?!
[29.¤5e3! seria correto: 29...¤h3 30.¤d5 ¤g1
(30...¤f4+ 31.¤xf4 exf4 32.¥xf4± £f6 33.£f3 ¥d4
34.¤h2 ¤e5 35.¤g4 ¤xf3 36.¤xf6+ ¥xf6 37.¢xf3
¥xc3 38.¥xc7 ¥xe1 39.¦xe1+–) 31.£d3 ¤e7 32.a5 ¥a7
33.£g3 ¤xd5 34.exd5 £xd5+ 35.¥e4 £c4 36.¤d2+–;
29.a5! ¥a7 30.¤5e3 ¤h3 31.¤d5 ¤f4+ 32.¤xf4 exf4
33.¥xf4 £f6 34.£f3±]
29...gxf5 30.exf5 £f6 31.£xf2
[31.¢xf2? £h4+ 32.¢f1 ¤d4 33.£g2 (33.f6+ ¢h8;
33.£f2 £xf2+ 34.¢xf2 ¤xc2–+) 33...¦g8–+]
31...e4?
[Aronian deixa passar a chance de complicar o jogo
com 31...¤xb4!! 32.cxb4 ¦d4! 33.¢h3! £g5! (33...¦g8
34.¤d5!! ¦xd5 35.£f3 ¦d4 36.¥e4± ¦xb4 37.¦a3 bxa4)
34.f6+ ¢h8 35.¤f5 (35.¥d1 ¦g8 36.¤g2 ¦f4!! 37.¦xe5
¦xf2 38.¥xg5 ¥d4! 39.¥h4=) 35...£h5+ 36.¢g2 ¦g8+
37.£g3! (37.¤g3? ¦h4–+) 37...¦c4! (37...¦dg4
38.¥xh6+–; 37...¦xg3+ 38.¤xg3 ¦g4 39.¦a3) 38.¥d3
(38.¥e4? ¦xe4! 39.£xg8+ ¢xg8 40.¤xh6+ ¢f8
41.¦xe4 £d1–+) 38...¦xg3+ 39.¤xg3 ¦g4 40.¥f4!!
(40.¦a3 ¥f2!–+) 40...¥g1!! (40...¦xf4 41.¤xh5; 40...£h4
41.¦h1±) 41.¥xe5 ¥h2= 42.¦e3 ¥xg3 43.¥xg3 £d5+
44.¢h2 £h5+ 45.¢g2 £d5+= 46.¢f2? ¦xg3! 47.¢xg3
£g5+ 48.¢f2 £xf6+–+]
32.¦h1
[32.¥xe4 ¤e5 33.¦h1+–]
32...¦d6
[32...¤xb4 33.¥xe4 ¤d3 34.£h4]
33.¥xe4 ¦g8+
[33...¦e8 34.£f4! £e5 35.£xe5 ¦xe5 36.¢f3–+]
34.¢f1 ¤e5
[34...¦g5 35.axb5 £xc3 36.£b2+–]
35.£f4 c6 36.axb5 ¦g5
[36...axb5 37.¦xh6+! £xh6 38.f6+ ¦g6 (38...¤g6
39.£xh6+ ¢xh6 40.¤f5+) 39.£xh6+ ¢xh6 40.¤c4+!+–

(40.¤f5+?! ¢h5 41.¤xd6 ¦xf6+ 42.¤f5 ¢g4„)
40...¢h5 41.¥xg6+]
37.bxa6 £d8 38.f6+ ¤g6 39.¦xh6+
[39.¦xh6+ ¢xh6 40.£h2+ (40.¤g4+ ¢h7 41.£xg5+–
¦d1+ 42.¢e2) 40...¦h5 41.¤f5++– ¢h7 42.£xh5+ ¢g8
43.¤e7+ ¤xe7 44.£h7+ ¢f8 45.£h8+ ¤g8 46.¥h6+
¢e8 47.£xg8+ ¢d7 48.£xf7+ ¢c8 49.£b7#]
1–0

A Olimpíada de Xadrez será na cidade de Batumi
na Geórgia de 24/9 a 05/10. Brasil estará
disputando em ambos os naipes, no absoluto
formam a equipe brasileira: Rafael Leitão,
Alexandr Fier, Luis Paulo Supi, Krikor Sevag
Mekhitarian, Felipe de Cresce El Debs. A equipe
feminina é formada por: Juliana Sayume Terao,
Julia Alboredo, Kathie Goulart Librelato, Ana
Vitória de Paula Rothebarth, Suzana Chang.

Respostas dos problemas
1 – 1.Bf6 gxf6 2.Rf8 f5 3.Cf7#
2 – 1.g4+ Txg4 2.Th3+ Th4 3.g4#
3 – 1.c7 Rxc7 2.axb6+ Rxb8 3.b7 Rc7
4.bxa8=D
4 – 1.Cc5 Rxg6 2.Cd7 Rh6 3.Ce5 g6 4.Cf7#

Problemas de raciocínio
5 – 1.Cf3 e5 2.Cxe5 Ce7 3.Cxd7
Cec6 4.Cxb8 Cxb8
6 - 1.Cc3 d5 2.Cxd5 Dd6 3.Cxe7
Dxh2 4.Cc6 Dd6 5.Cd8 Dxd8

