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1 Stănică Maria CSŞ Ilfov 1 Kovacs Balazs CSM Satu Mare

2 Anistoroaei Maria Gambitul Damei Iaşi 2 Cazacu Iustin-Nicolas Gambitul Damei + Politehnica Iaşi

3 Avram-Corbu Ioana CSM Galaţi 3 Apostu Rareş-Ştefan CS Mediator Giarmata Vii

4 Văduva Anemona-Raisa CS Oxygen Bucureşti 4 Larion Iustin CS Oxygen Bucureşti
5 Grigore Melania-Cristina CSM Ploieşti 5 Boştină Vladimir-Ioan CSM Ploieşti

6 Constantin-Ciuntu Anne-Sophie CS Oxygen Bucureşti 6 Simu Alexandru CSM Mediaş

7 Fetcu Amalia ACS Rozmarin Bucureşti 7 Varabiescu Petru CS Universitar de Şah Bucureşti
8 Teodorescu Sofia-Maria CSM Galaţi 8 Otvos Mihnea-Andrei ACS Fianchetto Constanţa
9 Stoica Melina-Theodora CS Universitar de Şah Bucureşti 9 Bălan Vladimir ACS Fianchetto Constanţa

10 Voicu Adelina-Maria ACS Rozmarin Bucureşti 10 Şuteu Cătălin-Mihai ACS ''la Bunicu'' Baia Mare

11 Bălan Anastasia E. ACS Fianchetto Constanţa 11 Pasca Alexandru-Daniel ACS Tinerii Lei Baia Mare

12 Creţescu Eliza CS Universitar de Şah Bucureşti 12 Ionită Mario-Alexandru CSM Galaţi

1 Şunea Sara Maria LPS Satu Mare+Tinerii Lei Baia Mare 1 Stănică Andrei CSŞ Ilfov

2 Creţescu Emma CS Universitar de Şah Bucureşti 2 Rusu Lucas ACS International Chess Club Iaşi

3 Dumitru Rucsandra Sofia CSM Iaşi 2020 3 Tătar Marius Lucian CSŞ Târgu Mureş
4 Trif Aliyah-Antonia ACS Chess Family 4 Sofronie Vladimir CS Logic 64 Brasov+LPS Satu Mare
5 Covaci Miruna-Maria LPS Satu Mare+Tinerii Lei Baia Mare 5 Negrean Andrei Clubul Central de Şah Bucureşti
6 Zamfirache Amalia-Maria LPS Satu Mare 6 Ponta-Făcăleţ Zeno-Andrei ACS ''Şahistul Pecica''

7 Sabou Ştefania Theodora CS Universitar de Şah Bucureşti 7 Butuza Ştefan Aurelian CSŞ Târgu Mureş

8 Tani Selina ACS Hannibal Bucureşti 8 Petroff Vlad CS Oxygen Bucureşti
9 Volosincu Irina ACS Logic Delta Tulcea + ICC Iaşi 9 Călin Rareş-Ionuţ ACS Minerva Brăila

10 Nanu Alexandra-Gabriela CS Dinamo Bucureşti 10 Deac Victor CS Mediator Giarmata Vii
11 Popa-Bochiş Anisia-Teodora CS Universitar de Şah Bucureşti 11 Constantinescu Bogdan-IonuţCS Universitar de Şah Bucureşti

12 Pop Maria Olivia CSŞ Târgu Mureş 12 Savu Vicenţiu-Dorian CS Universitar de Şah Bucureşti

1 Aldea Maria-Antonia ACS Chess Masters Bucureşti 1 Sava Robert-Gabriel ACS Hannibal Bucureşti
2 Bădică Ariana CSM Bucureşti 2 Anghelescu Teodor-Ştefan LPS Satu Mare

3 Sida Flavia-Maria CS Dinamo Bucureşti 3 Tudor Henry Edward ACS Fianchetto Constanţa
4 Ciocîrlan Bianca-Alexandra CSŞ Ilfov 4 Dănilă Tudor-Gabriel CS Universitar de Şah Bucureşti

5 Argeanu Gabriela-Flavia ACS Pionii Regelui Româneşti 5 Filip Gabriel CS Micul Sahist Iaşi

6 Caraghete Ana-Marina ACS Fianchetto Constanţa 6 Dodoi Matei-Teodor ACS Pionii Regelui Româneşti
7 Antal Iris-Ileana CS Dinamo Bucureşti 7 Păunescu Ştefan-Vlad LPS Satu Mare

8 Morus Ana Clubul Central de Şah Bucureşti 8 Leu Dragoş Ştefan CSM Galaţi

9 Viţelar Bianca Andreea CS Unirea Sânnicolau Mare 9 Tănăsie Cosmin CS Oxygen Bucureşti

10 David Anisia-Maria CS Universitar de Şah Bucureşti 10 Costache Andrei Eugeniu CS Micul Sahist Iaşi
11 Liţcanu Daria-Tiana CS Dinamo Bucureşti 11 Galeş Randi-Ioan CSM Galaţi

12 Niţu Maria Roxana ACS M.M. Mihail Marin Bucureşti 12 Harabor David-Alexandru CS Universitar de Şah Bucureşti

1 Iordache Alexia-Andreea ACS Chess Masters Bucureşti 1 Cnejev Vladimir-Alexandru CS Oxygen Bucureşti
2 Maria Lia-Alexandra CS Dinamo Bucureşti 2 Crăciun Sasha-Matei CS Otopeni
3 Ştefan Iulia-Cristiana CSŞ Nr. 1 Timisoara 3 Magold Filip CS Dinamo Bucureşti

4 Andrieş Alexia CS Politehnica Iaşi+CSM Iaşi 2020 4 Saioc David CSŞ Nr. 2 Bucureşti

5 Marcu Daria-Ana CS Dinamo Bucureşti 5 Sabarez Iulian ACS Pionii Regelui
6 Borisov Sofia-Ioana Clubul Central de Şah Bucureşti 6 Coicev Matei-Andrei CS Universitar de Şah Bucureşti
7 Ferar Cezara-Maria CSM Ploieşti 7 Ţăran Sebastian ACS Smart Galaţi

8 Criveanu Maria ACS Fianchetto Constanţa 8 Tăriceanu Victor CSM Bucureşti
9 Samson Maria CSM Bucureşti 9 Prelipcean Eric-Matei CS Universitar de Şah Bucureşti

10 Pîrvan Maria CSM Bucureşti 10 Radu David Cr LPS Satu Mare

11 Pandelescu Maria-Catalina CS Oxygen Bucureşti 11 Botea David-Alexandru CS Dinamo Bucureşti

12 Militaru Andreea-Elena CSM Bucureşti 12 Butolo Alexandru-Mircea CS Universitar de Şah Bucureşti

1 Puia Alexia-Teodora CSM Bucureşti 1 Anghel Iulian-Mihai CSŞ Nr. 1 Timisoara
2 Şchiopu Oana-Magdalena CSŞ Nr. 1 Timisoara 2 Filip Andrei L. CSM Bucureşti

3 Sălăjan Ştefania LPS Satu Mare 3 Creangă Robert-Ionuţ CS Universitar de Şah Bucureşti

4 Boureanu Bianca-Alina ACS Smart Galaţi 4 Veress Armand CS Logic 64 Brasov
5 Hoancă Alexia-Ioana CS Universitar de Şah Bucureşti 5 Ţâmpea Radu CSM Unirea Alba Iulia

6 Spiridon Anisia CS Universitar de Şah Bucureşti 6 Nedelcu Teodor-Cosmin Scm Gloria Buzau
7 Bîra Andrada-Paraschiva CSŞ Viitorul Cluj-Napoca 7 Oltean Cristian-Daniel ACS Sah Club Vados Arad

8 Barila Ştefana CSM Bucureşti 8 Sachilaru Alexandru CS Sergentul Vaslui

9 Moldovanu Raluca CS Oxygen Bucureşti 9 Dima Ioan-Radu ACS Hannibal Bucureşti
10 Roncea Andreea-Alexandra CS Oxygen Bucureşti 10 Dumitrescu Daniel CSM Bucureşti
11 Echimescu Otilia-Elena ACS Hannibal Bucureşti 11 Melinte Rareş-Andrei CSM Bucureşti

12 Petculescu Diana-Silvana CSŞ Nr. 1 Timisoara 12 Costescu Mihnea-Constantin CS Dinamo Bucureşti

1 Lehaci Miruna-Daria CSM Iaşi 2020 1 Ognean Mihnea-Ionuţ CSŞ Târgu Mureş
2 Obada Ema CSM Iaşi 2020 2 Antonică Dragoş-Andrei CC Sah Bucureşti+ACS Smart Galaţi

3 Trifoi Mihaela-Ioana CSM Sighetu-Marmatiei 3 Antal Hunor-Zoltan CN Aprily Lajos Brasov+CS Dinamo

4 Ciolacu Alessia-Mihaela Clubul Central de Şah Bucureşti 4 Vîlcu Matei-Ştefan CSŞ Târgu Mureş

5 Mătăsaru Ştephanie CSŞ Nr. 1 Timisoara+CS Dinamo 5 Coca Cristi-Iulian CC Sah Bucureşti+ACS Smart Galaţi

6 Băţăgan Ilinca-Petra ACS Jocul De Sah Ramnicu Valce 6 Mintău Andrei-Catalin CS Sah Club Oltenia Craiova
7 Vorniceanu Alina CSM Galaţi 7 Magold Victor CS Dinamo Bucureşti

8 Pătru Alexandra-Ioana CS Universitar Ploieşti 8 Pădurariu Mihai-Edward CS Universitatea Targoviste
9 Popa Andra-Maria CS Universitar Ploieşti 9 Capragiu Matei-Ştefan Clubul Central de Şah Bucureşti

10 Piţigoi Sabina-Andreea CS Dinamo Bucureşti 10 Tablan Matei-Christian CSM Bucureşti
11 Stan Luciana-Gabriela CS Dinamo Bucureşti 11 Stepanencu Nicodim-Cosmin CS Dinamo Bucureşti

12 Petrescu Andreea Asc Drobeta Tr Severin 12 Mazilu Ştefan Fabian CS Micul Sahist Iaşi

1 Bucur Denisa-Andreea CS Dinamo Bucureşti 1 Ghimpu Samuel-Timotei ACS Vados Arad+ACS Smart Galaţi
2 Paraschiv Petronela-Alexandra CSU Universitatea de Vest Timişoara 2 Paraschiv Paul-Alexandru CSu Universitatea De Vest Timi
3 Anghel Maria CSŞ PC Constanta+ Dinamo Buc. 3 Stoleriu George CS Politehnica Iaşi

4 Şchiopu Andreea-Alexandra CSM Bucureşti 4 Bulău Andrei-Cristian CS Universitar Ploieşti

5 Nastore Pavel-Alexandru CSU Universitatea de Vest Timişoara
6 Berechet Ştefan-Mario Scm Gloria Buzau

7 Prisăcaru Ştefan-Emilian CS Sergentul Vaslui

8 Fluerariu Radu-Cristian CS Universitar "A.S.E." Bucureşti

9 Chipăilă Cristian-Florin CSM Galaţi
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etapa 1
(rapid)

30 apr. -1 mai. 4 -11 iun. 20 - 28 aug. 17 - 24 oct. 4 - 6 nov.

nov

5-7 dec.

etapa 2
(clasic)

etapa 3
(clasic)

etapa 4
(clasic)

etapa 5
(rapid)

�nala
(rapid)

2022

FOND TOTAL DE PREMIERE

ETAPA 4

GEOAGIU BĂI

17  24 OCTOMBRIE
Şah clasic

PREMIUL 1

5000 EURO

ETAPA 5

BRĂILA

4  6 NOIEMBRIE
Şah rapid

PREMIUL 1

5000 EURO

FINALA

FINALA

ALBA IULIA

5  7 DECEMBRIE
Şah rapid

PREMII ÎN FINALĂ

25.000 EURO

100.000 EURO

ETAPA 1

BUCUREŞTI 
Palatul Parlamentului

30 APRILIE  1 MAI
Şah rapid

ETAPA 2

1

2
3

4

5

TÂRGU MUREȘ

4  11 IUNIE
Şah clasic

ETAPA 3

MIERCUREA CIUC

20  28 AUGUST
Şah clasic

PREMIUL 1

5000 EURO
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Probabil că n-aș fi un bun politician, dar cu siguranță nu pentru aceste calități am fost ales 

în funcția de vicepreședinte al Federaţiei Române de Şah. Faptul că mi-am petrecut 

practic toată viața în marea familie a șahiștilor, cred că îmi oferă suficientă experiență 

pentru a aduce un plus în activitatea federaţiei. În special în proiectele care implică 

activitatea juniorilor, deoarece am fost și eu cândva un junior cu ceva performanțe și     

m-am lovit de toate lipsurile de care sunteți conștienți cu toții că există. 

Nu doar în șah, copiii și juniorii reprezintă viitorul, de aceea dorim să dezvoltăm cât mai 

multe proiecte benefice pentru aceștia. Regionalizarea pregătirii copiilor de până la 14 ani, 

despre care veți citi în paginile acestei reviste, a început deja și urmează să pornim la 

drum și cu pregătirea juniorilor de performanță de peste 14 ani. Proiectul deja cunoscut 

“Școala Marilor Maeștri” va continua, anul acesta cantonamentul de la Eforie Nord, din 

perioada 29 august – 4 septembrie, va fi un bun prilej de pregătire pentru Campionatul 

Mondial de la Mamaia, iar cheltuielile pentru medaliații campionatului național de șah clasic 

vor fi asigurate de către Federaţia Română de Șah. 

Circuitul Grand Prix România reprezintă o excelentă oportunitate de a se remarca pentru 

juniorii noștri, iar rezultatele lor din primele două etape, de la Bucureşti şi Târgu Mureș, 

sunt mai mult decât promițătoare, unii dintre ei obţinând clasări foarte bune. 

Cu siguranță mai sunt foarte multe lucruri de făcut, dar cred că suntem pe drumul cel bun!  

Alin Berescu, Vicepreşedinte al FRŞah 
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Pentru generaţii întregi de şahişti 
români, ideea că România ar putea 
organiza anual un super turneu, care 
să îi aducă la Bucureşti pe cei mai 
mari jucători din lume, a fost doar un 
vis. În ultimii ani visul a devenit însă 
realitate, meritul principal fiind al 
Fundaţiei Superbet, care a decis să se 
implice foarte activ în sportul minţii. 
Proiectul Grand Chess Tour, iniţiat în 
2015 de legendarul Garry Kasparov, a 
ajuns în 2019 şi în România datorită 
parteneriatului organizatorilor 
circuitului cu Fundaţia Superbet. De 
la an la an proiectul s-a dezvoltat, 
astfel că la startul Superbet Chess 
Classic Romania 2022 s-au aflat 9 
dintre primii 12 jucători din lume, 
alături de Bogdan Deac, cel mai bine 
cotat jucător român al momentului. 

Desfăşurată la Palatul Parlamentului 
sub sloganul “United Minds”, 
festivitatea de deschidere a turneului 
a fost una de excepţie, prezenţa lui 
Garry Kasparov la Bucureşti 
amplificând desigur vizibilitatea 
evenimentului. Alături de fostul 
campion mondial Garry Kasparov au 
urcat pe scenă Augusta Dragic, 
preşedintele Fundaţiei Superbet, 
Michael Khodarkovsky, directorul 
Grand Chess Tour, Vlad Ardeleanu, 
preşedintele Federaţiei Române de 
Şah, şi Monica Anisie, preşedinta 
Comisiei de Învăţământ a Senatului, 
toţi subliniind în discursurile lor 
importanţa şahului ca instrument 
educaţional şi dorinţa de a populariza 
acest joc cât mai mult în rândul 
tinerilor din România. De altfel, 

prezent în zilele următoare la una 
dintre rundele turneului, ministrul 
Sorin Câmpeanu şi-a asumat intenţia 
Ministerului Educaţiei de a susţine 
introducerea şahului în şcoli.  
În aplauzele sutelor de spectatori 
prezenţi la festivitatea de deschidere, 
pe scenă au urcat apoi arbitrii 
turneului, Radu-Cătălin Chirilă şi Alin 
Câmpeanu şi cei 10 jucători de super-
clasă care s-au duelat la Bucureşti: 
Alireza Firouzja (FRA), Levon 
Aronian (USA), Fabiano Caruana 
(USA), Wesley So (USA), Shakhriyar 
Mamedyarov (AZE), Ian 
Nepomniachtchi (FIDE), Richard 
Rapport (HUN), Maxime Vachier-
Lagrave (FRA), Leinier Dominguez 
(USA) şi Bogdan Deac (ROU). 
 

Super-şah oferit de Superbet! 
Graţie Fundaţiei Superbet, şahul jucat la cel mai înalt nivel a ajuns şi în România. 

Superbet Chess Classic România, etapă a circuitului Grand Chess Tour iniţiat de cel 

mai mare şahist al tuturor timpurilor, Garry Kasparov, şi Super Chess Romania, prima 

etapă a circuitului România Grand Prix organizat de Federaţia Română de Şah, ambele 

desfăşurate la Bucureşti, ne sunt prezentate  de Cătălin Ardelean şi Marius Ceteraş. 
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Festivitatea de deschidere a fost 
urmată de un simultan de lux la 40 de 
mese, oferit de Garry Kasparov şi cei 
10 participanţi la Superbet Chess 
Classic Romania 2022, care au 
efectuat pe rând câte 3-5 mutări. 
Printre norocoşii adversari ai acestora 
s-au aflat campionii naţionali de 
juniori la şah clasic, campionii 
naţionali de juniori la şah rapid la 
categoriile mici de vârstă, dar şi mai 
mulţi invitaţi din mediul de afaceri, 
pasionaţi de şah. Nu putem trece cu 
vedere evoluţia vicepreşedintelui 
FRŞah, Andrei Diaconescu, care a 
reuşit să obţină o remiză muncită, 
după ce în urmă cu un an a fost 
aproape de un rezultat similar.  
Atmosfera a fost una de mare 
sărbătoare, toţi cei prezenţi fiind 
impresionaţi de calitatea organizării 
evenimentului. 
Turneul titanilor şahului mondial a 
fost găzduit de Sheraton Bucharest 
Hotel, de asemenea la cele mai înalte 
standarde. Îmbucurător este faptul că 
sute de copii pasionaţi de şah au venit 
să asiste la rundele turneului, o 
experienţă care cu siguranţă le va fi 
utilă în dezvoltarea lor ca şahişti de 
performanţă.  
Ediţia din acest an a turneului de la 
Bucureşti a fost probabil cea mai 
disputată. Wesley So a avut un start 
mai bun, reuşind 3 victorii în primele 
4 runde, însă treptat Levon Aronian şi 
apoi Maxime Vachier-Lagrave s-au 
apropiat de jucătorul american de 
origine filipineză, astfel ca finalul 
turneului a fost unul electrizant. Dar 
mai bine să vedem împreună câteva 
dintre cele mai interesante partide 
ale turneului.   

Comentează 
Cătălin Ardelean 
 
So,Wesley (2776) 
Mamedyarov,Shakhriyar (2759) 
GCT Superbet Clasic Bucureşti 2022  

În prima rundă a fost o singură 
partidă decisă, victoria lui Wesley So 
împotriva câştigătorului ediţiei 
precedente a Grand Chess Tour. 
Ironia sorţii (sau stăpânirea tuturor 
detaliilor în astfel de poziţii) face ca 
ambele victorii la şah clasic ale 
filipinezo-americanului să survină în 
situaţii cu damă şi nebuni de culori 
diferite. Deşi materialul este egal, 
situaţia lui Mamedyarov este extrem 
de neplăcută. Practic cei doi pioni 
liberi legaţi au dezavantajul de a fi 
blocaţi pe câmpurile de aceeaşi 
culoare cu nebunul propriu. De pe 
diagonala unică a1–h8, ¥c3 îi 
blochează pe ambii, în acelaşi timp 
vizând pionul slab din f6. O altă 
"slăbiciune" a negrului este pionul 
liber alb din b4. Desigur, momentan 
avansarea §b4 nu e posibilă, însă 
negrul se vede nevoit să ţină cel puţin 
un "gardian" pentru acesta, ceea ce 
dizlocă practic o piesa din sistemul 

defensiv de pe flancul regelui. Dacă 
mai adăugăm şi problema §h5, 

întelegem situaţia ingrată în care se 
găsea simpaticul  mare maestru azer. 
În privinţa §f6, responsabilitatea 
atacării le revine damei in d4 şi ¥c3. 

Susţinerea avansării b4–b5 poate 
reveni doar damei. Atacarea §h5 ar 
"întinde" practic linia de apărare 
adversă. Cine va ataca §h5? 
 

42.¢h2! Desigur, regele. 
 
42...£d6 43.¢g3 ¢g6 44.¢h4 ¥b5 

45.£d4 Practic oricare dintre piesele 
de pe tablă interacţionează prin 
intermediul slăbiciunilor:  
-¢h4 atacă §h5, ¢g6 apără §h5 

-£d4+¥c3 atacă §f6, £d6 şi ¢g6 

apără §f6 
-§b4 liber fixează ¥b5 

Partea care presează slăbiciunile are 
şi o circulaţie superioară a pieselor. 
Astfel urmează crearea de ameninţări 
simultane, alternative asupra celor 3 
obiective, până când reduta va ceda. 
 
45...¥d7 46.£d2 ¥c6 47.¥d4 ¥d7 

48.g3 ¥e8 49.£b2 Această reaşezare 
a pieselor albe nu garantează victoria, 
ci pur şi simplu ridică noi probleme 
practice. Probabil la joc perfect 
negrul poate rezista, dar presiunea 
îndelungată pe care o poate exercita 
albul şi lipsa contrajocului negru face 
misiunea lui Mamedyarov aproape 
imposibilă. 

49...£c6?! 49...¥b5 Era  mutarea care 
opunea rezistenta maxima. Wesley So 
: "Cred că Shakh şi-a pierdut 
optimismul în acest moment al 
jocului. Nu i-a plăcut structura sa de 
pioni, nu i-a plăcut poziţia sa, nebunul 
său este foarte pasiv,  mort pentru tot 
jocul, aşa că, cred că şi-a pierdut 
puţina speranţă în acest moment". 
Apararea unei astfel de poziţii e şi o 
problemă de anduranţă, de rezistenţă 
psihică. 
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50.£a3 £a4 51.£e3 £d7  

52.b5! £xb5 1–0 Mamedyarov a 
efectuat mutarea pe tablă, dar 
considerând că nu mai are şanse de 
salvare, la scurt timp a oprit ceasul. 
Astfel revenirea lui So la masă a 
presupus doar semnarea fişelor. 
Probabil la nivelul meu convertirea 
avantajului mai ridică destule 
probleme, dar la şahul jucat de acesti 
corifei, nu mai era loc de minuni. O 
posibilă variantă era 53.£e6 £c6 
54.£g8+ ¢h6 55.g4 hxg4 56.hxg4 fxg4 

57.fxg4 c3 58.g5+ fxg5+ 59.fxg5# O 
estetică deosebită. Matul este dat de 
pion, iar regele alb este şi el implicat. 
 

So,Wesley (2776) 
Nepomniachtchi,Ian (2773)  
GCT Superbet Clasic Bucureşti 2022  

“Evident că Ian a pregătit această 
variantă pentru meciul cu Magnus 
Carlsen şi este foarte bine pregătit in 
ea”, a spus Wesley, remarcând 
totodată “Cred că (această poziţie) nu 
este potrivită stilului lui Ian, un stil 
foarte agresiv, de a apăra o poziţie cu 
un pion în minus”.  
 
29.d5! Încă o dată se adevereşte că o 
mutare bună strategic e adeseori 
justificată şi tactic. Acest schimb de 
pioni îl favorizeaza pe alb deoarece 
poate ajunge mai uşor la §f7, devenit 
o slabiciune reală. Partea simplă de    

tactică se referă la 1...exd5?? 2.£c8 
+- 
29...£a1+ 30.¢g2 £e5 31.£c4 ¥d6 

Era greşit 31...exd5? din cauza 
32.£c8+ ¢h7 33.£f8! (o mutare 
excelentă, care provoacă noi slăbiri în 
poziţia adverse) 33...f6 34.£f7 (se 
ameninţă ¥xd5) 34...£c7 35.£xd5  
Desigur, albul nu putea accepta 
schimbul de dame deoarece: 
1. În general, avem şanse foarte mari 
să câştigăm finalurile cu nebuni de 
culori diferite (fără alte piese) dacă 
avem 2 pioni liberi - aici nu e cazul de 
aşa ceva. 
2.Negrul e slăbit pe câmpurile albe, 
astfel că regele devine o ţintă majoră. 
 

32.dxe6 £xe6 Desigur Nepo îşi 
păstrează compactă structura de 
pioni. 
 
33.¥d5 £d7  

34.h5! Excelent jucat! Fixează pionii 
adverşi, dar şi evidenţiază 
slăbiciunea statică a regelui negru. Nu 
se vede o modalitate prin care acesta 
să îşi recapete siguranţa. 
 

34...£f5 35.£c6 De această dată 
avantajul lui Wesley e mult mai mic 
decât în partida cu Mamedyarov. În 
plus, e dificil de creat slăbiciuni 
multiple în tabăra adversă. Cu toate 
acestea, putem observa modul prin 
care va îmbina mutările de aşteptare, 
cu ameninţările reale şi cu pseudo-
ameninţările, provocându-i astfel 
probleme lui Nepo. Desigur, în mod 
uzual rusul nu ar avea probleme să 
ţină remiza, dar uneori, mai ales cand 
e ieşit din formă, pot apărea surprize. 
Această capacitate de a crea 
probleme din nimic, de a continua 
partida, poate reprezenta un model 
pentru mulţi tineri. 
 
35...¥f8 36.¥f3 £e6 37.£a8 £e5 
38.¥g4 £f6 39.¥d1 £f5 40.£b7 £e5 
41.¥e2 £f5 42.¥f3 £e5 43.¥g4 £g5 

44.£f3  

44...g6 Chiar dacă obiectiv mutarea 
aceasta nu constituie o greşeală, în 
mod normal nu negrul trebuia să 
schimbe ceva în poziţie, albul nu a 
obţinut vreun progres pe parcursul 
ultimelor mutări. Pe de o parte ar fi 
explicaţia unei grabe de a termina 
mai repede partida, Wesley So însă 
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consideră că valorosul său oponent 
pur şi simplu s-a speriat de pericole 
imaginare. 
45.hxg6 £xg6 46.¥f5 £f6 47.£d5 

£d6 48.£c4 £b4 49.£e2 Albul 
trebuie doar să se asigure că damele 
rămân pe tablă şi că uşor-uşor pune 
anumite probleme. Chiar dacă la joc 
corect e evident remiză, cât timp 
partida continuă, mai există şanse. 
 

49...£b7+ 50.¢h2 ¥g7 51.¥d3 £d5 

52.¥c4 £e4 53.¥b3 £f5  

54.e4 După mai multe relocări de 
piese, Wesley So aduce o nota de 
noutate în poziţie. 
 

54...£f6 55.¢g2 De remarcat faptul că 
£e2 şi ¢g2 sunt aşezate pe culori 
inverse ¥g7 - o formă de prevenire a 
potenţialului contrajoc advers. 
 

55...£b6 56.¥d5 ¥d4? Probabil era 
mai inspirat ca ¥g7 să rămână alături 
de rege, de exemplu 56...£g6² 
 

57.e5± £g6? Adeseori, după o primă 
greşeală, dacă mutăm imediat, pe 
fondul emoţional nepotrivit riscăm să 
mai comitem o eroare. Acelaşi lucru 
s-a întâmplat şi de această dată. 
Ultima mutare este o greşeală 
decisivă, dar deja situaţia începea să 
fie foarte periculoasă, de exemplu 
57...¢f8 58.£e4 ¢e7. Posibil ca încă 
la joc perfect negrul să fi putut salva 
jumătate de punct. 

58.¥xf7+ 1–0 Nepomniachtchi a 
cedat, anticipând 58...£xf7 (58...¢xf7 
59.£c4+) 59.£g4+ 

 
Firouzja,Alireza (2804) 
Nepomniachtchi,Ian (2773)  

GCT Superbet Clasic Bucureşti 2022  

Runda a 2–a a pus faţă în faţă doi 
jucători foarte spectaculoşi, iraniano-
francezul Alireza Firouzja, cel care a 
impresionat lumea şahului prin 
progresul foarte rapid, împotriva 
fostului candidat la titlul mondial, Ian 
Nepomniachtchi. Începută într-un 
ritm ceva mai lent, în Deschiderea 
Nebunului, partida s-a "încalzit" 
foarte rapid, în acest moment 
dezechilibrul fiind evident. Firouzja 
tocmai a câştigat un pion, are pioni 
avansaţi pe mai toată tabla, regele 
este însă slab static, nu e clar unde se 
poate găsi un adăpost sigur. Într-o 
astfel de situaţie elementele generale 
însă nu sunt suficiente, e nevoie de 
calcul cu precizie de filigran. 
 
21...¥xd5 Nepo a explicat la 
conferinţa de presă că a analizat întâi 
varianta recomandată de Stockfish 

21...¤f4! 22.¥xb7 ¤d3+ 23.¢d2 doar 
că, în acest punct, deşi a realizat că 
are compensaţie foarte frumoasă 
pentru pionul sacrificat, nu a găsit 
continuarea optimă. Putem vorbi de 
3–4 mutări-candidat interesante: 
¥f4, ¦a7, ¥b3, ¤xb2. Conform 

Stockfish 23...¥f4 e singura mutare 
care îi oferă avantaj negrului 24.¥xa8 
¦xa8. Albul are practic o calitate şi doi 
pioni în plus. Uman se simte 
compensaţia mare a negrului, dar o 
evaluare obiectivă, să realizezi că 
activitatea negrului valorează mai 
mult decât deficitul material, e ceva 
foarte dificil. Îmi amintesc un video al 
lui Kramnik în care vorbeşte de o 
calitate care-l face aproape unic pe 
Magnus: evaluarea cu maxim de 
obiectivitate a poziţiei. Conform lui 
Kramnik, marele campion norvegian 

realizează evaluări cu o marjă de 
eroare de până la 0.10– 0.20 faţă de 
engină, de unde şi "inspiraţia" în a 
face alegeri optime. Aici conform 
Stockfish 15 avantajul negrului e 
undeva pe la –1. Cum Nepo avea şi o 
alternativă atractivă la mutarea 21, 
anume ¥xd5, e greu de blamat decizia 
lui. 
 
22.¤xd5 £g5 23.c4 O astfel de 
poziţie, cu atât de multe posibilităţi, 
conduce inevitabil la criză de timp 
chiar şi în cazul a doi dintre cei mai 
rapizi jucători ai "cremei şahului". De 
exemplu în acest punct Nepo avea 
mai multe mutări atractive: ¤f4, ¥f4, 

f5, ¦a6. În astfel de complicaţii 
iraţionale e imposibil să găseşti cea 
mai bună mutare. 

23...¥f4 Dacă ar fi să dăm crezare 
enginei, 23...¤f4 e cea mai bună 
mutare pentru negru. Desigur, pot fi 
găsite explicaţii generale (îi schimbă 
piesa cea mai activă, ne facilităm 
avansarea e4–e3), dar principiile 
generale pot fi doar un ghid, aici 
decizia se bazează majoritar pe 
calcul.  
23...f5 era o altă posibilitate, pentru a 
deschide drumuri noi către regele 
alb. 
23...¦a6 24.¤bc7 ¥xc7 25.¤xc7 e3 

26.¤xe8 ¦e6 e de asemenea o opţiune 
interensantă. În această poziţie în 
care albul are regele, dama şi 
turnurile pe poziţia de start, iar 
singura piesă uşoară rămasă pe tablă 
ocupă câmpul iniţial al regelui advers, 
suntem "lămuriţi" de engină că 
poziţia e 0.0 
 

24.£b3 Mutarea aparent mai activă, 
în deplină concordanţă cu stilul 
supertalentatului Firozja dar şi cu 
cerinţa unei apărări active. 24.£e2 şi 
apoi evacuarea regelui din "killzone" 
prin d1–c2–b1 şi activizarea ¦a1, cel 
mai probabil prin a3, e soluţia 
sugerată de engină. 
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24...h5 25.¤e3 £h4 26.gxh5 £xh5  

 

27.£d1! £h6 28.¤f5 £h7 29.£g4 ¦a6 
30.¢d1?! ¦f6 31.¦e1 ¤f8 32.¤e3 ¥b8 
33.£e2 £h4 34.¦f1 ¦f3 35.¢c2 ¤e6 

36.¤d5 ¤g5 37.¦ae1 ¦e6 38.¤dc3 

¦ef6 Până în acest moment, dacă ar fi 
să luam Stockfish 15 ca etalon, 
partida a avut pe parcursul ultimelor 
mutări câteva suişuri şi coborâşuri. 
Conform specialiştilor, acesta e un 
moment important. Mai erau de făcut 
2 mutări pentru ambii şahisti până la 
atingerea primei borne de control. 
39.¤d1? "Am fost desigur şocat de 
această mutare" e mărturisirea lui 
Nepo de după partidă. Logic era 
39.¤d5 ¦e6 40.¤dc3 iar Firouzja ar fi 
făcut cele 40 de mutări, cu 
Nepomniachtchi în faţa deciziei de a 
continua sau nu jocul. Chiar dacă 
după partida a marturisit că era 
tentat să aleagă 40...¦h6, ceea ce 
conform enginei îi dă avantaj albului 
după 41.¢b1 £xh3 42.¤xe4, eu mai 
degrabă înclin să cred că repeta întâi 

poziţia şi abia apoi, având suficient 
timp la dispoziţie, ar fi studiat cele 
două opţiuni. 40...¦f6 reprezenta 
doar a doua oară când poziţia se 
întâlnea pe tablă, deci încă nu era 
remiză.  
 

39...¦3f4?! 39...¦xh3! urmat de ¤f3 e 
prima opţiune a enginei. 

 
40.£e3?! Aparent era mai bine 40.c5 
(care oferă câmpul c4 damei pentru 
un posibil contrajoc) 40...¤f3 41.¢b1 
Profilaxie. La foarte probabila 
capturare ¤xe1, albul ar dori sa 
răspundă prin ¦xe1 ca mai apoi dama 
să poată merge în c4. Cu regele încă 
pe c2, negrul câştigă dama după 
sacrificiul de calitate pe f2. 
 

40...¤f3 Primele 40 de mutări au fost 
efectuate, dar Firouzja se găseşte 
într-o situaţie foarte dificilă. 
 

41.d5  

41...¥e5 Nebunul care a aşteptat în b8 
ajunge direct in centrul tablei. 
 
42.c5 ¤xe1+ 42...£xh3 43.d6 ¦h6 

urmat de ¤xe1 era alternativa non-
umană. 
 
43.¦xe1 ¦xf2+ 44.¤xf2 ¦f3 45.¤xe4? 

Bine sau rău, trebuia 45.£xe4 ¦xf2+ 
46.¢d1 £h5+ 47.¦e2 ¥f6 48.d6 
 

45...¦xe3 46.¦xe3  

46...f5! În situaţiile cu echivalenţă 
materială, partea cu piesa mai 
puternică în echivalenţă (în cazul de 
faţă negrul, având dama) trebuie să 
joace dinamic. Desigur, un jucător de 
talia lui Nepomniachtchi nu are 
nevoie de invitaţie specială. 
 

47.¤ec3 ¥xc3 48.¤xc3 £f2+ 49.¢d3 

f4 50.¦e4 £g3+ De remarcat că 
ultimele opţiuni ale rusului conţin 
doar mutări forţate (şahuri, 
capturări, ameninţări, spargeri de 
pioni). Aceşti "acceleratori" au 
menirea de a creşte viteza atacului. 
 

51.¢d2 f3 "Doar maine nu e 
poimaine" in cazul §f3 
 
52.d6 £g2+ 53.¤e2 f2 54.¦e8+ ¢f7 

55.¦e7+ ¢f6 0–1 Nici măcar 
inventivitatea genială a lui Firouzja 
nu mai salvează aici. O partida de 
mare luptă, în care au apărut câteva 
greşeli cauzate de doza ridicată de 
iraţionalitate a poziţiei. 
 

Firouzja,Alireza (2804) 
Dominguez Perez,L (2753)  
GCT Superbet Clasic Bucureşti 2022  

În această poziţie complicată, egală 
din punct de vedere obiectiv, Firouzja 
pregăteşte o capcană diabolică. 
 
35.£f4! 35.¦b1 respectiv 35.f4 erau 
alte opţiuni ale albului, poziţia 
rămânâand echilibrată. 
 
35...¤c6? O mutare absolut natural, 
dar greşită. Trebuia 35...¦a8 sau 
35...£b8 mutarea sugerată de 
Alireza. 
 

36.¦h7!! O lovitură tactică din senin. 
 
36...¦e6 Sau 36...¢xh7? 37.£xf7 

urmat de ¦h1 
 

37.£h4 Practic mutarea ¤c6 i-a 
permis albului să tripleze piesele 
grele având turnul înainte. Acesta va 
acţiona pe post de "berbec", 
distrugând apăratorul-cheie din g7. 
Se ameninţă 38.¦xg7 ¢xg7 39.£h6+ 
¢g8 40.¦h1 
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37...¤xd4 Dominguez găseşte 
singura mutare cu care să mai pună 
ceva probleme. 
 
38.¦xg7+ ¢xg7 39.£xd4+ £xd4 

40.¦xd4 ¦ed6  

 

41.¤c3 Albul joacă static, conform 
cerinţelor poziţiei. El are piesa mai 
slabă în echivalenţă, cal versus turn. 
Relocarea ¤g3–e2–f4 asigura 
colectarea pionilor. 
 

41...f6 42.gxf6+ ¢xf6 43.¤ge2 ¢e5 

Deşi poziţia e pierdută, Dominguez 
caută să opună o rezistenţă cât mai 
îndârjită. 
 
44.¦g4 ¦g8 45.¤d4 ¦d7 46.¦g5+ 

Atacă simultan ambele slăbiciuni 
adverse, d5 şi g6. 
 

46...¢f6 47.f4 ¦gd8 48.¦e5 ¢f7 

49.¦g5 Negrul e total lipsit de 
contrajoc, albul îsi permite chiar să 
aştepte o perioadă. 
 
49...¦h8 50.¤f3 ¢g7 51.¦g1 ¦b7 

52.¦a1 ¦d8 53.¤d4 ¦dd7 54.¦a5 g5 
55.f5 ¦b2+ 56.¢f3 ¦d2 57.¤xd5 c3 
58.¤e6+ 1–0 

 
Mamedyarov,Shakhriyar (2759)  

Deac,Bogdan-Daniel (2671)  

GCT Superbet Clasic Bucureşti 2022  

Poate părea surprinzator ca am ales 
să comentez o partidă încheiată 

remiză de către Bogdan, dar calitatea 
pregătirii teoretice, spectacolul de 
calitate creat de cei doi super-jucători 
m-au impresionat. Felul deschis în 
care Bogdan abordează de ceva timp 
partidele, dorinţa de a face ca jocul să 
continue, i-au adus cu siguranţă 
numeroşi fani. Dacă în trecut jocul lui 
avea o notă destul de ridicată de 
profilaxie, nu neaparat pe gustul 
tuturor, în prezent situaţia e total 
diferită.  Desigur suntem bucuroşi 
când un român ne reprezintă atât de 
frumos la nivel internaţional, suntem 
fericiţi pentru că această minunată 
familie a ajuns să culeagă roadele 
atâtor ani de eforturi. Probabil cel 
puţin în egală măsură am ajuns destui 
să-i urmărim partidele dincolo de 
aceste elemente, pur şi simplu din 
dorinţa de a savura şah de înaltă clasă 
şi frumuseţe. 
 
17...£c7!? O mutare surprinzătoare, 
dama se aşează voluntar în opoziţie 
cu ¦c1, dar pe deplin aprobată de 
Stockfish. Se pare că primul care a 
folosit această idee e marele maestru 
olandez Lucas van Foreest, reuşind 
datorită acestei noutăţi să câştige în 
faţa lui Ivan Sokolov. Doi ani mai 
târziu, în 2021, Wesley So a utilizat 
aceeaşi continuare împotriva 
tânărului indian Gukesh. 17...¤f8 e 
mutarea întalnită în 3 partide prin 
corespondenţă, toate incheiate 
nedecis. 
 

18.¤g3N Pur tehnic vorbim de o 
noutate, anterior se jucase 18.¥xe6 
£b6 19.¥f5 ¤f8 20.¤c5 (20.¥xc8 

¦axc8 21.¦xc8 ¦xc8 22.¤xd4 ¤g6©  

Sokolov,I-Van Foreest,L 2019) 20...g6 

21.¤a4 £a6 22.£xa6 bxa6 23.¥xc8 

¦axc8 24.¦xc8 ¦xc8= Gukesh,D-So,W 
2021 
 

18...£b8! 19.h4 După 19.¦xd4 ¤f8 
negrul schimba piesele pentru a 
diminua forţa atacului albului. 
19...¤f8 20.¥d3  

20...b6! Shakh ştia că atacul lui era 
acum prea lent “Mi-a scăpat această 
idee cu b6. După asta mă gâdeam cum 
să fac pentru a nu pierde partida!” 
este mărturisirea lui plină de 
sinceritate. După ce a păţit 20...b6, 
azerul a început să regrete faptul că 
nu a jucat direct 20.g5 
 
21.g5 ¥b7 22.gxh6 ¥xf3 23.£xf3 

£xe5 Deşi poziţia poate părea teribil 
de periculoasă, mai ales împotriva 
unui expert al atacului la rege precum 
Mamedyarov, Bogdan se apără cu 
mult calm. 
 

24.hxg7 £xg7 Sugestia enginei este 

24...¤d7, dar pare ilogic sa lasi §g7 să 
supravieţuiască. 
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25.¢h1 £f6 26.£g4+ ¤g6 27.¥e4 
¦ac8 28.¥xg6 £xg6 29.£xg6+ fxg6 

30.¦xc8 ¦xc8 31.¦xd4 Furtuna s-a 
oprit. Partida se îndreaptă către remiză. 
 
31...a5 32.¢g2 axb4 33.axb4 ¦c2 

34.¦e4 ¢f7 35.¦f4+ ¢g8 36.¦e4 ¢f7 
37.¦f4+ ¢g8 38.¦e4 ¢f7 39.¦f4+ ¢g8 

40.¦e4 ½–½ Pregătire excelentă în 
deschidere, joc de calitate, mânuirea 
cu mare îndemânare a artei apărării şi 
atacului. O partidă care demonstrează 
că şi remizele pot fi foarte frumoase. 
 

Comentează  
Marius Ceteraş 
 

Firouzja,Alireza (2804)   

Vachier-Lagrave,Maxim (2750) 

Superbet Clasic Bucureşti 2022 
 

Vachier-Lagrave nu a făcut un turneu 
strălucit la Bucureşti în primele 8 
runde, dar un turn lăsat în priză în 
centrul tablei de Rapport în runda a 
7-a, l-a propulsat în zona jucătorilor 
cu şanse la podium înaintea rundelor 
finale. Partida runda finală împotriva 
colegului său din echipa olimpică a 
Franţei a avut un start liniştit. S-a 
ajuns rapid într-un final în care remiza 
părea rezultatul cel mai probabil. 

27...¦e3?! O mutare care, deşi nu 
tocmai corectă, pare să fi avut meritul 
de a-l bulversa pe adversar.  
 

28.¦xc6?! Albul alege răspunsul 
aparent activ, dar “pasiva” apărare a 
pionului b3 cu 28.¦b2! punea complet 
sub semnul întrebării mutarea 
anterioară a negrului. Atât după 

28...¦c3 29.¤e4 cât şi după 28...¦e6 
29.¤c4 ¦a8 30.e4 ¤c3 31.e5 albul 
reuşea să menţină controlul jocului şi 
să obţină un avantaj clar. 
 

28...¦c3 29.¤c4 ¦xb3 30.e4 ¦e8 

31.¤d6?! Trebuia jucat 31.¦d1 ¤f6 
32.e5 ¤g4 33.¦c5 ¦c3 34.h3 ¤h6 

35.¦dd5 şi albul avea în continuare o 
poziţie ceva mai bună. 

31...¦e6 32.¦d1 ¤f6 33.e5? Cauza 
viitoarelor probleme ale albului. 
Trebuia 33.¦d4= 

33...¤g4! Negrul vrea pionul e5, însă 
nu imediat. Spre deosebire de 
capturarea direct cu turnul, luarea 
pionului cu calul are avantajul că 
apără şi pionul f7. 
 

34.¦c7 ¤xe5 35.f4 ¦d3! O contră 
decisivă, cu impact devastator în 
criza de timp a albului. 
 

36.¦xd3 ¤xd3 37.¦xf7+ ¢g8 38.¦d7 

b3 39.¦d8+ ¢g7 40.¦d7+ ¢f8 41.¤c4 
b2 42.¤xb2 ¤xb2 43.¦a7 ¤xa4 

44.¦xa5 ¤b6-+ şi negrul şi-a 
valorificat avantajul la mutarea 74. 
 
Partida care a decis câştigătorul 
turneului de la Bucureşti a fost una 
cum rar se poate vedea.  
 

Vachier-Lagrave,Maxim (2750)  
So,Wesley (2776)  
Superbet Clasic Bucureşti 2022  
(şah rapid tie-break) 
 
1.c4 ¤f6 2.¤c3 e5 3.¤f3 ¤c6 4.g3 d5 

5.cxd5 ¤xd5 6.¥g2 ¥c5 7.0–0 0–0 8.d3 
h6 9.¥d2 ¤f6 10.¦c1 ¦e8 11.a3 a5 
12.¤a4 ¥d6 13.¤c5  

13...¥xc5!? 14.¦xc5 e4! O secvenţă de 
joc concret, bazat pe calcul precis şi 
evaluare obiectivă a poziţiei 
rezultate, mai mult decât pe principii 
generale. Negrul a renunţat benevol 

la perechea de nebuni pentru a crea 
ameninţări imediate. Trei dintre cei 
patru “acceleratorii” ai atacului 
menţionaţi de Cătălin Ardelean în 
comentariile sale (şahuri, capturări, 
ameninţări, spargeri de pioni) apar în 
această secvenţă. 
 

15.dxe4 ¤xe4 16.¦c2 ¥f5 17.£c1 ¤d6 

18.¦c5 ¦xe2 19.¥e3 ¥e4!³ Jocul s-a 
calmat puţin şi nu se vede o 
compensaţie foarte clară pentru 
pionul în minus al albului. 
 
20.¦d1 £f6 21.¤d4 ¥xg2 22.¢xg2 

Riscant era 22.¤xe2 ¥f3 23.¦e1 ¤h4 
datorită slăbiciunii cronice a 
câmpurile albe din jurul regelui.  
 

22...¤xd4 23.¥xd4 £g6 24.¦xc7 ¤f5? 

O inexactitate care lasă să scape 
avantajul negrului. Trebuia întâi 
24...¦ae8! pentru a evita mutarea 
următoare a albului. 
 

25.¦c8+ ¦xc8 26.£xc8+ ¢h7 

27.£xb7 £g4 28.h3 £g6 Bazându-se 
pe cooperarea £+¤ So menţine 
tensiunea. Mai bine era însă 
28...£xg3+ 29.¢f1 ¦e7! 30.fxg3 ¦xb7 

sau 31.¥f2 28...¦xf2+ şi remiza se 
contura la orizont.  
 

29.¢f1 ¦e4?!  

30.£d5!± Albul evită cursa 30.£xe4?? 

¤xg3+ şi îşi amplasează dama pe o 
poziţie dominantă, de unde face 
practic imposibilă orice încercare de 
contrajoc a negrului. 
 

30...¦e6 31.¥c5? Mai bine era aici 
31.¥c3! cu ideea 31...£h5 32.g4! 
£xh3+ 33.£g2 £xg2+ 34.¢xg2. 

Finalul ar fi evident în avantajul 
albului, care îşi formează imediat un 
pion liber pe flancul damei.  
 
31...£h5! O mutare excelentă, care 
subliniază deficienţele mutării 
anterioare a albului. 
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32.h4?? Era necesar 32.g4 £xh3+ 
33.£g2 £b3! 34.£d5 £h3+ 35.£g2= 
 

32...£g4?? Negrul putea câştiga pe 
loc cu 32...£e2+! 33.¢g2 ¦e5 
 

33.b4 axb4 34.axb4 ¦f6? Trebuia 
jucat 34...¤xh4=.  

35.¢e1!!+- O excepţională mutare 
defensivă. Maxim simte că regele său 
este mai în siguranţă pe flancul 
damei, unde albul poate folosi mai 
multe piese în apărare şi negrul nu 
poate crea o superioritate de forţe. Se 
vede aici dezavantajul calului în lupta 
cu nebunul în poziţiile deschise.   
 

35...¦e6+ 36.¢d2 £g6 37.¦e1 ¦a6 
38.¦e5 ¤d6 39.h5 £f6 40.f4 ¤f5 

41.g4 Mai tehnic era 41.£e4!+- după 
care negrul este complet paralizat. 
 

41...¤h4 42.£e4+ g6 43.b5 ¦a5 44.b6 

Cu câteva secunde rămase pe ceas 
albul avansează direct pionul spre 
transformare. Trebuia 44.¥e7! £b6 
45.¥xh4 ¦a2+ 46.¢c1 £g1+ 47.¥e1+- 
 

44...£d8+ 45.¢c3? Era mai bine 
45.¢c2!, dar probabil albul s-a temut 
de şahul turnului pe a2, care însă era 
inofensiv. 

45...£d1! Cu dama neagră reintrată în 
joc, orice rezultat este din nou posibil. 
 

46.£c2 £a1+ 47.¢b4? Trebuia 
47.¢c4! ¦a2 48.hxg6+ ¤xg6 49.£f5 

cu avantaj decisiv. 

47...¤f3?? Cu regele alb în b4 mergea 
47...¦a2! 48.hxg6+  48...¤xg6 49.£f5 

¦b2+ 50.¢c4 £a4+ 51.¢d3 £b3+ şi 
negrul câştigă. De aceea albul trebuia 
să aleagă varianta 48.£xa2 £xa2 

49.¢b5 £g2 50.¦e7 în care era rândul 
lui să lupte pentru salvare. 
 

48.£b3?? O nouă gafă. Câştiga aici 
48.hxg6+ ¢g7 49.¦e3 sau 49.¥f8+ 
¢xf8 50.¦xa5 

 
48...¤xe5-+ 49.fxe5 £e1+ 50.¢c4  

50...£e2+?? 50...£c1+! i-ar fi adus lui 
So victoria în turneul de la Bucureşti. 
După mutarea din partidă regele alb 
îşi găseşte refugiu tocmai în 
jumătatea de teren adversă.  
 
51.¢d5 £xg4 52.¢d6!! £c8?? 1–0 

Presiunea timpului îl face pe So să 
comită greşeala decisivă, tocmai în 
momentul în care a depăşit şi timpul 
de gândire. După 52...£f5 partida se 
putea încă termina cu orice rezultat. 
 
Un final de turneu senzaţional, care a 
fost urmărit live de zeci de mii de 
iubitori ai şahului din lume.  
 
Felicitări tuturor celor implicaţi în 
organizarea acestui eveniment de 
înaltă ţinută, care pune România pe 
harta şahului mondial! Aşteptăm cu 
nerăbdare ediţia din 2023 a Grand 
Chess Tour, una sperăm la fel de 
spectaculoasă.   
 



 SUPER-ŞAH OFERIT DE SUPERBET!  
 

13 
Revista FRŞah 

Superbet Chess Classic nu a fost însă 
singurul cadou oferit de Fundaţia 
Superbet iubitorilor şahului din 
România. În preambulul marelui 
turneu, Palatul Parlamentului din 
Bucureşti a fost şi gazda primei etape 
a circuitului Grand Prix România 
2022, organizat de Federaţia Română 
de Şah cu sprijinul Fundaţiei 
Superbet şi One United Proprieties. 
Circuitul, al cărui fond total de 
premiere depăşeşte 100.000 euro, 
este cel mai mare de acest gen din 
Europa şi are ca principal obiectiv 
sprijinirea şahiştilor de performanţă 
români, dar şi a tinerilor care aspiră 
spre obţinerea de titluri 
internaţionale.  
Dacă în etapele de şah clasic ale 
circuitului Grand Prix România 
participarea este condiţionată de 
rating, la etapele de şah rapid 
înscrierea este liberă, astfel că la 
startul primei etape, Super Chess 
Rapid de la Bucureşti, au luat startul 
189 de jucători, atraşi şi de fondul de 
premiere generos (peste 130.000 lei), 
dintre care 25.000 lei pentru locul 1, 
dar şi de prezenţa unor jucători de 
mare calibru, în frunte cu Baadur 
Jobava, unul dintre cei mai buni 
jucători din lume în probele rapide. 
Au rezultat partide foarte 
interesante, cu multe răsturnări de 
situaţie, aşa cum adesea se întâmplă 
în problele rapide, dar la final 
experienţa şi-a spus cuvântul. Deşi a 
avut şi momente de joc sub nivelul 
său normal, marele maestru georgian 
Baadur Jobava s-a impus datorită 
experienţei sale, care l-a ajutat să fie 
cu un pas înainte adversarilor în 
momentele critice.  

Comentează 
Marius Ceteraş 
 
Jobava,Baadur (2664) 
Iordachescu,Viorel (2566) 
Super Chess Rapid Bucureşti 2022 
 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 ¤f6 

5.¤c3 e6 6.c5 ¥e7  
7.¦b1!?  

Nu este prima dată când Jobava 
suprinde cu mutări noi sau rare în 
deschidere. Ideea mutării din partidă 
este de a avansa rapid majoritatea de 
pioni de pe flancul damei. Linia de joc 
principală era 7.¤f3 0–0 8.b4 ¤e4 
9.£c2 

 

7...0–0 Posibil o cale spre egalare este 
7...b6 8.b4 0–0 9.¤f3 a5 10.a3 axb4 
11.axb4 bxc5 12.bxc5 ¤e4 13.£c2 
(Erdogan-Molina,2021) 13...£a5 

14.¥d2 ¤xd2 15.£xd2 ¥a6= 
 

8.¤f3 9.¥d3N Abia această mutare 
pare a fi nouă. Se mai jucase în 
această poziţie 9.£c2 f5 10.b4 ¥f6 
11.¥d3 ¤c6 12.¤e2 a5 13.b5 (13.a3) 
13...¤b4 14.£b3? ¥xd4!-+ Lopez 
Silva-Svetushkin, 2010 

9...f5 Greşit ar fi aici 9...£a5? din 
cauza 10.b4 ¤xc3 11.£b3 
 

10.¤e2!?  

10...¤c6? Cu orice preţ trebuia 
întârziată expansiunea albului pe 
flancului damei prin 10...a5!, desi 
albul ar fi obţinut şi în acest caz o 
poziţie mai plăcută după 11.a3 a4 
12.0–0 b6 13.b4 axb3 14.cxb6 £xb6 
15.¦xb3 £a5 16.¥b5! ¥a6 17.a4² 

 
11.b4 ¥f6 12.b5 ¤e7 13.0–0 ¤g6 

14.¥b2 Mai direct era 14.a4 e5 15.¥a3 
¤xf2 16.¦xf2 e4 17.¥c2 exf3 18.¦xf3± 
 

14...¥d7 15.¦c1 ¦c8  
 

 
 

16.¦c2 Începutul unui plan 
interesant, care deşi nu este perfect, 
arată importanţa pe care Jobava o 
acordă obţinerii unei superiorităţi de 
forţe pe flancul damei. 
 

16...¦f7?! Prea pasiv. Negrul trebuia 
să încerce să obţină contrajoc prin 
16...£e8 17.a4 a6 18.¥a3 axb5 19.c6 
bxc6 20.¥xf8 £xf8 21.axb5 c5!„ 

 

17.£a1?! ¥e8? Din nou era mai bine 
17...£e8 18.a4 a6 19.c6 bxc6 20.bxa6 
c5 
 

18.¦fc1 ¤h4 19.¤e1 g5 20.a4 g4 21.a5 
¥g5  

 



 SUPER-ŞAH OFERIT DE SUPERBET!  
 

14 
Revista FRŞah 

 
 

22.a6!! În momentul în care nu mai 
poate acumula avantaje poziţionale, 
albul trece la faza următoare, de 
provocare efectivă a luptei pe flancul 
damei, acolo unde are o superioritate 
de forţe covârşitoare. Pierderea unei 
calităţi nu este de natură a îl 
impresiona pe jucătorul georgian. 
Chiar şi fără turnul din c1 
superioritatea lui de forţe în zona de 
conflict este clară. 
 

22...bxa6 Luarea calităţii prin 
22...¥xc1 23.¥xc1 are ca şi consecinţă 
şi întârzierea avansării pionilor negri 
pe flancul regelui, deoarece nebunul 
din c1 şi calul din e2 asigură un 
control foarte bun al câmpului f4. O 
posibilă continuare ar fi fost 23...b6 
24.c6 ¤g6 25.¤f4± 
 

23.£xa6 ¦e7 24.c6 Mai exact ar fi fost 
24.¦a1 e5 (24...f4 25.f3 ¥g6 26.fxe4 

dxe4 27.¥c4 £e8 28.£d6±) 25.£a5 
£d7 26.c6± 
 

24...¦cc7 25.¦b1 ¦g7 26.¥c1  

26...¤f3+ Un fin tactician, marele 
maestru moldovean, care de câţiva 
ani lucrează ca antrenor în Emiratele 
Arabe Unite, nu ratează singura şansă 
de a rămâne în joc prin crearea unui 
contrajoc imediat pe flancul regelui. 
 
27.gxf3 gxf3 28.¤g3 ¥xc1 29.¦bxc1 

f4 30.¤xf3 ¥h5?!  Sub presiunea 
timpului, Viorel nu găseşte linia de joc 

mai bună 30...fxg3 31.hxg3 ¤xg3 
32.fxg3 ¥h5! 33.¤h2 ¦xg3+ 34.¢h1 

£h4 în care albul trebuia să joace 
foarte exact pentru a nu scăpa 
controlul: 35.¦f1! ¥f3+ 36.¦xf3 ¦xf3 

37.£a1!! ¢h8 38.¦g2 ¦cf7 şi, chiar 
dacă Stockfish 15 preferă poziţia 
albului, într-o partidă de şah rapid se 
pot întâmpla multe. 
 

 
 

31.b6 Albul trece la acţiuni concrete 
pe flancul damei. Încă şi mai bine era 
31.¥xe4, dar e posibil ca lui Jobava să 
îi fi scăpat mutarea 33.£a1! după 
31...dxe4 32.¤f4 £xd4. 

 
31...axb6 32.¥xe4 dxe4 33.¤e5 e3 

34.fxe3 fxg3 35.h3 h6 Mai bine ar fi 
fost 35...¥g6 36.¤xg6 hxg6!± 
 

36.£xb6+- £h4 37.¦a1 £g5 38.£b3 
¥g6 39.£xe6+ ¢h7 40.¤xg6 ¦xg6  
 

41.£e5?? O decizie incredibilă pentru 
un jucător de talia lui Jobava. După 
41.£e4 negrul ar fi fost complet 
paralizat, iar la 41...¦e7, albul poate 
juca simplu 42.£f4. E posibil ca 
Baadur să fi calculat ceva greşit, altfel 
schimbul damelor la pachet cu 
deteriorarea structurii de pioni şi 

pierderea celui mai avansat pion liber 
nu are nicio logică.  
 
41...£xe5 42.dxe5 ¦gxc6 43.¦xc6 
¦xc6 44.¢g2 ¦c5 45.¢xg3 ¦xe5 

46.¢f4 ¦h5 47.¦h1 ¢g6 48.e4 ¢f6 
49.h4 ¢e6 50.¦h2 ¢f6 51.¦f2 ¢e6 
52.¢g4 ¦e5 53.¦f4 ¦a5 54.¦f8 ¢e7 

55.¦f5 ¦a4 Negrul s-a apărat bine 
până aici şi ar fi putut menţine 
echilibrul jucând 55...¦a1! cu ideea 
56.¦h5 ¢e6 57.¦xh6+ ¢e5= 
 

56.¢f4 ¦a6?! Din nou activizarea 
turnului prin 56...¦a1! ar fi fost cea 
mai bună şansă de salvare. 
 
57.¦b5 ¢f6?  

58.h5! Fixarea pionului h6 decide 
soarta partidei.  
 

58...¦c6 59.¦b1 Mai exact era 59.¦b7 

cu ideea 60.¦h7 
 

59...¦c5? Trebuia încercat 59...¦a6 în 
speranţa că albul va juca 60.¦g1 ¢f7 
61.¢f5? ¦a5+! 62.e5 ¦a2 63.e6+ ¢f8 

64.¦e1 ¦g2!=. Jobava ar fi trebuit să 
găsească planul corect care începe cu 
60.¦b7. 
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60.¦b6+ ¢g7 61.e5 ¦c1 62.¦b7+ ¢f8 
63.¢f5 ¦g1 64.¦h7 ¦g5+ 65.¢f6 ¢g8 

66.¦xh6 1–0 O partidă foarte bună a 
marelui maestru georgian, în pofida 
scăpării inexplicabile de la mutarea 41. 
 

Următoarele două partide ne arată că 
este nevoie şi de puţină şansă pentru 
a câştiga un turneu. 
 

Jobava,Baadur (2664) 
Indjic,Aleksandar (2516) 
Super Chess Rapid Bucureşti 2022 

34.£d1! Jobava evită continuarea 
34.£e2 f3 35.£b5 £h6 36.¤g3 fxg2 
37.¦e8+ ¦f8 38.¢xg2 ¦xe8 39.£xe8+ 

£f8= şi încearcă să îşi aducă dama pe 
g4 fără a permite …f3 cu tempo. 
 

34...f3?! Cu dama alba pe d1, efectul 
acestei mutări dispare. Trebuia jucat 
jucat 34...£h6 35.¦e8+ (35.g4 fxg3 
36.¤xg3 £g5=) 35...¢f7 36.£e1 £g5! 
37.f3 ¦e5= 
 

35.£d4! ¦f7? Pendularea damei albe 
îl descumpăneşte pe negru, care nu 
găseşte continuarea cea mai bună. 
Trebuia 35...£h6! 36.¤g3 ¦f8 37.gxf3 
£f4² 

 

36.g4?! Trebuia 36.£g4+! ¢h8 37.g3+- 
 

36...¤d7 37.¢h2 ¤e5 38.¢g3? Pare 
logic ca regele să vină în sprijinul 
pionului, dar 38.g5 £e7 39.¦c1 ¦f8 

40.£h4± era în mod evident mai 
bună. 
 

38...£c8! Din c8 dama neagră atacă 
pionul g4, dar este pregătită şi pentru 
o incursiune pe coloana c. 
 

39.¦xe5 Pare decisiv, dar nu este.  
 

39...dxe5 40.£xe5 £c3? Negrul s-ar fi 
putut salva în mod miraculous cu 
mutarea 40...£c1!, care apără câmpul 
g5 şi ameninţă £g1. 
 
41.£g5+ 1–0 

Kuzubov,Yuriy (2643) 
Jobava,Baadur (2664) 
Super Chess Rapid Bucureşti 2022 

Poziţia negrului pare fără speranţe, 
regele este expus, iar pionul liber din 
d6 este la doi paşi de transformare. 
Kuzubov, care a jucat excelent până în 
acest moment, începe să piardă 
controlul jocului. 
 

52.¦g1 Fără a fi total greşită, această 
mutare are marele defect că îl mai 
lasă pe negru să respire. După 
52.£d5! partida s-ar fi încheiat rapid, 
de exemplu 52...¦g5 (52...¦xg2 
53.£a8+ ¢g7 54.£xg2+) 53.£f3 ¦f5 

54.d7. O altă cale spre câştig ar fi fost 
52.¦d2 £c1+ 53.¢h2 £e1 54.£f4 
 

52...£c3 53.£b6? Acum deja 53.£d5! 

era unica mutare câştigătoare, care 
însă îi scapă din nou albului.  
 

53...£d2! În timp ce dama albă s-a 
îndepărtat de centru, negrul îşi pune 
dama pe un câmp ideal. Din d2 dama 
supraveghează pionul d6, atacă la g2 
şi poate susţine pionul b4 să avanseze 
spre transformare. 
 

54.£d8+ ¢g7 55.d7 ¦d6 Acum albul 
este cel care trebuie să lupte pentru 
remiză, un rezultat pe care, în mod 
normal, ar fi trebuit să îl obţină. 
 

56.¦f1 ¦xd7 57.£f6+ ¢g8 58.¦a1 ¦d8 
59.¦f1 £d5 60.¦f4 h5 61.¦f5 £d1+ 
62.¦f1 £d5 63.¦f3 £d1+ 64.¢h2 

£d6+ 65.¦g3+ ¢f8 66.£h8+?? 

Greşeala decisivă. Ar fi trebuit jucat 
66.£g7+ ¢e8 67.£g8+ ¢e7 68.£g5+ 
¢d7 (68...f6 69.£xh5=) 69.£xh5= 
 

66...¢e7 67.£g7 Sau 67.£xh5 ¦g8 
68.£h4+ ¢d7-+ 
 

67...£f4 68.h4 Nu ajută 68.£g5+ 

£xg5 69.¦xg5 din cauza 69...¦b8-+ 
 

68...£xh4+ 69.¦h3 £f4+ 70.£g3 

£xg3+ 71.¦xg3 ¦b8 0–1 

Dintre jucătorii români, cele mai bune 
clasări le-au avut “lupii tineri” David 
Gavrilescu, Bogdan Deac, Mihnea 
Costachi şi Vladimir Cnejev, alături de 
experimentatul Vlad Jianu, care încă 
imbină foarte bine activitatea de 
antrenor cu cea de jucător. Vom vedea 
în continuare o realizare frumoasă a 
colaboratorului permanent al revistei 
nostre, chiar cu comentariile sale. 
 
Comentează 
Mihnea Costachi 
 
Stefanova,Antoaneta (2457) 
Costachi,Mihnea (2463) 
Super Chess Rapid Bucureşti 2022 
 
În runda a 8–a am întâlnit-o pe fosta 
campioană mondială la feminin, 
Stefanova Antoaneta. A fost o partidă 
interesantă, în care albul a încercat 
prea mult timp să pastreze pionul în 
plus, rămânând cu regele în centru. 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 c6 3.¤f3 d5 4.£b3 g6   

S-a intrat într-o variantă destul de 
puţin jucată din Slavă. 
 
5.¤c3 ¥g7 6.¥f4 0–0 7.e3 a6 Un alt 
posibil plan pentru negru ar fi fost 
7...£a5 8.¤d2 ¤bd7 9.¥e2 ¤h5 
10.¥xh5 dxc4 11.¤xc4 £xh5 12.0–0 e5÷ 

 

8.a4 Cu această mutare albul vrea să 
prevină ideile negrului cu b5 sau dxc4 
şi b5, dar slăbeşte câmpul b4. 
 
8...a5 9.¦c1 ¤a6 10.cxd5 ¤xd5 

Posibil şi 10...cxd5 11.¤b5 ¥f5 12.¥e2 
¦c8 13.0–0 £b6² 
 

11.¤xd5 cxd5 12.¥e2 Sau 12.¥b5 ¥g4 
13.¤e5 ¥xe5 14.¥xe5 ¦c8 15.0–0² 

12...¤b4!? Cu această mutare albul 
este provocat la ¥c7 şi eventual ¥a5. 

Fiind aproape de sfârşitul turneului, 
amândoi ne doream victoria pentru 
un loc fruntaş în clasament. Aşadar, 
amândoi ne-am asumat riscuri în 
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diverse momente. Fiind o partidă de 
şah rapid, aceste riscuri nu pot fi 
calculate în detaliu, de multe ori fiind 
intuitive. Varianta propusă de 
Stockfish aici (just for fun): 12...f6 
13.h4 ¦f7 14.h5 g5 15.¥g3 ¥f8 16.0–0 

e6 O regrupare ingenioasă a ¥g7. 

17.¦a1 O altă mutare interesantă, 
pentru a aduce celălalt turn la c1. 
Avem ce să învăţăm de la inteligenţa 
artificială! 17...¤b4 18.¦fc1 ¥d7÷ 
 
13.¥c7 £e8  

14.¤e5?! O mutare cel puţin 
dubioasă, deoarece îmi permite să 
schimb nebunul închis din g7. 14.¥b5 

nu este periculos, datorită 14...¥d7=. 

O opţiune mai bună pentru alb ar fi 
fost 14.0–0 ¥d7 15.¥xa5 ¦xa5 
16.£xb4 ¦xa4 17.£xb7 ¥g4 18.£xd5 

¦b4²  Totuşi, negrul are compensaţie 
şi, după un eventual e5, ar putea 
deschide nebunul din g7. Mult mai 
tare era şi 14.¦c5 preferată de 
Stockfish 15. 
 
14...¥xe5 15.dxe5 ¥e6 16.¥xa5?! 

Albul continuă să amâne efectuarea 
rocadei. Era mai bine 16.0–0 d4 
17.¥c4 dxe3 18.¥xe6 fxe6 19.fxe3 

¦xf1+ 20.¦xf1 ¤d5 21.£xb7 ¤xe3„ 

16...¤c6 Nu am vrut să intru în finalul 
16...¦xa5 17.£xb4 ¦xa4 18.£xb7 
£b8! 19.£xb8 (19.£xe7 £xb2-+) 

19...¦xb8 20.0–0 ¦xb2 21.¥f3 d4 

22.exd4 ¦xd4³ Deşi negrul este mai 
activ, am considerat că am mai multe 

şanse de câştig într-o poziţie neclară, 
dar cu mai multe piese pe tablă. 
 
17.¥b6 Posibil era şi 17.¥c7 £d7 
18.£xb7 ¤a5 19.£b5 ¦fc8 20.£xd7 
¥xd7 21.0–0 ¤b3 22.¦c3 ¥xa4² 
 

17...d4 Exista şi opţiunea 17...¤xe5 

18.¥d4 ¤c4 19.£xb7²,  dar am ales 
varianta mai directă. 
 

18.£d1 dxe3 19.¥xe3 Albul are o 
ameninţare clară, ¥h6. De aceea 
negrul amână din nou capturarea 
pionului e5. Mai bine era însă 19.f4!² 

19...£b8! Aduce dintr-odată în joc 
două piese grele. Mult mai slab era 
19...¤xe5? 20.¥h6± 
 

20.¥f4? O mutare ciudată, albul 
încearcă să apere pionul e5, deşi 
rămâne cu regele în centru. Din acest 
punct albul a început să aibă 
probleme şi cu timpul rămas. Mai 
bine era 20.0–0 £xe5= 
 

20...¦d8 21.£c2 ¤d4 22.£c3 ¦xa4 

23.¥e3? Albul ar mai fi putut opune 
rezistenţă cu 23.b4 ¤xe2 24.¢xe2 
¦a2+ 25.¢f3 £a8!-+ 
 

23...¦c8 Un câştig mai rapid ar fi fost 
23...¤xe2 24.¢xe2 ¥c4+ 25.¢f3 ¦d3 
26.£c2 ¦b3 (26...£xe5?? 27.£xa4 £h5+ 

28.¢g3 £e5+=) 27.¦hd1 £xe5-+ 
 

24.£d2 ¦xc1+ 25.£xc1  

25...¦a1! 26.£xa1 ¤c2+ 27.¢d2 

¤xa1 28.¦xa1 £xe5-+ De aici 
câştigul negrului este simplu, 
deoarece dama domină piesele albe. 
 
29.¦a8+ ¢g7 30.¢c1 £c7+ 31.¢b1 
¥b3 32.¥d3 £xh2 33.¢c1 £xg2 

34.¥d4+ f6 35.¢d2 h5 36.¥c5 h4 
37.¥xe7 £xf2+ 38.¢c3 £e1+ 
39.¢xb3 £xe7 40.¥c4 ¢h6 0-1  

Am reuşit să câştig această partidă, 
disputată foarte mult pe partea de 
deschidere şi joc de mijloc. Marea 
maestră din Bulgaria a preferat 
materialul, în locul siguranţei 
propriului rege. O decizie nu tocmai 
potrivită, mai ales într-o partidă cu 
timp puţin de gândire. 
 
Clasamentul final ilustrează nivelul 
foarte ridicat al turneului. 
 

 
 

1 Jobava Baadur GEO 2664 8½

2 Kuzubov Yuriy UKR 2643 8

3 Gavrilescu David ROU 2457 8

4 Deac Bogdan ROU 2553 8

5 Berkes Ferenc HUN 2637 7½

6 Sivuk Vitaly UKR 2499 7½

7 Bilych Olexiy UKR 2284 7½

8 Seo Jung Min SWE 2412 7½

9 Costachi Mihnea ROU 2427 7½

10 Jianu Vlad-Cristian ROU 2555 7½

11 Cnejev Vladimir ROU 1928 7½

12 Iordachescu Viorel MDA 2566 7

13 Mikhalevski Victor ISR 2453 7

14 Szabo Gergely ROU 2482 7

15 Istratescu Andrei ROU 2492 7

16 Gallego Alcaraz Andres COL 2449 7

17 Vedmediuc Serghei MDA 2321 7

18 Filip Andrei L. ROU 1868 7

19 Georgescu Tiberiu ROU 2299 7

20 Secheres Adrian ROU 2267 7

21 Stoleriu George ROU 2141 7

22 Stefanova Antoaneta BUL 2438 7

23 Paraschiv Paul ROU 1998 7

24 Miron Lucian ROU 2479 7

25 Ceres Dragos MDA 2159 7

26 Dobre Claudiu ROU 2299 7

27 Indjic Aleksandar SRB 2516 6½

28 Manolache Marius ROU 2428 6½

29 Soltanici Ruslan MDA 2311 6½

30 Manea Alexandru ROU 2230 6½

31 Padurean Daniel ROU 1957 6½

32 Antonica Dragos ROU 1983 6½

33 Baltag Iulian MDA 2286 6½

34 Ognean Mihnea ROU 2020 6½

35 Lozynskyi Bohdan UKR 2120 6½

36 Filip Lucian-Ioan ROU 2400 6½

37 Stan Andrei-Mihaita ROU 1929 6½

38 Ghimpu Samuel ROU 2158 6½

39 Sarighioleanu Sebastian ROU 1834 6½

Super Chess Rapid, Bucureşti 2022

10 runde, 189 participanţi
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Participarea la etapa Grand Chess 
Tour din Polonia a fost una selectă, 
cuprinzând  alături de cei 4 jucători 
care au statut de invitaţi la toate 
etapele circuitului, respectiv Fabiano 
Caruana, Wesley So, Levon Aronian şi 
Richard Rapport, alţi 6 jucători foarte 
interesanţi! Primul este Vichy Anand 
multiplu campion mondial, aflat la 
vârsta de 52 ani, în tinerețe denumit 
“tigrul din Madras”, pe atunci fiind 
considerat cel mai rapid jucător din 
lume! Apoi doi puternici mari maeștri 
ucrainieni, Anton Korobov și marele 
talent, tânărul Kirill Shevchenko, 
marii maeștri polonezi Jan Duda şi 
Radoslaw Wojtaszek, precum si 
tânărul nostru campion naţional de 
blitz, maestrul internațional David 
Gavrilescu.   
 
S-au desfășurat două turnee 
pasionante, cu multe surprize, 
clasamantul final făcându-se prin 
cumularea punctelor în turneele de 
rapid (2 puncte pentru victorie) şi 
blitz (un punct pentru victorie).  
Ritmul de joc a fost : rapid - 25 minute 
+ adițíune de 10 secunde per mutare, 
blitz - 5 minute + adițiune 2 secunde 
per mutare.  
 
În absența campionului mondial 
Magnus Carlsen, milioane de 
spectatori (mai ales indienii) au 
urmărit cu interes  evoluția lui Vichy 
Anand, reintrat după o lungă absență. 
Și au avut ce vedea! Marele campion a 
dominat si a câștigat autoritar 
turneul de șah rapid demonstrând 
supraclasă! El a condus și în turneul 
de blitz, dar vârsta în final şi-a spus 
cuvântul. Iată două dintre realizările 
liderului, admirabile lecții de 
strategie si tactică în ritm rapid! 
Supraclasă! 
 
 

Anand, Viswanathan (2751) 
Korobov, Anton (2671) 
GCT Superbet Rapid Polonia 2022  
 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5!? Revenire la 
clasici, mutarea lui Nimzovici, 
considerată mult timp ineficace, a 
fost reluată cu succes de tinerii 
jucători indieni sub formă de gambit, 
recomandat la vremea lui de celebrul 
Evgeny Sveshnikov, unul dintre cei 
mai mari teoreticieni ai secolului XX. 
 
3...c5 4.c3 ¤c6 5.¤f3 ¥d7!?  Negrul 
evită sacrificiul de pion pentru 
iniţiativă propus de Evgeny 
Sveshnikov 5...£b6 6.¥d3 ¥d7 7.0–0 

cxd4 8.¦e1!? ¤ge7 9.h4 10.a3 (S-a mai 
jucat şi10.h5 a6 11.¤bd2 dxc3 12.bxc3 

¤c8  Adhiban-Budisavljevic,2022)    
10...¦c8 11.b4 a6 12.¥b2 g5 13.¤h2 
¥g7 14.¤g4 gxh4 15.cxd4 h5 16.¤f6+ 

¥xf6 17.exf6 ¤g8 18.£f3 ¦h6 

19.£xd5 ¤xf6 20.£g5² Vachier 
Lagrave-Ponkratov, 2021 
 
6.¥e2 ¦c8 7.0–0 h6 8.¥e3!? £b6N 

Noutate față de 8...cxd4 9.cxd4 ¤ge7 
10.¤c3 ¤f5 11.¥d3 ¤xe3 12.fxe3 ¥e7 

13.£e2 ¤b4 14.¥b1 ¤c6 Jabot-
Rotaru, ICCF 2017.  
  

9.dxc5!? O alternativă interesantă era 
9.£b3  
 

9...¥xc5 La complicații conducea 
9...£xb2 10.¤bd2 £xc3 11.¦b1  

 

10.¥xc5! Acum intră în funcțiune 
cunoscuta strategie a schimburilor 
pentru obținerea de avantaje 
minimale de final sau de cooperare!  
 
10...£xc5 11.¤bd2 ¤ge7 12.¤b3 £b6  

 
 
 

 

13.¥d3! ¤a5 14.¤xa5 £xa5 15.a4! O 
mutare importantă ce stânjenește 
efectuarea schimbării nebunului rău 
advers prin ¥b5!  
 

15...0–0 16.¦e1 £b6 17.£d2 a6 18.h4!  

Un atipic asalt de pioni din fața 
regelui propriu.  
 

18...¦c7 19.a5 £c5 20.¦e3 Tipica 
activizare a turnului pe linia a 3-a. 
 

20...¤f5?  Negrul nu găsește altceva 

mai bun, dar aceasta este o gravă 
greșeală pozițională.   

21.¥xf5! Un schimb logic, care 
slăbeşte structura pionilor negri, 
rezultând un cal bun contra unui 
nebun pasiv!   
 

21...exf5  22.¤d4 £e7 23.g3 h5 Mai 
multe resurse oferea 23...¦c5 24.f4 
£d8 25.b4 ¦c4  

Jan-Krzysztof Duda învingător în 

Superbet Rapid & Blitz Polonia 
După spectacolul bucureștean, Grand Chess Tour a continuat între 17 și 24 mai în 

capitala Poloniei cu turneul Superbet Rapid si Blitz, desfășurat în sălile Muzeului  de 

Istorie al Evreilor. Antrenorul emerit Mircea Pavlov ne prezintă cele mai importante 

momente ale turneului, la care a fost invitat şi maestrul internaţional David Gavrilescu 
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24.£e2! g6  

25.e6! f4 26.gxf4 fxe6 27.¦g3! £xh4? 

Era mai bine 27...£g7 28.¤xe6 ¥xe6 
29.£xe6+ ¢h7 30.¦a4 £f7 31.¦e3±  
 
28.£e5 1–0  

 

Anand Viswanathan (2751) 
Shevchenko Kirill (2644) 
GCT Superbet Rapid Polonia 2022  
 
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 

¤f6 5.¤c3 e5 Varianta Lasker-
Sveshnikov. 
 
6.¤db5 d6 7.¥g5!?  Anand preferă 
clasica mutare de eliminare a 
apăratorului câmpului d5 în locul 
liniei la modă 7.¤d5  
 

7...a6 8.¤a3 b5 9.¤d5 ¥e7 10.¥xf6 

¥xf6 11.c3 Practica dovedește  că 
negrul are linii clare de egalare după  
11.c4 
  

11...0–0 12.¤c2 Conform principiului 
lui Lasker de îmbunătățire a  poziției 
piesei cel mai prost plasate.   

12...¥e6?! Preferabil este aici  
12...¦b8 sau 12...¥g5  
 

13.h4! ¥xd5? Strategic un schimb 
defectuos! S-a jucat aici 13...g6 14.h5 
¥g5.  
 

14.£xd5 ¤e7 15.£d3  d5? De obicei 
cu această mutare negrul egalează, 
cea ce în această situație este departe 
de adevăr! 
  

16.exd5!? La fel de bine era și 16.0–0–
0±  
 

16...e4?N O noutate care evită finalul 
ce rezultă după 16...£xd5 17.£xd5 
¤xd5 18.0–0–0 ¤b6 19.g3 ¦ad8 20.¥g2 
¤c4 21.¤b4 a5 22.¤c6 ¦xd1+ 

23.¦xd1 Albul a obţinut avantaj clar 
în partida  Jakubowski-Easton, 
Internet 2020  
 
17.£xe4± ¦e8 18.0–0–0 £b6  

19.d6! Bine spunea Botvinnik, cine 
seamănă vânt, culege furtună! Posibil 
era și 19.¥d3 ¤g6 20.£f5  
 

19...¤c6 20.£f5 ¦e5 21.£f4 ¦d8 
22.¤e3 b4 23.¤c4 £b7 
 

24.cxb4! Albul evită complicații care 
îi erau și ele favorabile, de exemplu 
24.¤xe5 ¥xe5 (24...bxc3 25.¤c4 ¤b4 
26.¥d3) 25.£c4 bxc3 26.bxc3+- 

 

24...¦b5 Schimburile nu ușurau 
situația negrului, de exemplu 
24...£xb4 25.£d2 £xd2+ 26.¦xd2 

¦e1+ 27.¦d1 ¦xd1+ 28.¢xd1 ¤e5 
29.¢c2 ¤xc4 30.¥xc4 ¦xd6 31.b4± 

 
25.a3 a5 26.¦h3 axb4 27.a4 ¦c5 
28.¢b1 b3 29.£e3 £a7 30.d7! g6 

Ceva mai bine era 31...¥e7 
 

31.h5 ¤e5 32.¤xe5 ¥xe5 33.¥b5! 
£c7 34.£xb3 ¥f6 35.¦f3 £e5 36.£b4! 

¥g7 37.¦e1 ¦xb5?! 38.¦xe5! 1–0 

Cireașa de pe tort!  
 

Tânărul mare maestru maghiar 
Richard Rapport a continuat seria 
marilor surprize ale anului 2022. Cu 
un stil agresiv, cu un repertoriu 
interesant, cu variante rare, el a 
reușit să se claseze pe locul al doilea, 

depășindu-i pe Aronian, Caruana So 
şi Duda! Caracteristică pentru stilul 
său de joc este partida următoare. 
 

Rapport Richard  (2776) 
Wojtaszek Radoslaw (2696) 
GCT Superbet Rapid Polonia 2022 
 

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¥d3!? 

Dacă ar vedea Capablanca mutarea 
aceasta, s-ar răsuci în mormânt! Dar 
astăzi totul este posibil!   
 

3...¤f6 4.0–0 g6 5.c3 ¥g7  Fischer juca 
în aceste poziții repede  5...¥g4  
 

6.¥b5+ ¥d7 7.£e2!? ¥xb5 8.£xb5+ 

£d7 9.£e2 £c6N  O inovație față de 
9...¤c6 10.d4 cxd4 11.cxd4 d5 12.e5 
¤e4 13.¤bd2 ¤xd2 14.¥xd2 0–0 

Stripunsky-Kovalyov, 2014. 
 

10.¦e1 £a6 11.£d1 0–0 12.d4 e6?! 

Cam pasiv, negrul se teme de e5 şi e6, 

dar de preferat era 12...¤c6!? 13.d5 
¤e5 14.¤xe5 dxe5 15.f4 ¤d7 
 

13.¥f4 ¤bd7 14.¤bd2 ¦fe8 15.h3 

¦ac8 16.¥e3 cxd4 17.cxd4 ¤b6 18.b3! 

Stânjenire! 
   
18...£d3 19.¥f4 ¥f8 20.a4 ¤bd7 

21.¦e3 £c2 22.£xc2 ¦xc2 23.¤c4 e5 

Brusc negrul realizează că turnul va fi 
în pericol şi declanșează acțiuni în 
centru. 
 

24.¥g5  
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24...d5?! Poziția a devenit tăioasă și 
dispunerea optimă a figurilor albe îşi 
va spune cuvântul. Şanse bune de 
egalare oferea 24...¤h5 25.¦ee1 ¦c3 
26.dxe5 ¤xe5  
 
25.exd5! ¤xd5 26.¤fxe5 ¤xe3 

27.¤xe3 ¦xe5 28.dxe5 ¦c5  Trebuia 
jucat 28...¦b2²   
 

29.¥f4 ¥g7 30.¦d1 ¥xe5 31.¥h6 ¤f8 
32.¤c4! ¤e6?! 33.¥e3 ¥d4 34.¦xd4! 

Desigur nu 34.¥xd4? ¦d5!=  
 
34...¤xd4 35.¥xd4 ¦d5  36.¥xa7 1–0 

 

Rapport este singurul care l-a învins 
pe Anand cu o mică combinație. 
 
Rapport Richard (2776) 
Anand Viswanathan (2751) 

GCT Superbet Rapid Polonia 2022  

36.£xf7+!! 1–0 
 

Sigr și robust a jucat reprezentantul 
gazdelor tânărul mare maestru Jan 
Krizstof  Duda. Iată clasamentul de la 
şah rapid 
 

 
 

Pentru David Gavrilescu "botezul 
focului" a fost un examen greu, el a 
luptat din răsputeri, dar pentru a 
ajunge la  nivelul ridicat de cunoștințe 
strategico-tactice de la aceste înălțimi 
mai are mult de muncit! Totuși mi-a 
plăcut caracterul de luptător, nu a 
fost "turtit" psihic după cele 7 
înfrângeri și a găsit putere să se 
descurce mult mai bine la blitz! 

Victoriile la Anand, Woitaszek, 
Kobuzov, remizele cu Wesley So, 
Anand şi Aronian sunt reconfortante 
şi dătătoare de speranțe. 
 

Anand Viswanathan (2751) 
Gavrilescu David (2518) 
GCT Superbet Blitz Polonia 2022  
 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 Magnus a 
readus la modă această linie de joc 
veche, bazându-se pe sfatul lui 
Capablanca “în deschidere trebuie 
dezvoltați întâi caii”. 
 

4.e5 După părerea mea, mai logic este 
aici 4.¥g5 "scâpând" de nebunul pasiv. 
 

4...¤fd7 5.f4 c5 6.¤f3 ¤c6 7.¥e3 cxd4 

8.¤xd4 £b6!? O mutare obraznică, 
încercând să scoată în evidență lipsa 
de colaborare în apărarea 
slăbiciunilor albului. 

9.£d2  Un sacrificiu de pion mult 
discutat, analizat și jucat în practica 
contemporană. 
 

9...£xb2 10.¦b1 £a3 11.¥b5 ¤xd4 
12.¥xd4 a6 13.¥xd7+ ¥xd7 14.¦b3 

£e7 15.¦xb7 £h4+ Pentru a debloca 
nebunul din f8.  
 
16.g3 O altă partidă jucată de Ducu 
împotriva lui Korobov la Varşovia a 
continuat cu 16.£f2 £xf2+ 17.¢xf2 
¥e7 18.¦hb1 ¥d8 19.¢e3 ¥c6 20.¦a7 
¦xa7 21.¥xa7 ¢d7 22.¤e2 ¥e7 23.¤d4 
¦a8 24.¤xc6 ¢xc6 25.¥d4 ¥d8 26.g4 

¦c8 27.f5 g6 28.fxe6 fxe6 29.¦f1=   
 

16...£d8 17.¥b6 S-a jucat şi 17.0–0 
£c8 18.¦fb1 ¥c5 19.f5 ¥xd4+ 

20.£xd4 ¥b5 21.¦b6 0–0 22.a4 £c4 
23.¤xb5 axb5 24.£xc4 bxc4 25.fxe6 
fxe6 26.¦xe6 ¦xa4 27.¦e7²  

Schoppen-Michiels, Belgia 2022  
 

17...£c8 18.¦c7 £d8 19.£d4?!N 

Albul evită repetarea mutărilor. Se 
mai jucase 19.£e3 ¥b4 20.a3 ¥xa3 
21.f5 Ivic-Bluebaum, 2021  

19...¥a3! Negrul s–a eliberat de 
presiune şi, după efectuarea rocadei, 
va începe atacul pe coloana c. 

20.0–0 ¦c8 21.¦xc8? De preferat era 
21.¦a7 ¦c4 22.¥xd8 ¦xd4 23.¥b6 ¦c4 

24.¦f3 
 

21...£xc8 22.¦b1 0–0 23.£e3 La 

23.¦b3 urma 23...¥e7 24.f5 £c4 25.f6 
gxf6 26.exf6 ¥d6 
 

23...£c4 24.¦b3 ¥b4 25.£d4?  Cel 
mai mic dintre rele era acum 25.¦xb4 
£xb4 26.¥c5 £b2 27.¥xf8 ¢xf8 

28.£d3  cu un final ceva mai slab, dar 
încă  sustenabil.  

25...¥a5!-+ 26.¥a7 Sau 26.£xc4 dxc4 
27.¥xa5 cxb3 
 

26...¦c8! 0–1 Presiunea negrului a 
devenit de nesuportat și marele 
Anand a intins mâna!  O partidă exce-
lentă rodul unei pregătiri temeinice!  
 

Iată clasamentul final la blitz  
 

 
 

1 Anand, Viswanathan IND 2751 7

2 Rapport, Richard HUN 2776 6½

3 Duda, Jan-Krzysztof POL 2750 6

4 So, Wesley USA 2766 5½

5 Aronian, Levon USA 2765 5

6 Caruana, Fabiano USA 2786 4½
7 Wojtaszek, Radoslaw POL 2696 3½

8 Shevchenko, Kirill UKR 2644 3½

9 Korobov, Anton UKR 2671 2½

10 Gavrilescu, David ROU 2518 1

Superbet Rapid Polonia 2022

1 Caruana, Fabiano USA 2786 14

2 Aronian, Levon USA 2765 13½

3 Duda, Jan-Krzysztof POL 2750 12

4 Anand, Viswanathan IND 2751 9½

5 So, Wesley USA 2766 9½

6 Korobov, Anton UKR 2671 7½
7 Wojtaszek, Radoslaw POL 2696 6½

8 Gavrilescu, David ROU 2518 6½

9 Rapport, Richard HUN 2776 6½

10 Shevchenko, Kirill UKR 2644 4½

Superbet Blitz Polonia 2022
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S-a impus, la mare luptă, Caruana 
care i–a depășit pe Aronian, Duda și 
Anand, iar Ducu Gavrilescu a "pasat" 
ultimele locuri lui Rapport și 
Shevchenko! Partide interesante, dar 
şi greseli surprinzătoare, ca la blitz!  
 

Marele premiu a revenit lui Jan 
Krisztof Duda, care nu a câștigat nici 
un prim loc, dar cele două locuri 
fruntașe însumate i-au adus premiul 
de 40.000 de dolari. Este un jucător 
pragmatic, solid, agresiv, bine 
pregătit teoretic si cu mare precizie 
de calcul. Cele două partide sper să 
confirme  cele afirmate  
  
Duda Jan-Krzysztof (2750) 
Gavrilescu David (2518) 
GCT Superbet Blitz Polonia 2022  
 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 dxc4 

5.e3 c5  Partida Wojtaszek-Gavrilescu 
de la acelaşi turneu a continuat cu  
5...a6 6.¥xc4 b5 7.¥e2 c5 8.¥f3 ¦a7 
9.¤ge2 ¥b7 10.¥xb7 ¦xb7 11.0–0 
¤bd7 12.d5 exd5 13.¤xd5 ¥e7 

14.¤xe7 £xe7 15.¤c3 £e6 16.£f3 
¦b8 17.¥f4 ¦d8 18.¦ad1 0–0 19.£b7 
b4 20.¤d5 ¤xd5 ½–½  

 

6.¤f3 cxd4?! De preferat era 
continuarea dezvoltării cu 6...¤c6 
7.dxc5   .¥xc5 8.£xd8+ ¤xd8 9.¥xc4 
a6 10.0–0 b5 11.¥d3 ¥b7 12.¥xf6 gxf6 
13.¥e4 ¦c8 14.¦ac1 ¢e7=  

Kryzhanovskiy-Safarian 2012  
 

7.¤xd4! ¥e7 8.¥xc4 0–0 9.0–0 ¥d7 

10.£e2 ¤c6 11.¤f3 Noutate! Se mai 
jucase 11.¦fd1 ¤xd4 12.¦xd4 £c7 
13.¥b5 ¥xb5 14.£xb5 a6 15.£b3 
¦ac8=Vitiugov-Lysyj 2020. 
 

11...a6 12.¦fd1 £c7 13.h3 ¦fd8 
14.¥f4 £b6 15.e4  

15...¤a5?! O mutare legată   de mari 
riscuri! De voie, de nevoie, trebuia 
jucat 15...¥e8 16.e5 ¤d7 18.¤e4 ¤f8   
 

16.e5! ¤h5 17.¥e3! £b4 Pe acest 
contratac s-a bazat probabil negrul, 
dar albul a calculat mai departe! La 
17...¥c5 urma 18.¦xd7 ¥xe3 19.£xe3! 
 

18.¦d4! Decisiv. 
 
18...¥e8 19.¦e4! ¤xc4 20.¦xc4 ¥b5 

21.¦xb4 Simplu si exact!   
 

21...¥xe2 22.¦xb7 ¥xf3  23.¦xe7 ¥c6 

24.g4! Dovedind încă o dată afirmaţia 
“calul la marginea tablei este o 
ruşine!” 
 
24...¥d7 25.gxh5 ¢f8 26.¥c5! 1–0 

 

Duda Jan-Krzysztof (2750) 
Korobov Anton (2671) 
GCT Superbet Rapid Polonia 2022  
 
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 

5.h3 0–0 6.¥e3 e5 7.d5 a5 8.g4! Totul 
pentru stânjenirea mutării f7-f5. 
 

8...¤a6 9.¤f3 ¤c5 10.¤d2 c6 11.¥e2 

a4! Un celebru sacrificiu de pion al lui 
Morozevici! 
   

12.g5 ¤e8 13.h4 f5 14.h5 a3N  Nu 
lipsit de interes este și 14...¦f7 
15.hxg6 hxg6 16.f3 ¥d7 17.b4 axb3 

18.axb3 ¦xa1 19.£xa1 ¤a6 20.¢d1 
¤b4 Wang-Neef 2021 

15.h6! Tot planul albului constă în 
"înmormântarea" nebunului negru la 
h8!   
 

15...¥h8 16.¦b1 ¤xe4? Necesar era 
16...axb2! 17.¦xb2 £a5 18.£c1 f4 

19.¥xc5 £xc5 cu contrajoc. 
 

17.¤dxe4 fxe4 Ceva şanse oferea 
17...c5 18.¤f6+ ¤xf6 19.gxf6 axb2 

20.¦xb2 ¥xf6 
 

18.b4  Cu puțin mai mult timp de 
gândire, foarte probabil albul ar fi 
găsit continuarea 18.c5! axb2 19.¥c4  
 

18...¦f4 19.c5! Acum s-a vazut la 
timp! Mai slab ar fi fost 19.¥xf4 exf4 
20.¤xe4 £e7± 

 
19...£xg5 20.dxc6 bxc6 21.cxd6! ¥d7 
22.b5! £g2 23.£b3+ ¦f7 

24.¢d2!  Calm şi solitar! Regele este 
pus în siguranţă, iar turnul din b1 se 
alătură atacului asupra regelui negru. 
 

24...¤xd6 25.¦bg1 £xh1 26.¦xh1 1–0 
 

Iată și clasamentul general combinat 
al celor două probe, de şah rapid şi 
blitz.   
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Când am aflat că a doua etapă a 
proaspăt lansatului Grand Prix al 
României se va ține la Târgu Mureș, 
reacția mea a fost "ce frumos - și ce 
păcat că nu pot participa...". Deși nu 
mai stau de mulți ani în Târgu Mureș, 
mereu mă gândesc la oraș ca fiind "a 
doua casă" - deloc întâmplător, 
deoarece este orașul în care am cele 
mai multe rude, unde am o grămadă 
de amintiri din școală, prieteni, locuri 
în care mereu mă întorc cu plăcere. 
 
Totuși, nu puteam să mă împac cu 
ideea că turneul la care visasem în 
copilărie să aibă loc în orașul meu - 
puternic, în condiții de joc 
ireproșabile, cu premii mari - să se 
desfășoare fără mine. A fost nevoie de 
o muncă de pregătire și organizare, 
plus să îmi ies pentru câteva zile din 
rutina obișnuită de antrenor full-
time. 
 
Înainte de a trece la detalii despre 
turneu, vreau să adresez mulțumiri 
tuturor celor implicați în acest 
turneu: IM Dániel Barátosi, Marius 
Cherecheș și echipa lor inimoasă de 
arbitri, voluntari, echipa video etc; 
prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul 
UMFST, Consiliului Director al FR 
Șah, și lista ar putea continua pe mai 
multe rânduri. 
 
Cât de puternic a fost turneul 
principal? Putem vedea din numărul 
surprizelor care s-au înregistrat - 
începând chiar din prima rundă. 
Marea maestră Mihaela Sandu avea 
în față cel mai de temut adversar din 
acest turneu, pe marele maestru 
Dieter Nisipeanu. După o partidă de 
luptă la un nivel foarte înalt, în care 
Dieter a forțat peste măsură o poziție 
egală, Mihaela și-a putut trece în CV 
un scalp extrem de prețios. Să-i dăm 
cuvântul! 
 

Comentează 
Mihaela Sandu 
 
Sandu,Mihaela (2270) 
Nisipeanu,Liviu-Dieter (2645)  
GP România Et.2 Tg Mureş 2022  
 

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 

¤f6 5.0–0 b5 6.¥b3 ¥b7 Ordinea de 
mutări mai populară este 6...¥e7 

7.¦e1, unde 7...d6 este continuarea 
uzuală către liniile principale din 
Spaniolă, iar 7...¥b7 transpune la 
partidă. 
 
7.¦e1 ¥e7 8.c3 d5 O mutare în stil 
Marshall, testată recent de Predke la 
ultimul Campionat Mondial de Şah 
Rapid, contra lui Nakamura. 
 
9.exd5 Posibil este şi 9.d4 dxe4 
10.dxe5 £xd1 11.¥xd1 ¤d7 (11...exf3 
12.exf6 gxf6 13.¥xf3 0–0–0 14.¤d2 

¤e5 15.¥xb7+ ¢xb7 16.¤b3 ¦he8÷) 
12.¦xe4² Yu Yangyi-Mareco, 2019 
 

9...¤xd5  

10.d4 Eu am preferat să joc o linie mai 
simplă, cu idei clare. Alternativa este 
10.¤xe5 ¤xe5 11.¦xe5 0–0 (11...¤f4 

12.d4 ¤xg2 13.£e2 este o variantă în 
care albul joacă pe sârmă ca să 
dovedească avantajul 13...h6 14.£h5 
g6 15.£h3 0–0 16.¥xh6 ¥f6 17.£g3 
¢h7 18.¥xf8 £xf8 19.¦d5) 12.d4 ¥f6 

13.¦f5?! (13.¦e1 ¦e8²) 13...£d7 

14.¥c2 g6? (14...c5³) 15.¦f3 ¥g7 

16.¤d2 ¦ae8 17.¤b3² Nakamura-
Predke, 2021 
 

10...exd4 11.cxd4 0–0 12.¤c3 ¤xc3 

13.bxc3 ¤a5 14.¥c2 ¤c4 15.a4 Cu 
ideea de a scăpa de slăbiciunile de la 
a2 şi a3, şi a deschide coloana "a" 
cand este cazul. 
 

15...£d7 16.¤g5 Încerc să slăbesc 
rocada nergului, o idee optimistă. S-a 
mai jucat 16.£e2 ¦ae8 17.£d3 f5 
18.axb5 axb5 19.¥b3 ¢h8 20.¥xc4 
bxc4 21.£xc4 ¥xf3 22.gxf3 ¥d6© 
Navara-Werle, 2009 

16...¥xg5 Dieter vrea să scape de 
enervantul meu cal, însă asta 
înseamnă că îmi lasă pe mână o armă 
periculoasă: perechea de nebuni în 
poziţie deschisă! Este normal că 
adversarul meu a evitat în mod 
natural varianta 16…g6 care putea 
duce la remiză forţată după 17.¤xh7 

(eu aveam idei de 17.¤e4 însă 
Motorul nu clipeşte şi afişează cu 
nonşalanţă 0.000000000 17...¦fe8 
18.¥h6 ¥d5 19.axb5 axb5 20.¦xa8 

¥xa8 21.h3=) 17...¢xh7 18.£h5+ ¢g8 
19.¥xg6 fxg6 20.£xg6+ ¢h8 

21.£h6+=.  

La 16...h6 intenţionam 17.£d3 g6 
18.¤f3 şi mă declaram mulţumită de 
slăbirea poziţiei regelui negrului, 
Stockfish 14 însă râde de mine şi îmi 
oferă cu generozitate un avantaj de 
0.10/0 

Dieter Nisipeanu învingător în etapa     

de Grand Prix de la Târgu Mureş 
Revenirea în turneele din România a lui Dieter Nisipeanu, care în prezent reprezintă 

Germania,  ne este prezentată de  marele maestru internaţional Gergely Szabo, pentru 

care participarea la etapa a 2-a a circuitului Grand Prix România a fost una specială  
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17.¥xg5 ¦ae8 Riscant era 17...¥xg2 
18.£h5 (18.¢xg2? £d5+µ) 18...g6 

19.£h4 cu compensanţie periculoasă 
pentru pionul în minus. 
 
18.f3 Profilactic! Încerc să "omor" 
nebunul din b7 şi orice şanse de atac 
ale adversarului meu. De asemenea, 
după schimbul inevitabil de turnuri, 
dama găseşte o rută bună pe 
diagonala e1–h4. În timpul partidei 
mă gândeam şi la 18.£d3 pe care, de 
altfel, SF14 o preferă 18...g6 19.axb5 

axb5 20.£g3 (20.h4 permite 20...£g4) 
20...¦xe1+ 21.¦xe1 ¦e8 22.¦xe8+ 

£xe8 23.h4² însă am considerat 18.f3 
mai puternică. 
 

18...¦xe1+ Sau 18...¥d5 19.axb5 axb5 
20.h4÷ 
 

19.£xe1 f6 Dacă negrul nu face nimic, 
îmi aşez piesele bine, după care 
poziţia începe să curgă în favoarea 
mea. 
 

20.¥f4  

20...g5 Încercând să îmi destabilizeze 
nebunul, negrul îşi slăbeşte foarte 
tare poziţia regelui, fără să obţină 
ceva în schimb. De aici i se trag 
necazurile viitoare. Era mai bine 
20...¦e8 21.£b1 (21.£g3? ¤e3 22.¥d3 
b4÷) 21...g5 (21...g6? 22.axb5 axb5 

23.¦a7 intrarea aceasta este decisivă 
23...¦b8 24.¥d3+-) 22.¥g3 ¤e3 şi 
acum măcar calul este activ. 
 
21.£g3 ¢h8 Întinde o capcană. 
 

22.¥c1! Nu luăm darul grecesc! 😊 
Iniţial am vrut să joc 22.¥xc7, însă mi-
am dat seama că deschiderea 
coloanei c este în favoarea negrului, 
de exemplu 22...¦c8 (22...b4 SF14) 
23.¥b8 ¤e3 24.¥e4 ¥xe4 25.fxe4 

¦xc3÷ şi mi se părea că mi-am tradat 

piesele 😊 
 

22...b4 Dieter încearcă să zguduie 
tare poziţia pionilor mei centrali. 

23.h4!! Cu curaj, înainte! Pionii sunt 
neimportanţi, mai importantă este 
deschiderea liniilor către rege. 
 
23...bxc3 24.hxg5 £xd4+ 25.¢h1! 
După 25.¢h2? regele stă pe tot felul 
de şahuri la h2: 25...¤d2 26.¥a3 ¦e8 
27.£h3? ¤xf3+! 28.gxf3 ¦e2+ 
 

25...¤d2 Piesele mele par inchise. La 
25...fxg5 urma 26.¦b1 ¥d5 27.¥xg5± 
 

26.¥a3! Mutarea câştigătoare, pe 
care a trebuit să o vad înainte de 23. 
h4. Restul e uşor. 
 

26...c5 27.£h3 f5 28.g6 £g7 29.¥xc5 

Se ameninţă ¥d4. 
 
29...¦d8 30.¦e1 £xg6 31.¥xf5 £g7  

32.¥d4 1–0 O încheiere simpatică 😊 
 

În rundele care au urmat, Dieter a 
revenit în forță, și a mai lăsat doar 
două remize, cu Andrei Macovei și în 
ultima rundă cu juniorul ucrainean 
Ihor Samunenkov. Următoarea 
partidă a fost cea cu care Dieter a 
preluat conducerea turneului, în 
runda a 7-a. 
 
 
 
 

Comentează 
Gergely Szabo 
 
Nisipeanu,Liviu-Dieter (2645) 
Schitco,Ivan (2472) [D35] 
GP România Et.2 Tg Mureş 2022  
 
Înaintea acestei runde, maestrul 
internaţional Ivan Schitco conducea 
în turneu cu 5 puncte din 6 partide. 
Victoria în această partidă l-a ajutat 
pe marele maestru Dieter Nisipeanu 
să preia şefia clasamentului şi s-o 
păstreze până la capăt. 
 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.cxd5 

¤xd5 5.e3!? Dieter deviază inspirat 
de la liniile principale, simţind că 
adversarul lui a pregătit în detaliu 
acele linii. Mai obişnuit este 5.e4 sau 
5.¤f3. 
 

5...c5 6.¥d3 cxd4 7.exd4 ¤xc3 7...¤c6 

8.¤f3 ar fi fost o transpunere în linii 
de Caro-Kann sau Nimzo-Indiană, dar 
probabil Ivan Schitco nu dorea aşa 
ceva. 
 
8.bxc3 £c7 9.¥d2 ¥d7?! 9...¤d7 
10.£g4 ¤f6 11.£g3 £xg3 12.hxg3 

¥d6 13.¤f3 b6 14.a4 ¥b7 ar fi dus la o 
poziţie echilibrată, ca în partida 
Carlsen-Hou Yifan, Wijk aan Zee 
2018. 
 

10.¤f3 ¥d6 11.0–0 ¥c6 12.c4ƒ Putem 
spune că duelul teoretic s-a încheiat 
în favoarea lui Dieter - adversarul a 
fost obligat să joace o poziţie complet 
necunoscută, iar avantajul de 
dezvoltare al albului ameninţă să se 
concretizeze prin spargerea d4–d5. 
 

12...0–0? După 12 minute de gândire, 
negrul greşeşte şi ajunge sub un atac 
imparabil. 
12...¥xf3 13.£xf3 ¤c6 14.£e4ƒ arată 
destul de periculos, dar negrul încă 
poate rezista. 
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13.¥xh7+! Clasicul sacrificiu la h7 nu 
oferă mat forţat de această dată, dar 
avantajul albului este aproape decisiv 
chiar şi la joc corect - iar la tabla, se va 
dovedi oricum o misiune imposibilă 
pentru negru salvarea partidei. 
 
13...¢xh7 14.¤g5+ ¢g6 Varianta 
14...¢g8 15.£h5 ¥e4 (15...¥xh2+ 

16.¢h1 ¥e4 17.¤xe4 ¥f4 18.¥xf4 
£xf4 19.¤g5 £f5 20.g4! £g6 21.£xg6 
fxg6 22.¤xe6±) 16.¤xe4 ¤d7 

17.¦ac1± ar fi fost obiectiv cea mai 
bună linie a negrului - dar cum să vrei 
să rămâi cu pion în minus şi regele 
slabit?   
 

15.f4 f5 Nici 15...¢f6 16.f5! ¢e7 
17.£h5 ¥xh2+ 18.¢h1 ¥d6 19.fxe6 f6 

20.£h7 ¢d8 21.c5 ¥e7 22.¤f7+ ¢c8 

23.£xg7+- nu ar fi îmbunătăţit cu 
nimic poziţia negrului. 
 
16.£b3 Dama albă se îndreaptă spre 
g3 pentru a crea ameninţări decisive 
asupra poziţiei slăbite a regelui 
negru. Era posibil şi 16.£e1 
 
16...¥e7 17.¤xe6 £b6 18.£g3+ ¢f7 

19.¦ab1!+- Avantajul material al 
albului va fi mai mult decât suficient 
pentru a decide lupta. E interesant de 
urmărit în continuare cum Dieter nu 
se relaxează şi caută permanent cele 
mai bune mutări chiar şi într-o 
poziţie cu mare avantaj. 
 

19...¢xe6 Sau 19...£a6 20.d5 ¥f6 
21.¤xf8 ¢xf8 22.dxc6+- 

 
20.¦xb6 axb6 21.d5+ ¢f7 22.¥c3 g6  

 
 

23.£h3! Instructiv, albul nu se 
grăbeşte să captureze nebunul, ci 
preferă să apese pe acceleraţie până 
la capăt. 
 
23...¥c5+ 24.¢h1 ¢e8 25.¦e1+ ¢d8 
26.dxc6 ¤xc6 27.¥g7 ¦g8 28.£h7 

¤e7 29.¥f6 ¦e8 30.£xg6 1–0 O 
victorie strălucitoare a marelui 
maestru Nisipeanu! 
 

Pe lângă bucuria de a revedea atâția 
jucători puternici la masa de joc, 
turneul de Grand Prix la Târgu Mureș 
a fost un prilej excepțional pentru 
juniori de a-și etala cunostințele și de 
a aduna puncte ELO. I-aș menționa 
aici pe Andrei Filip (performanță 
ELO 2510 și +130 puncte ELO!), Filip 
Magold (2376, +90 ELO), Nicodim-
Cosmin Stepanencu (2411, +42 
ELO) și bineînțeles, micul campion 
Andrei Negrean (2171, +134 puncte 
ELO) - dar lista e mult mai lungă de 
atât. Acest lucru nu poate decât să ne 
bucure - cu toții avem nevoie de 
confirmarea faptului că munca 
noastră este cu folos și că ne 
îndreptăm în direcția potrivită, iar o 

creștere substanțială a rating-ului 
personal este o astfel de confirmare. 
Din partidele jucate de aceștia, am 
ales una câștigată de maestrul FIDE 
Nicodim-Cosmin Stepanencu, 
caracteristic pentru șahul practicat 
de el: pregătire teoretică foarte bună, 
analiză detaliată cu ajutorul 
monstrului de silicon, apoi 
pedepsirea tactică a greșelilor 
(aproape inevitabile ale) 
adversarului, un fel de ”serviciu-
voleu”: 
 

Stepanencu,Nicodim (2235)  
Brunello,Marina (2355) 

GP România Et.2 Tg Mureş 2022  
 

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 
¤f6 5.¤c3 a6 6.¥g5 ¤bd7 7.£e2 h6 
8.¥h4 g6 9.f4 e5 10.fxe5 dxe5 11.0–0–

0 £c7 12.¤b3 b5  

13.¦xd7!? O idee surprinzătoare într-
o linie oricum foarte tăioasă dintr-o 
Siciliana Najdorf. Nu este o noutate 
(în Mega Database fiind 77 de partide 
jucate până în acest moment), dar 
Marina Brunello a fost surprinsă de 
alegerea albului. Din păcate pentru 
ea, o variantă de acest gen este 
sinucidere curată pentru negru dacă 
nu-şi poate aminti cu exactitate toate 
detaliile poziţiei. 13.¤d5 ¤xd5 

14.exd5 ¥d6 este linia principală. 
 
13...¤xd7 14.¤d5 £b8 15.£d2!? 

Albul îşi arată intenţia de a juca la 
câştig. [15.¤a5 ¥g7 16.£f3 (16.¥e7 
¤b6 17.¥b4 ¤xd5 18.exd5 ¥d7³) 
16...0–0 17.¥e7 ¦e8 18.¤c6 £b7 

19.¤a5 £b8 20.¤c6= este un 
deznodământ posibil în aceasta 
variantă, ca în Caglar-Mammadzada, 
2019 
 

15...¥b7 16.¤a5 ¥c5? Negrul mai 
avea câteva mutări de găsit: 16...¥xd5 

17.£xd5 ¤b6!N (doar 17...¥d6? s-a 
jucat aici, dar este greşit: 18.¥e2 0–0 
19.¦d1 ¥c7 20.¤c6 ¤b6 21.£d2± 
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Fawzy-Belous, 2019) 18.£c6+ ¤d7 
19.¥e2 (19.£d5 ¤b6=) 19...¥b4! 

20.¥g4 0–0 21.¥xd7 ¥xa5 22.¥e7 

¦c8= cu remiză probabilă. 
 
17.¥e2 ¥xd5?! Acum, e deja prea 
târziu. 17...¦a7 18.b4 ¥xd5 19.bxc5 

¥xe4 20.c6± era oricum foarte 
periculos. 
 

18.£xd5 £a7?! 19.¥g4+- Din acest 
moment, avantajul albului e decisiv, 
iar MF Stepanencu nu întâmpină 
dificultăţi în a-l converti. 
 
19...0–0 20.¥xd7 g5 21.¤c6 ¥e3+ 
22.¢b1 £c7 23.¥g3 ¥f4 24.¤xe5 

£xe5 25.£xe5 ¥xe5 26.¥xe5 ¦ad8 

27.¦d1 1–0 O greşeală în Siciliană e 
deseori fatală! 
 
I n ceea ce ma  prives te, postura de 
juca tor nu mai este de ceva vreme 
principala mea direct ie î n s ah. 
Antrenoratul a luat locul aproape î n 
totalitate jucatului î n concursuri, iar 
acest lucru s-a va zut î n mai multe 
secvent e ale turneului. Rezultatul 
final este unul decent (6 puncte, -4 
puncte ELO, locul 8 la egalitate cu 
locul 3), realiza rile s ahiste î nsa  au 
fost destul de put ine. Voi prezenta î n 
continuare partida jucata  cu 
experimentatul maestru 
internat ional Ioan Cosma din 
penultima runda . 
 
Szabo,Gergely (2516)  
Cosma,Ioan (2396) 
GP România Et.2 Tg Mureş 2022  
 

În runda a 8–a, tragerea la sorţi mi l-a 
oferit adversar pe experimentatul 
Ionuţ Cosma. Nu doar că nu reuşisem 
anterior să îl înving la şah clasic, dar 
a câştigat recent o partidă frumoasă 
împotriva mea la Campionatul 
Naţional - deci se anunţa o rundă 
incomodă. Totodată, ştiam că pentru 
a putea spera măcar la un premiu, era 
absolut necesar să obţin 1,5 puncte 
din ultimele două runde. Astfel, m-am 
pregatit temeinic la Siciliana pe care 
Ionuţ o joacă de obicei, şi... 
 
1.e4 e5!? ...cam repede s-a zis cu 
pregatirea mea, m-am gândit eu în 
timpul partidei. Văzusem că Ionuţ 
mai jucase în urmă cu aproximativ 20 
de ani o Rusă, dar nu luasem prea în 
serios posibilitatea de a face acelaşi 
lucru astăzi. 
 

2.¤f3 ¤f6 3.¤xe5 d6 4.¤f3 ¤xe4 

5.¤c3 ¤xc3 6.dxc3 ¥e7 7.¥e3 În 
general, jucam linia cu 7.¥f4, dar am 
zis să fac o mică modificare.   
 

7...0–0 8.£d2 ¤d7 9.0–0–0  

9...¤c5?! Ionuţ continuă să joace 
foarte repede, iar eu mi-am amintit 
de o celebră partidă Istratescu-
Karpov, Bucureşti 2005, în care s-a 
jucat varianta mai sus menţionată 
7.¥f4, albul obţinând poziţie 
superioară după  ¤d7 8.£d2 ¤c5 9.0–
0–0 0–0 10.¥e3 ¦e8 11.¥c4 ¥e6 
12.¥xe6 ¤xe6 13.h4 £d7 14.¢b1 £b5 

15.¦h3 ¦ad8 16.¤g5 ¥f8 17.a4 £xa4 
18.£d3 ¤xg5 19.hxg5 £e4 20.£e2 
£xg2 21.¦dh1 £e4 22.¦h4 £f5 

23.£c4 ¦e7 24.¦h5 ¦de8 25.£h4 ¦e4 

26.£h2 în care Andrei a adoptat un 
plan similar cu cel din partidă, dar... 
cu un tempo în minus, fiind nevoit să 
joace ¥f4–e3. El a obţinut o victorie 
strălucită, dar nu neaparat din cauza 
deschiderii. 
9...¤f6 este linia principală aici, cu 
multe partide jucate la cel mai înalt 
nivel. Un exemplu recent: 10.¥d3 ¦e8 

11.¦he1 ¥g4 12.c4 (12.¥g5!? s-ar 
putea să pună mai multe probleme 
negrului: 12...£d7 13.a3 ¥f5 14.¤d4 
¥xd3 15.£xd3 ¤d5 16.¥xe7 ¤xe7 

17.h4² Carlsen-Caruana, 2020) 
12...g6 13.¥d4 ¥xf3 14.gxf3 ¥f8„  

Aronian-Dominguez, 2022 

9...¤e5!? este o altă opţiune 
interesantă. 
 
10.¥c4 ¥e6 11.¥xe6 ¤xe6 12.h4² 

Albul a obţinut un mic plus din 
deschidere, deşi încă foarte departe 
de a avea ceva concret. Era totuşi o 
mică victorie (psihologică) pentru 
mine faptul ca aveam ceva amintiri 
legate de poziţie (deci efectul 
surprizei nu a fost cel scontat), iar 
Ionuţ nu avea experienţă foarte multă 
în Rusă. 
 
12...£d7  

13.£d5 13.h5 era de asemenea 
interesant. Albul a obţinut repede 
avantaj datorită jocului inexact al 
negrului: după 13...f5?! (trebuia 
13...£c6) 14.g3 ¦f7 15.h6 g6 16.£d5 
c6 17.£d2 £c7 18.¤g5 ¤xg5 19.¥xg5 

¥xg5 20.£xg5± Pogonina -Hoang, 
2008 
 

13...£a4?! Consecvent, dar negrul 
începe să alunece pe o pantă 
periculoasă. 13...£c6!? este 
propunerea lui Stockfish, albul 
păstrând doar un plus mic după 14.c4 
¦ae8 15.¦he1 £xd5 16.cxd5² 

 

14.¢b1 c6 15.£f5 g6?! Slăbirea 
regelui va avea efecte fatale. 
 
16.£h3 h5 

17.¤d4! ¤g7?! Pare a fi greşeala 
decisivă, dar, în mod paradoxal, la o 
adâncime mare de calcul, computerul 
consideră această mutare a fi la fel de 
bună (sau slabă) ca mutarea 
17...¤xd4. Desigur, din punct de 
vedere uman, este demoralizant să 
permiţi £d7. 
17...¤xd4 18.¦xd4 £b5 19.g4! 

(19.¦b4 £d5 20.¦xb7 ¥f6 oferă 
negrului oarecari şanse de contrajoc) 
19...hxg4 (19...£e2 20.¦g1 ¦ae8 

21.£h1!± cu ideea a2–a4 si ¦d4–d2, iar 
negrul nu are ce face împotriva 
multiplelor ameninţări) 20.£xg4± şi 
negrul va fi obligat să dea un pion 
pentru a opri h4–h5. 
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18.£d7 ¦fe8?! 18...¥f6 19.£xd6 ¥xd4 
20.¥xd4 ¤f5 21.£f6 ¤xd4 22.¦xd4± 

era cu siguranţă neplăcut, dar 
mutarea din partidă permite albului 
un câştig forţat. 
 

19.£xb7 ¦ac8 19...c5 era ultima 
încercare, dar la joc corect, albul 
câştigă: 20.£b5! £xb5 21.¤xb5 ¦ed8 
22.¤c7 (22.¥f4 ¤f5 23.g3±) 22...¦ac8 
23.¤d5 ¤f5 (23...¦e8 24.¤xe7+ ¦xe7 

25.¦xd6 ¤f5 26.¥g5! ¦e2 27.¦d2+-) 
24.¥g5 ¢f8 25.¤xe7 ¤xe7 26.¦he1 

¦c7 27.f3 şi negrul e aproape 
paralizat. 
 
20.b3 £a5 21.¤xc6 £xc3  
 

 
 

22.£xc8! Necesar. 22.¤xe7+?? ¦xe7 

23.£xe7 £xc2+ 24.¢a1 £c3+= ar fi 
stricat întreaga muncă a albului. 
 
22...¦xc8 23.¤xe7+ ¢h7 24.¤xc8 

£xc8 25.¦xd6!?+- Aici am gândit 
ceva mai mult; îmi era evident că 
poziţia e câştigată, dar nu mă puteam 
decide între continuările tentante. 
Până la urmă, am hotărât să iau 
pionul d6, care pe langă câştigul 
"liniar" cu împingerea pionului liber, 
creează şi ameninţări de mat cu 
ajutorul celuilalt turn şi al nebunului. 
 

25...¤f5 26.¦d3 a5 27.a4 £b7 28.f3 £e7 
29.¥g5 f6 30.¦hd1 ¤g7 31.¦d7 1–0  

Ar fi urmat de ¥c1–b2 şi pierderi 
materiale grave - negrul nu a vrut să 
vadă mai departe, aşa că a oprit 
ceasul. 
 
Turneul B (pentru jucători cu ELO 
sub 2200) a fost câștigat de Vasile 
Strugari, care a tranșat în runda 
finală în favoarea lui derby-ul de la 
prima masă cu Mădălin 
Andronescu. Jucător profesionist de 
poker, Vasi și-a arătat și priceperea 
de a calcula pe tabla cu 64 de 
pătrățele. Felicitări! 
 

Una peste alta, un festival despre care 
se poate vorbi numai la superlativ, 
din toate punctele de vedere: condiții 
de joc, forța turneului, evenimente 
din timpul turneului, mediatizarea 
turneului, premiile puse în joc, și nu 
în ultimul rând, profesionalismul și 
disponibilitatea la efort a echipei de 
organizatori . Acestea din urmă le-am 
menționat mai ales pentru că având o 
experiență limitată în organizarea 
unor turnee de asemenea anvergură, 
a existat teama să nu iasă turneul așa 
cum și l-au dorit. Turneul însă 
mi-a depășit așteptările (și vorbesc 
aici în numele tuturor cu care am 
discutat despre concurs), astfel că 
merită încă un rând de aplauze din 
partea mea. 
 
Următoarea etapă a Grand Prix 
România se va desfășura între 20-28 
august, la Miercurea Ciuc. Sperăm ca 
iubitorii șahului să fie cel puțin la fel 
de mulțumiți cu spectacolul oferit de 
a treia etapă ca și cu primele două, 
foarte reușite. Mulțumiri tuturor care 
au făcut acest proiect în beneficiul 
șahului românesc posibil! 
 

 
 
 

După două etape ale circuitului, încep 
să se contureze primii favoriţi la 
ocuparea primelor 12 locuri între 
jucătorii români care asigură 
calificarea în finală. Conform 
regulamentului competiţiei, acestora 
li se vor alătura prima senioară, 
prima junioară şi primul junior din 
clasamentul general, precum şi un 
jucător care va beneficia de wild card 
din partea Federaţiei Române de Şah. 
 

 
 

1 Nisipeanu Liviu-Dieter GER 2645 7

2 Samunenkov Ihor UKR 2433 6½
3 Petrov Martin BUL 2543 6

4 Schitco Ivan MDA 2472 6
5 Macovei Andrei MDA 2470 6

6 Manolache Marius ROU 2472 6

7 David Alexandru ROU 2427 6
8 Szabo Gergely ROU 2516 6

9 Filip Andrei ROU 2232 5½
10 Gorodetzky David ISR 2496 5½

11 Magold Filip ROU 2156 5½
12 Miron Lucian-Costin ROU 2510 5½

13 Vasiesiu Dan ROU 2385 5½

14 Bulmaga Irina ROU 2396 5½
15 Jianu Vlad-Cristian ROU 2527 5½

16 Baltag Iulian MDA 2411 5½
17 Brunello Marina ITA 2355 5½

18 Stepanencu Nicodim ROU 2235 5

19 Cosma Ioan ROU 2396 5
20 Yordanov Lachezar BUL 2306 5

21 Filip Lucian-Ioan ROU 2385 5
22 Nevednichy Vladislav ROU 2496 5

23 Terbe Julianna HUN 2293 5
24 Istratescu Andrei ROU 2452 5

25 Soltanici Ruslan MDA 2381 5

26 Pasti Aron HUN 2382 5
27 Sachilaru Alexandru ROU 2113 5

28 Sandu Mihaela ROU 2270 4½
29 Veress Armand ROU 2100 4½

30 Manea Alexandru ROU 2360 4½
31 Samani Yamac TUR 2336 4½

32 Ciolacu Alessia ROU 2199 4½

33 Mintau Andrei ROU 2130 4½

Grand Prix România - et.2 Tg Mureş

9 runde, 57 participanƫi

1 Manolache Marius 53,5
2 Szabo Gergely 47

3 Filip Andrei L. 40
4 Jianu Vlad-Cristian 36,5

5 David Alexandru 36
6 Gavrilescu David 33
7 Miron Lucian 30,5

8 Deac Bogdan 28
9 Magold Filip 28

10 Istratescu Andrei 24
11 Costachi Mihnea 23,5

12 Cnejev Vladimir 22
13 Stepanencu Nicodim 19,5

14 Vasiesiu Dan 19
15 Cosma Ioan 18,5
16 Bulmaga Irina 17,5

17 Filip Lucian-Ioan 17,5
18 Nevednichy Vladislav 15,5

19 Georgescu Tiberiu 14
20 Secheres Adrian 13

21 Stoleriu George 12
22 Manea Alexandru 11

23 Paraschiv Paul 11
24 Ciolacu Alessia 10,5
25 Coicev Matei 10

26 Radu David Cr 10
27 Lehaci Miruna 9,5

28 Sandu Mihaela 9,5
29 Vilcu Matei 9,5

30 Antal Hunor 9
31 Cosma Elena 9
32 Dobre Claudiu 9

33 Saioc David 9
34 Anghelescu Teodor 8,5

35 Maria Lia-Alexandra 8,5
36 Prelipcean Eric 8,5

37 Antonica Dragos 6,5
38 Ghimpu Samuel 6,5

39 Ognean Mihnea 6,5
40 Padurean Daniel 6,5
41 Sachilaru Alexandru 6,5

42 Sarighioleanu Sebastian-Laurentiu 6,5
43 Stan Andrei-Mihaita 6,5

Clasament general după 2 etape

172 jucători români
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Găzduite în condiţii excelente de 
Rodos Palace, o locaţie de 5 stele, 
Campionatele Mondiale de şah rapid şi 
blitz pentru juniori au atras la start 
peste 300 de participanţi din 40 de 
ţări. Mai ales la categoriile mici de 
vârstă, concurenţa a fost acerbă, mulţi 
copii fiind nerăbdători să obţină 
performanţe notabile după o perioadă 
mai lungă în care multe competiţii 
internaţionale au fost anulate. Cotat cu 
şanse clare la medalii, Andrei Negrean 
şi-a îndeplinit obiectivul, reuşind să 
devină în premieră campion mondial 
la blitz şi vicecampion mondial în 
proba de şah rapid! Două rezultate 
excepţionale pentru juniorul legitimat 
la Clubul Central de Şah Bucureşti.  

În proba de blitz, Andrei a terminat 
neînvins cu 7,5 puncte. 
 

 

Tot 7,5 puncte a acumulat Andrei şi în 
proba de şah rapid, dar înfrângerea în 
runda a 5-a împotriva lui Rahav Eliran 
Shilon, l-a costat medalia de aur, care a 
revenit juniorului din Israel. 
 

 

1 Negrean Andrei 1862 ROU 7½
2 Hanache Kai 1644 ENG 7

3 Verbytski Oleg 1756 ENG 7
4 Gabadadze Gabriel 1254 GEO 6½
5 Golubovic Erik 1506 CRO 6½
6 Jalving August 1908 DEN 6
7 Shilon Rahav Eliran 1338 ISR 6
8 Filindash Nikita 1279 UKR 6
9 Platonovs Nikolajs 1322 LAT 6

10 Lebedev Lion 1141 ENG 6
11 Przybys Bruno 1339 POL 6
12 Pawlicz Filip 1385 POL 5½
13 Mansurov Yusuf 1848 USA 5½
26 Sofronie Vladimir 1428 ROU 4½
37 Kovacs Abel 1222 ROU 4

CM Blitz 2022 - Open 10 ani

9 runde, 47 participanƫi

1 Shilon Rahav Eliran 1491 ISR 8
2 Negrean Andrei 1806 ROU 7½
3 Jalving August 1538 DEN 7

4 Mansurov Yusuf 1848 USA 7
5 Sarthak Deshpande 1046 CAN 6½
6 Gabadadze Gabriel 1230 GEO 6

7 Beniosev Daniel 1427 LAT 6
8 Golubovic Erik 1436 CRO 6

9 Gibala Adam 1603 POL 6
10 Platonovs Nikolajs 1551 LAT 6
16 Sofronie Vladimir 1399 ROU 5

29 Kovacs Abel 1267 ROU 4

CM Rapid 2022 - Open 10 ani

9 runde, 50 participanƫi

Andrei Negrean campion mondial 

de juniori sub 10 ani la blitz! 
Evoluţia excelentă a lui Andrei Negrean la Campionatele Mondiale de şah rapid şi blitz 

pentru juniori, desfăşurate la Rhodos (Grecia), ne este prezentată de Marius Ceteraş. 

Încă o dată, elevul soţilor Elena şi Ionuţ Cosma a confirmat că este una dintre mar ile 

speranţe ale şahului românesc, obţinând aurul la blitz şi argintul la şah rapid.  
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Din partidele jucate de Andrei în Grecia, 
am ales două fragmente care ilustrează 
talentul şi nivelul său de joc. 
 

Korchevskyi,Volodymyr (1399) 
Negrean,Andrei (1862) 
CM Blitz U10, Grecia 2022 

Albul are avans de dezvoltare şi 
ameninţă să folosească slăbiciunile 
rocadei negrului. Andrei găseşte însă 
o resursă tactică foarte bună. 
 

18...£xc3! O combinaţie de schimb 
care menţine echilibrul. Greşit era 
18...¤d5? 19.¤e4 £c7 20.¤f6+! ¢g7 

21.£e5!± 
 

19.£xc3 ¤e2+ 20.¢f1 ¤xc3 21.bxc3 b6 

Negrul îşi activizează ultimele figuri. 
 

22.d5?! ¥a6+! 23.¢g1 exd5 24.¥xd5 
¦ac8 25.f3 ¢g7 26.¦ac1 ¥c4 27.¥xc4 

¦xd1+ 28.¦xd1 ¦xc4³ 29.¦d3 ¦a4 

30.¦d2 ¦c4 Era mai bine 30...¢f6 
31.¢f2 ¦a3 32.¦c2 ¢e6 33.¢e3 ¢d5 
34.¢d3 b5µ 
 

31.¦d3 b5 32.¢f1 ¢f6? O mutare 
inexactă. Trebuia pasivizat turnul 
albului şi abia apoi centralizat regele: 
32...¦a4 33.¦d2 ¦a3 34.¦c2 ¢f6µ 
 

33.¢e2 Albul scapă ocazia de a obţine 
contrajoc cu 33.¦d6+ ¢e5 34.¦a6 
¦xc3 35.¦xa7= 

 

33...h5 34.¢d2? Din nou era necesar 
34.¦d6+ ¢e5 35.¦a6 

34...¦a4! 35.¢e3 ¦xa2 36.¦d2? 

Scurtează agonia albului, finalul fiind 
oricum pierdut. 
 

36...¦xd2 37.¢xd2 ¢e5 38.¢c2 ¢d5 

39.¢b3 a5 40.g3 f5 41.h4 ¢e5 42.¢c2 
f4 43.g4 hxg4 44.fxg4 a4 45.¢b2 f3 
46.h5 f2 47.h6 f1£ 0–1 
 

Hanache,Kai  (1561) 
Negrean,Andrei (1801) 
CM Rapid U10, Grecia 2022 

13...¤h5 Negrul măreşte presiunea 
asupra centrului, dar 13...cxd4 

14.cxd4 ¤h5  ar fi fost mai exact. 
 

14.£d2? Era mai bine 14.d5 ¤e5 

15.¤xe5 ¥xe5 16.¤d2. După mutarea 
neglijentă a albului, centrul său de pioni 
se prăbuşeşte ca un castel de nisip. 
14...cxd4! 15.cxd4 g5! Ameninţările 
concrete justifică slăbirea rocadei. 
 

16.¥g3 ¤xg3 17.fxg3  

17...¤xd4! Andrei nu lasă să îi scape 
astfel de oportunităţi tactice. Slăbirea 
diagonalei g1-a7, provocată cu 
mutarea 15…g5, este elementul cheie 
al poziţiei, un alt aspect relevant fiind 
poziţia precară a ¥c2 expus atacului 
¦c8. 
 

18.¤xd4 £b6 19.¢h2 £xd4 20.£d3 

£xd3 21.¥xd3 ¥xb2 şi tânărul nostru 
campion şi-a valorificat fără 
probleme avantajul material. 

La ceilalţi doi participanţi români la 
categoria sub 10 ani, Vladimir 
Sofronie şi Abel Kovacs s-a simţit 
lipsa de experienţă în turnee de acest 
nivel, aceştia neavând încă forţa lui 
Andrei de a obţine puncte chiar şi în 
poziţii aparent compromise. 
 

Campionul naţional la copii sub 8 ani, 
Balazs Kovacs, a obţinut clasări bune, 
la fel ca şi Ariana Bădică la categoria 
fete 12 ani. Pentru Sofia Olariu-Chiluţ 
şi Matias Silaghi rezultatele au fost 
sub aşteptări, dar ambii au avut multe 
de învăţat la o asemenea competiţie.  
 

 
 

 
 

 
 

 

1 Jakhria Kushal 1367 ENG 8
2 Pathak Raghav 1415 NED 6½

3 Peray Ata 1001 TUR 6½
4 Ashwath Kaushik 1038 IND 6½
5 Vihaan Anupam Agrawal 1325 IND 6½
6 Modith Aaroh Mutyalapati 1598 CAN 6
7 Safin Safarullakhan 1379 IND 6
8 Orman Attila 1001 AZE 6
9 Kovacs Balazs 1162 ROU 5½

10 Zhauynbay Alimzhan 1155 KAZ 5
11 Kukushkin Ivan 1662 LAT 5
12 Vedrickas Vytis 1024 LTU 5
13 Skouroupathis Kyriakos 1152 CYP 5
14 Stoyanov Victor 1183 MNC 5
15 Yavorskyi Yevhen 1001 UKR 5

CM Blitz 2022 - Open 8 ani

9 runde, 33 participanƫi

1 Ashwath Kaushik 1283 IND 8½
2 Modith Aaroh Mutyalapati 1598 CAN 8

3 Jakhria Kushal 1367 ENG 6½
4 Kukushkin Ivan 1086 LAT 6

5 Safin Safarullakhan 1355 IND 6

6 Pathak Raghav 1415 NED 5½
7 Yavorskyi Yevhen 1001 UKR 5½

8 Tamiolakis Grigorios 1187 GRE 5½
9 Skouroupathis Kyriakos 1236 CYP 5½

10 Kruger Derik 1001 ENG 5½
13 Kovacs Balazs 1397 ROU 5

CM Rapid 2022 - Open 8 ani

9 runde, 34 participanƫi

1 Hnatyshyn Anastasiia 1784 UKR 8½

2 Smietanska Wiktoria 1890 POL 8

3 Beber Anja 1491 SLO 6

4 Aydogan Arya 1206 TUR 6

5 Zagorac Lara 1358 CRO 6

6 Korolchuk Vladyslava 1245 UKR 5½
7 Ferrer Naranjo Liennys 1210 CUB 5

8 Derlich Sarah Sima 1382 DEN 5

9 Bădică Ariana 1371 ROU 5

CM Blitz 2022 - Fete 12 ani

9 runde, 23 participante

1 Hnatyshyn Anastasiia 1889 UKR 8½

2 Smietanska Wiktoria 1781 POL 8½
3 Korolchuk Vladyslava 1409 UKR 6
4 Maklakova Naomi 1654 LAT 5½

5 Aydogan Arya 1409 TUR 5½
6 Ferrer Naranjo Liennys 1121 CUB 5½
7 Zagorac Lara 1462 CRO 5

8 Ng Jing Xuan Alyssa 1051 SGP 5
9 Macek Inti 1176 SLO 5

10 Beber Anja 1319 SLO 4½

11 Derlich Sarah Sima 1229 DEN 4½
12 Bădică Ariana 1388 ROU 4½

13 Naidoo Kajol 1163 RSA 4½

CM Rapid 2022 - Fete 12 ani

9 runde, 22 participante
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Un grup de 6 juniori (însoțiți de părinți 
și antrenori) au reprezentat România 
la ediția de anul acesta a 
Campionatului European Scolar, care 
a avut loc în Grecia (insula Rhodos), în 
perioada 21-29 aprilie. Pentru a 
ajunge la timp la această competiție, 
aceștia au fost nevoiți să plece mai 
devreme cu 2 zile de la Campionatele 
Naționale de Copii și Juniori, 
renunțând astfel la posibilitatea de a 
obține medalii la probele de șah rapid 
și blitz la aceste campionate.  
S-a plecat la drum cu entuziasm, eram 
puși pe fapte mari. Pe parcurs, 
entuziasmul a mai scăzut ici-colo, dar 
atmosfera a rămas constant bună în 
grupul nostru până la final. S-a ieșit în 
grup la plimbare, pe malul mării sau în 
centrul vechi, copiii și-au petrecut mai 
mereu timpul liber jucându-se 
împreună. Condițiile de cazare și masă 
au fost foarte bune, iar somptuoasa 
sală de joc a fost pe măsura unei 
competiții de asemenea amploare. S-a 
jucat câte o partidă pe zi, programată 
mereu după amiază. Da, nu a fost nici 
o rundă dublă. Da, nici o rundă nu a 
fost programată să se joace dimineața. 
Nici măcar ultima rundă! Vă vine să 
credeți? O mențiune specială pentru 
timpul de gândire: 90 minute pentru 
primele 40 de mutări, cu activizare 
(adăugare de timp după efectuarea 
celor 40 de mutări) și increment de 30 
de secunde pentru fiecare mutare. 
Poate că ar fi o idee ca la Campionatele 
Naționale de Copii și Juniori 
(individuale și pe echipe) să se revină 
la bunul obicei de a se juca conform 
ritmului de joc după care se dispută 
competițiile europene sau mondiale.  
 

La Open 9 ani am avut ca reprezenanți 
2 băieți. Sofronie Vladimir a jucat tot 
turneul la primele mese, părând 
capabil să obțină o medalie, și s-a aflat 
mult timp pe podium, inclusiv înaintea 

ultimei runde. Din păcate finishul mai 
slab (o singură jumătate de punct în 
ultimele 2 runde) a făcut ca Vladimir 
să iasă de data aceasta pe locul 7. 
Posibil să fie vorba de oboseala 
acumulată la capătul a 2 competiții 
lungi venite una după alta. Indiferent 
de rezultatul obținut de data aceasta, 
suntem siguri că Vladimir va continua 
să progreseze și că vom mai auzi 
despre el. Popescu Rareş-Ştefan a 
început modest turneul, cu înfrângere 
în runda a 2-a și 3 înfrângeri în 
primele 5 runde. Rareș a reușit să lege 
apoi câteva partide fără înfrângere, 
printre care și o remiză cu israelianul 
care a câștigat competiția, dar a jucat 
per total sub posibilități. 
 

Într-o zi bună, Olariu-Chiluț Sofia 
(Fete 11) poate să bată pe oricine la 
categoria ei de vârstă, dar este 
deocamdata inconstantă în evoluții. 
Parcursul ei a constat în victorii și 
înfrângeri, fără remize. Cu 5 puncte 

din 9, Sofia a terminat pe locul 8, dar 
suntem convinși că va continua să 
progreseze, deoarece poftă pentru șah 
și potențial există. 
La open 13 ani, Silaghi Matias-Radu a 
obținut un rezultat conform 
numărului de start. Pentru un jucător 
fără ELO la această categorie de vârstă 
2,5 puncte din 9 este un rezultat 
normal, iar Matias a mai ratat vreo 2-3 
oportunități de a termina cu și mai 
multe puncte. 
 

La categoria Fete 7 ani, Crețescu Eliza 
(sora Emmei) s-a aflat la a 2-a 
competiție oficială jucată vreodată, 
după ce a debutat chiar la finala țării 
(unde a obținut un rezultat 
încurajator, 4 puncte din 9 partide). Ea 
a reușit să câștige 2 partide și să lase în 
spatele ei 2 dintre adversare (locul 6, 
din 8 participante). Eliza s-a aflat 
totuși în centrul atenției la festivitatea 
de premiere, unde a primit un premiu 
special pentru Fair Play (pentru că a 

Emma Creţescu vicecampioană 

europeană şcoalară, 3 medalii 

europene în ultimul an! 
Cunoscutul antrenor Adrian Stanca, sub îndrumarea cărui se pregătesc mai mulţi 

juniori de performanţă de la CS Universitar de Şah Bucureşti, ne prezintă drumul 

spre o nouă medalie europeană al elevei sale Emma Creţescu.  
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acceptat, fără ca acest lucru să i se 
impună, să rejoace partida din runda a 
4-a contra unei fetiţe din Azerbaidjan, 
omologată inițial de către arbitri ca 
victorie prin neprezentare).  
Am lăsat la urmă evoluția Emmei 
Crețescu la fete 9 ani, fiind vorba 
despre singura medalie obținută de 

grupul nostru. Când am plecat la 
drum, cunoșteam deja o parte dintre 
adversare. Pe cele din Anglia, Georgia 
și Turcia le întâlnisem la Campionatul 
European de copii la șah hibrid și 
știam deja că nu este ușor cu ele. Pe 
italianca favorita nr.1 a competiției o 
știam din Serbia. Ne așteptam ca 
partidele cu adversare din țări ca 
Germania, Polonia sau Israel să nu fie 
o formalitate. Începutul a fost bun. 
După o victorie facilă cu o jucătoare 
reprezentantă a țării gazdă în runda 
1, s-au câștigat și rundele 2 și 3 într-o 
manieră convingătoare, împotriva 
unor adversare pe care le considera-
sem periculoase, o georgiancă și o 
englezoaică. A urmat partida cu 
englezoaica Veselow Zoe, care ne 
învinsese astă toamnă la europenele 
hibrid, după o luptă foarte 
interesantă de peste 3 ore, într-un 
moment în care luptam pentru un loc 
pe podium. Emma a jucat foarte bine, 
a controlat tot timpul poziția și ca 
urmare a unui avantaj pozițional 
consistent a câștigat un pion. Din 
păcate a rezultat un final de nebuni și 
pioni în care, în urma unei 
inexactități, Emma nu a mai reușit să 
găsească o cale simplă și clară de a 
continua să joace la câștig și a 
acceptat propunerea de remiză a 
adversarei, deoarece începuse să 
intre în criză de timp. Ulterior am 
analizat poziția finală, și, într-adevăr, 
deși finalul încă se putea câștiga, nu 
erau simplu de găsit toate mutările-
cheie. O singură greșeală mare a făcut 
Emma, în runda 5 când a dat o piesă 

pe doi pioni, cu georgianca Shonia 
Barbare (cu care făcuse remiză la 
competiția din toamnă). După 
greșeală Emma s-a mobilizat foarte 
bine și a salvat totuși partida, dar în 
urma remizei consemnate la final a 
trecut pe locul 2. În runda a 6-a aveam 
negrul cu una dintre cele două 
talentate turcoaice. Izan Idil a pus 
presiune pe noi, dar ne-am apărat 
bine și cu calm, am simplificat poziția, 
și ne-am impus într-un final egal de 
turnuri și pioni (știam de la pregătire 
că suntem mai buni în faza asta a 
jocului). A urmat în runda a 7-a 
partida cu Alessi Clio, italianca cu cel 
mai mare ELO din concurs. Pentru 
adversara noastră era ultima șansă să 
mai lupte pentru podium. Noi 
încercam să rămânem în lupta pentru 
locul 1 sau măcar să ne consolidăm 
locul 2 cu o remiză. Redăm mai jos 
partida, una în care Emma a dat 
dovadă de stăpânire de sine în 
momentele cheie. Din nou un final 
foarte bine jucat, de data aceasta unul 
de cai și pioni.  
 
Comentează 
Adrian Stanca 
 
Creţescu,Emma (1171)   
Alessi,Clio (1524) 
CE Şcolar 2022, Grecia 
 

1.d4 d5 2.e3 ¥f5 3.¤f3 ¤f6 4.c4 c6     

S-a intrat prin intervertire de mutări 
într-o variantă din Apărarea Slavă. 
 

5.£b3 £b6 6.c5?! Pregătirea acestei 
partide a fost dificilă, deoarece aveam 
puţine informaţii despre adversară. A 
trebuit să pregătim mai multe 
scenarii, în funcţie de posibilele 
deschideri pe care le-ar fi putut juca 
negrul. Poziţia de pe tablă a apărut la 
pregatire şi am ales să jucăm aici o 
mutare care obiectiv nu este cea mai 
bună, deoarece am anticipat că negrul 
va schimba dama, din moment ce a 
ales să pună damele la schimb la 
mutarea anterioară. 
 
6...£xb3? 6...£c7 era cea mai bună 
mutare, iar jocul ar fi putut continua 
cu mutările 7.¤c3 h6 8.¤e5 ¤bd7 

9.¥d3 ¥xd3 10.¤xd3 cu poziţie egală. 
 

7.axb3 Acum albul obţine un final mai 
bun, cu un plan clar de joc. 
 

7...h6?! Această mutare este standard 
în poziţiile cu dame pe tablă în Slavă, 
dar aici nu îşi mai are rostul. 
 
8.¤c3 e6  

9.b4 Totul decurge deocamdată 
conform pregătirii dinainte de 
partidă. 
 
9...¤bd7 10.b5 ¥e7 11.bxc6 bxc6 

12.¥a6?! Încercând să îşi încheie cât 
mai rapid dezvoltarea, Emma omite 
aici continuarea mai bună 12.b4 0–0 
13.b5 şi albul rămâne cu pion liber 
apărat pe c5. 
 

12...¦b8 13.0–0 0–0 14.¥e2 ¦a8?! 

Permite 15.b4... 

15.¦a6 Dar Emma este mai atrasă de 
posibilitatea atacării slăbiciunilor 
negrului. 
 

15...¦fc8 16.¥d2?! Cu ideea ¦fa1, dar 
16.b4 urmat de b5 era, din nou, mai 
bine. 
 
16...¦ab8 17.¦xa7 17.¦a2  urmat de 
18. ¦fa1 si 19. ¥c1 era o altă 
posibilitate. 
 

17...¦xb2 Acum negrul intră şi el pe 
linia a 2–a şi poziţia rămâne 
echilibrată. 
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18.¥a6! ¦cb8 19.¦c7 Perseverent, 
albul a găsit calea corectă pentru a 
câştiga pionul slab din c6. 
 
19...¥g4 Se ameninţă câştigul unei 
piese. 
 
20.¦d1! Emma a gândit mult aici şi a 
găsit cea mai bună mutare în poziţie, 
mai tare decât 20. ¥c1. 
 

20...¥d8! Negrul îşi activizează 
piesele şi creează astfel ameninţări 
periculoase. 
 

21.¦xc6 ¥a5 22.h3 ¦xd2 După 
22...¥xf3 23.gxf3 ¦xd2 24.¦xd2 ¥xc3 

25.¦c2 albul stă mai bine, întrucât 
pionul liber c5 va cântări greu în 
poziţia rezultată. 
 
23.¦xd2 ¥xc3 24.hxg4 ¥xd2 25.¤xd2 

¤xg4 26.¦c8+ ¦xc8 27.¥xc8 Albul 
schimbă tot şi rezultă un final în care 
va încerca să joace la câştig având 
remiza asigurată. 
 

27...¤gf6 28.f3 ¢f8 29.¥xd7 ¤xd7  

30.¢f2 ¢e8 31.¢e2 ¢d8 32.¢d3 ¢c7 

33.¢c3 ¢c6 34.¢b4 Emma a aplicat 
foarte bine principiul de final 
conform căruia regele sprijină 
înaintarea pionului liber. 
 
34...e5?! Negrul nu îşi alege bine 
contrajocul. Era momentul pentru 
negru să demareze contrajoc cu 

34…h5 pe flancul regelui, unde avea 
pion în plus şi putea spera să obţină 
pion liber. 

35.¤b3! exd4? 36.¤xd4+ ¢c7 37.¤f5 

g6 38.¤xh6 Emma a câştigat un pion 
şi va controla restul finalului cu 
competenţă. 
 
38...f5 39.¤g8 ¢d8 40.c6! ¤b6 
41.¢c5 ¤c4 42.¢xd5 ¤xe3+ 43.¢d6 

¤c4+ 44.¢c5 ¤e3 45.¢b6 ¤d5+ 

46.¢b7 ¢e8 47.c7 Câştiga şi 47.¤f6+ 
¤xf6 48.c7 
 

47...¤xc7 48.¢xc7 ¢f7 49.¤h6+ ¢g7 

50.¤xf5+ Totul a fost calculat cu 
câteva mutări inainte, după cum şi-a 
amintit Emma ulterior. Albul este 
câştigat în finalul de regi şi pioni. 
 
50...gxf5 51.¢d6 ¢g6 52.¢e5 ¢g5 

53.f4+ ¢h5 54.¢xf5 ¢h6 55.¢f6 ¢h7 
56.¢f7 ¢h8 57.f5 ¢h7 58.f6 ¢h8 
59.¢e8 ¢h7 60.f7 ¢g6 61.f8£ ¢g5 

62.g4 ¢xg4 63.£f6 ¢h5 64.£g7 ¢h4 
65.£g6 ¢h3 66.£g5 ¢h2 67.£g4 ¢h1 

68.¢f7 1–0 
 

Am câștigat și a 8-a rundă, cu cea de-a 
2-a reprezentantă a Turciei. Remiza 
din ultima rundă nu a mai contat. 
Eram oricum pe locul doi. Din păcate, 
norocoasa Veselow Zoe a continuat să 
își câștige toate partidele, în ciuda 
faptului că a fost pierdută în câteva 
dintre ele.  
 
Noi am avut probleme reale într-o 
singură partidă, dar jocul prestat a fost 
cel al unei campioane! Felicitări 
Crețescu Emma, trei medalii europene 
într-un singur an! (Amintim aici 
celelalte două reușite: vicecampioană 
a Uniunii Europene fete 8 ani august 
2021 în Cehia, medalie de bronz la 
Campionatul European de șah rapid la 
fete 8 ani decembrie 2021 Serbia).  
Autorul acestui articol, antrenorul 
Emmei, mulțumește părinților Emmei 
pentru încredere și pentru eforturile 
deosebite depuse, precum şi clubului 
său, CSU de Șah București (prezent în 
Grecia cu 3 sportivi și 2 antrenori), 
preocupat mereu de performanță și să 
le ofere antrenorilor săi condiții optime 
pentru a o obține. 
 

 

1 Veselow Zoe 1314 ENG 8,5

2 Creţescu Emma 1171 ROU 7,5

3 Shonia Barbare 1001 GEO 6

4 Izan Idil 1001 TUR 6

5 Alessi Clio 1524 ITA 5
6 Deniz Elif 1001 TUR 5

7 Chiokadze Barbare 1001 GEO 5
8 Gawerska Karolina 1001 POL 5

9 Bryant Amelie 1001 ENG 5

10 Frydel Helena 1124 GER 5

CE Şcolar 2022 - Fete 10 ani

9 runde, 16 participante
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În preajma Olimpiadei, mai mult ca 
oricând, evoluţia celor mai buni 
jucători români ai momentului este de 
maxim interes. Din fericire veştile sunt 
mai mult decât îmbucurătoare, liderii 
clasamentelor rating ale României la 
masculin şi feminin, Bogdan Deac şi 
Irina Bulmaga, având evoluţii care ne 
dau speranţe în obţinerea unor 
rezultate remarcabile şi la Olimpiada 
din India, programată a se desfăşura în 
perioada 28 iulie – 10 august. 
 
Primul rezultat de prestigiu a fost 
obţinut de Irina Bulmaga, care în 
perioada 19-28 aprilie a participat la 
secţiunea feminină a Memorialului 
Capablanca, o competiţie de mare 
prestigiu, organizată în memoria 
genialului jucător cubanez, al treilea 
campion  mondial. Turneul a fost unul 
puternic, dintre cele 10 participante,   
3 având titlul de maestru internaţional 
la masculin şi alte 3 pe cel de mare 
maestră internaţională. Jucătoarea 
noastră a avut un parcurs aproape 
perfect, obţinând 6 victorii şi 3 remize. 
 

 
 

Sportiva noastră s-a aflat pentru 
prima dată pe teritoriul cubanez și a 
fost felicitată pentru succesul său 
inclusiv de Ambasadorul României în 
Republica Cuba, excelenţa sa 
Theodora Magdalena Mircea. Partida 
următoare s-a jucat în prima rundă, 
contra campioanei Cubei din acest an 
şi este analizată de câştigătoarea 
turneului. 

Comentează 
Irina Bulmaga 
 
Bulmaga,Irina (2379)   
Forgas Moreno,Y (2336) 
Memorialul Capablanca 2022 
 

1.e4 c5 2.c3 d6?! O mutare mai rară, 
2...d5 şi 2... ¤f6 sunt mutările 
principiale pentru negru. 
 

3.d4 Planul albului e simplu - să 
termine dezvoltarea, încercând pe cât 
posibil să ocupe câmpuri centrale cu 
piesele uşoare. 
 

3...¤f6 4.¥d3 ¤c6 5.¤f3 g6  

6.d5 Mutarea care pune probleme 
negrului.  Comparativ cu un Benoni, 
unde calul e în b8 şi vine de obicei în 
d7 sau a6 într-o singură mutare, aici 
negrul pierde câteva tempouri 
importante. 
 
6...¤b8 7.h3 Profilaxie împotriva 
¥g4. 
 

7...¥g7 8.0–0 0–0 9.¦e1 Albul are mai 
mult spaţiu şi vrea să continue cu c4 
şi ¤c3. Negrul ar trebui să încerce să 
atace lanţul de pioni central al albului 
c4-d5-e4 pregătind b5 sau e5 urmat 
de f5, în spiritul unei Indiane de Rege. 
 

9...¦e8?! O pierdere de timp. Tura 
trebuie să fie în f8 pentru a facilita 
spargerea cu f5 la un moment dat. 
După 9...a6 (cu ideea 10...b5) 10.c4 e5 

11.¤c3 ¤bd7 albul are avantaj 
datorită spaţiului mai mare pentru a-
şi manevra piesele uşoare, însă 
negrul are şi el planul lui - să 
pregătească spargerea f5 cu 12... ¤h5 

sau 12... ¢h8, 13... ¤g8. 
 

1 Bulmaga, Irina ROU 2379 7½

2 Miranda Llanes, YerisbelCUB 2288 5½

3 Hernandez Gil, IneymigCUB 2328 5

4 Forgas Moreno, YanielaCUB 2336 5

5 Ordaz Valdes, Lisandra TeresaCUB 2373 4½

6 Kiolbasa, Oliwia POL 2388 4
7 Lujan, Carolina ARG 2330 4

8 Arribas Robaina, MaritzaCUB 2228 4

9 Cori T., Deysi PER 2391 3

10 Hernandez Moya, YuleisyCUB 2219 2½

Memorialul Capablanca 2022

Irina Bulmaga şi Bogdan Deac 

strălucitori sub soare! 
Jucătorii noştri nr.1, Irina Bulmaga şi Bogdan Deac, au jucat excelent în turneele 

desfăşurate la Havana (Cuba) şi Sharjah (Emiratele Arabe Unite). Evoluţia lor în cele 

două locaţii exotice ne este prezentată de  maestrul FIDE Marius Ceteraş.  
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10.c4 e5 11.¤c3 ¤h5 Calul vine în f4, 
însă negrul ignoră total unul dintre 
cele mai importante principii in şah - 
dezvoltare înainte de toate! Flancul 
damei e lăsat în voia sorţii. 

12.¥g5 Provocand f6. 
 

12...f6 13.¥e3 Să comparăm acum 
piesele albului cu cele ale negrului. 
Albul şi-a terminat dezvoltarea şi are 
toate piesele în centru. Negrul “a 
uitat” să îşi mai dezvolte piesele de pe 
flancul damei, ceea ce înseamnă că nu 
este încă pregătit de spargeri în 
centru. 
 

13...¤f4 În poziţii în care ai spaţiu 
mai puţin, schimburile de piese sunt 
favorabile. Negrul vrea să ia în d3. 
 

14.¥f1 Încă o mutare profilactică. Nu 
era nimic în neregulă nici cu 14. ¥c2, 

dar în f1, nebunul apără bine regele, 
evitând un potenţial sacrificiu în h3. 
 

14...f5? Poziţia negrului este clar 
compromisă. Să deschizi poziţia când 
ai un dezavantaj clar în dezvolare, nu 
poate fi o idee bună. 
 

15.exf5 ¥xf5 Aici 15...gxf5 e o 
versiune încă şi mai proastă a 
aceluiaşi scenariu care a urmat şi în 
partidă, de exemplu 16.¥xf4 exf4 

17.¦xe8+ £xe8 18.¤b5 Pionul din d6 
atârnă, urmează 19. £d2 şi albul are 
avantaj decisiv. 

16.g4! Era posibil şi 16.¥xf4, dar în 
acest caz negrul îşi păstra nebunul în 
f5: 16...exf4 17.¦xe8+ £xe8 18.£d2 

¤d7 19.£xf4 ¤e5 cu ceva speranţe de 
salvare datorită perechii de nebuni. 
 

16...¥c8 17.¥xf4 exf4 18.¦xe8+ £xe8 

Să ne uităm la piesele negrului: o 
catastrofă, aproape toate sunt pe 
poziţiile lor iniţiale. 
 

19.£d2?! Nu scapă avantajul, dar i-am 
dat adversarei un respiro. 19.¤b5! era 
mai precisă, de exemplu 19...£d8 
20.£e2 a6 21.¦e1!+- Negrul nu are 
cum să oprească 22. £e8 într-un mod 
satisfăcător. 
 
19...£f8 20.¤b5 Ameninţă 21.¤c7. 
 

20...¤a6 21.¦e1 Turele iubesc 
coloanele deschise! 
 

21...¥d7 Deşi negrul aproape a reuşit 
să-şi termine dezvoltarea, tura din a8 
e “ţintuită” - trebuie să apere pionul 
a7, astfel 22... ¦e8 încă nu este o 
ameninţare. 
 

22.¦e4 ¥xb5 Negrul speră că, 
eliminând una dintre cele mai bune 
piese ale albului, calul din b5, va 
scăpa de ceva presiune, mai ales că 
acum intrăm într-o poziţie cu nebuni 
de culori diferite, unde dacă negrul 
reuşeşte să schimbe damele, şansele 
pentru remiză vor fi mari. 
 

23.cxb5 ¤c7 24.¤g5 Am localizat 
câmpul e6 ca fiind slab şi calul vrea 
acum să îl ocupe. 24.b4! era mai 
precis, avem nevoie să deschid 
poziţia mai mult. 24...cxb4 (24...b6 

25.bxc5 bxc5 26.a4+- nici aici şansele 
negrului nu sunt mari, majoritatea de 
pioni a4, b5 contra a7, garantează 
albului un avantaj decisiv.) 
25.£xb4+- Negrul are prea multe 

slabiciuni: pionii f4, d6, a7, câmpul 
e6... 
 

24...£f6 24...¥e5?? nu merge din 
cauza 25.¦xe5 dxe5 26.d6 ¦d8 

27.¥c4+ Regele negru este prea slab. 
 
25.¤e6 ¤xe6 26.dxe6 £e7  

27.b4! Albul are nevoie de mai multe 
coloane deschise. 27.£xf4? permite 
contrajoc cu 27...d5 28.¦e2 ¥f6± 
 

27...g5?! Pionul f4 nu era cea mai 
mare problemă a negrului pentru că, 
odată ce e capturat, permite negrului 
ceva activitate pe coloana f şi pe 
câmpurile negre. 27...¥d4 era poate 
mai bună, de exemplu 28.¥c4 ¦f8 
29.bxc5 dxc5 30.¦xf4+- Albul are un 
pion în plus şi şanse mari de câştig.  
La 27...b6 urma 28.bxc5 bxc5 29.a4 cu 
avantaj decisiv. 
 

28.bxc5 dxc5 29.£d5 Dama ocupă cea 
mai bună poziţie şi, în acelaşi timp, 
am setat o mică capcană. 
 

29...¥f6 La 29...¦d8?? urma  
30.£xd8+ £xd8 31.e7 £e8 32.¥c4+ 
¢h8 33.¥f7+- 
 

30.¥c4 ¢g7 
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 31.h4 Încă o spargere, regele 
negrului va fi acum în pericol! Se ştie 
că marele avantaj al nebunilor de 
culori diferite în atac este că practic 
avem o piesă în plus cu care să 
atacăm! 
 
31...¦d8 32.£f5 ¦d4 33.hxg5 ¥xg5 

34.£e5+ ¥f6 Sau 34...£f6? 35.e7 ¦xe4 
36.e8¤+ 
 

35.£xf4 ¦xe4 36.£xe4+- Avantajul 
albului este decisiv deoarece pionii 
de pe flancul regelui sunt de neoprit. 
 
36...¥d4 37.¢g2 ¢f8 38.¢g3 Regele 
este o piesă importantă în final! 
 
38...¢e8 39.f4 ¢d8 40.g5 ¢c7 41.¢g4 
¢d8 42.¥d5 £g7 43.¥xb7 1–0 

 

A fost apoi rândul lui Bogdan Deac să 
ne încânte din nou cu jocul lui foarte 
ofensiv şi pragmatic. Cu fiecare 
turneu puternic jucat, Bogdan a prins 
mai multă încredere în forţele lui şi 
pare decis să joace la câştig indiferent 
de adversar. Cu această atitudine, 
dacă se pregăteşte în continuare la fel 
de intens, Bogdan poate ataca curând 
chiar Top 10 mondial. 
 
La Sharjah Master 2022 Bogdan a fost 
aproape de un rezultat fabulos. Chiar 
şi cu o înfrângere în ultima rundă, 
Bogdan a ocupat un excelent loc 5.  
 

 
 

Vă prezint în continuare două partide 
excelente ale campionului nostru. 

Gupta,Abhijeet (2606)  
Deac,Bogdan-Daniel (2671) 
Sharjah Masters 2022  
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.g3 ¥e7 

5.¥g2 0–0 6.0–0 dxc4 7.£c2 a6 8.£xc4 

b5 9.£c2 ¥b7 10.¥d2 ¥e4 11.£c1 c6  

O mutare introdusă în practică de 
marele maestru lituanian Rozentalis 
în anii ’90 şi care a fost jucată recent 
de jucători de top ca So, Giri, 
Dominguez, Radjabov sau Nakamura. 
Este evident că Bogdan a pregătit cu 
minuţiozitate această variantă, 
deoarece a mai jucat-o recent cu 
succes şi împotriva lui Adly şi 
Iskusnyh. Mult timp s-a jucat aproape 
invariabil 11...¥b7, invitându-l pe alb 
la o repetare de mutări cu 12.£c2 

12.a4 În partida contra lui Iskusnyh 
din 2021, Bogdan a rezolvat preluat 
iniţiativa după 12.¤c3 ¥xf3 13.¥xf3 
£xd4 14.¦d1 £b6 15.a4 ¤bd7 

16.¥g5? (16.¥e3=) 16...¤e5! 
  

12...¤bd7 Posibil este şi direct 12...b4 

însă poziţiile care rezultă sunt mai 
puţin dinamice decât în varianta din 

partidă, de exemplu 13.¥g5 ¥xf3 
14.¥xf3 £xd4 15.¤d2 a5 16.¤c4 £a7 
17.¦d1 h6 18.¥f4 ¤bd7 19.¥xc6 ¦ac8 

20.¥e3 ¤c5 21.¥b5 ¤d5 22.¥d4 ¥f6 
23.£d2 ¥xd4 Frijling-Schumacher, 

ICCF 2021 
 

13.¤c3 În partida Adly-Deac, Riga 
2021 jucătorul nostru a preluat 
controlul jocului după 13.¥g5 ¦c8 
14.¤c3 ¥g6 15.¤h4 ¥h5 16.e4? b4 

17.¤a2 c5! Stockfish 15 consideră că 
direct 16…c5! ar fi chiar mai tare, 
evaluând poziţia în jur de +3 în 
favoarea negrului! 
 

13...¥g6 14.¤h4 ¥h5 15.h3 b4!? 

Dominguez, Wang Hao şi Radjabov au 
preferat aici mutarea 15…Cd5. 
Bogdan alege însă o cale de joc mult 
mai dinamică, arătându-şi în mod clar 
intenţiile ofensivă.    

16.¤a2  

16...c5!! Excelenta pregătire teoretică 
a lui Bogdan îşi spune cuvântul. Sunt 
absolut sigur că el a studiat această 
poziţie înaintea jocului. Mutarea nu 
este o noutate, ea fiind jucată recent 
şi într-o partidă prin corespondenţă. 

1 Abdusattorov Nodirbek UZB 2661 7

2 Salem A.R. Saleh UAE 2690 7
3 Gupta Abhijeet IND 2606 6½

4 Martirosyan Haik M. ARM 2652 6½
5 Deac Bogdan-Daniel ROU 2671 6

6 Gukesh D IND 2659 6

7 Niemann Hans Moke USA 2656 6
8 Chigaev Maksim FID 2631 6

9 Erigaisi Arjun IND 2675 6

10 Sargissian Gabriel ARM 2694 6

Sharjah Masters 2022

9 runde, 80 participanţi
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Deja nu mai este ceva deosebit ca 
unele idei probate în turneele de şah 
prin corespondenţă să apară ulterior 
şi în partidele la tablă ale jucătorilor 
de top.  
 
17.£e1? Bulversat probabil de 
“tupeul” lui Bogdan de a lăsa turnul 
din a8 în priză, marele maestru 
indian o ia direct prin arătură. Poziţia 
este însă extrem de complicată, de 
aceea găsirea celor mai bune mutări 
la tablă, fără ajutor siliconic, nu este 
deloc o misiune uşoară. Capturarea 
turnului e posibilă, dar foarte 
riscantă. Una dintre direcţiile pe care 
ni le indică Stockfish 15 este 17.¥xa8 
£xa8 18.dxc5 a5 19.g4 ¦c8 20.gxh5 

¦xc5 21.£d1 ¦xh5 22.¤g2 ¦xh3. 

Evaluarea corectă a unei astfel de 
poziţii este însă dificilă chiar şi 
pentru computer, cu atât mai mult 
pentru un jucător uman având timp 
limitat de gândire.  
Partida prin corespondenţă care este 
posibil să îl fi inspirat pe Bogdan a 
avut de asemenea o desfăşurare 
iraţională, care cu greu ar putea fi 
copiată într-o partidă de şah la tablă: 
17.dxc5 a5 18.g4 ¤xc5 19.¥xa8 ¤b3 

20.£c2 ¤xd2  

21.¦ad1! £xa8 22.£xd2 ¤e4 23.£f4 
¥xh4 24.gxh5 ¥f6 25.¤c1 ¥xb2 26.h6 
¤c3 27.¦d2 ¤d5 28.£f3 ¥c3 29.¦d3 

¥e5 30.hxg7 ¦e8 31.¤b3 ¤f4 32.£xa8 
¤xe2+ 33.¢h1 ¦xa8 34.¦e1 ¤f4 
35.¦d7 ½–½ Wettstein-Oen, ICCF 2021 

Este interesant de menţionat că ideea 
lui Bogdan a fost imediat “furată” de 
un alt mare maestru prezent la 
turneul din Emiratele Arabe Unite, 
care a aplicat-o două runde mai 
târziu. Partida Yuffa-Narayanan, a 
continuat cu 17.g4 b3 18.gxh5 bxa2 

19.h6 şi aici negrul putea obţine o 
poziţie confortabilă cu 19…cxd4 sau 
19…¦c8 
 

17...a5 18.g4? Greşeala decisivă, dar 
negrul stătea mai bine şi după 18.¥xa8 
£xa8 19.dxc5 ¤xc5 20.¤c1 ¤d5.  

18...¤d5! Acum nici măcar obţinerea 
unui avantaj material nu mai este 
posibilă, iar albul a rămas cu calul din 
a2 complet în afara jocului. De obicei 
în Catalană albul este cel care are 
avantaj de spaţiu, dar aici lucrurile 
stau complet invers. 
 
19.¤f3 ¥g6 20.¤c1 ¥e4 21.dxc5 

¤xc5-+ Furtuna a trecut, dar urmele 
lăsate sunt evidente. Corabia albului 
stă să se scufunde. Dominaţia 
negrului este impresionantă! 
 

22.¤e5 ¥f6 23.¤cd3 ¤xd3 24.exd3 
¥xg2 25.¢xg2 ¤b6 26.¥f4 ¥xe5 

Bogdan se mulţumeşte cu câştigul 
unui pion, dar ceva mai bine era 
26...£d4 27.£e4 £xe4+ 28.dxe4 ¥xe5 
29.¥xe5 ¤c4 30.¥d4 e5 31.¦fc1 

¤d2!-+ 
 
27.£xe5 £xd3 28.¦fd1 £g6 29.b3 

¤d5 30.¥e3 ¦fc8 31.¥d4 ¦c6 32.¥b2 
f6 33.£d4 ¦d8 34.¢h2 ¦dc8 35.¦d2 
¦c2 36.¦ad1 ¦xd2 37.¦xd2 ¦c2  

Poziţia albului este desigur fără 
speranţe, dar jucătorul indian îşi joacă 
şansa până la capăt şi ne dă nouă şansa 
să îi admirăm tehnica lui Bogdan. 
 
38.f3 h5 39.gxh5 ¦xd2+ 40.£xd2 
£xh5 41.¢g3 £g6+ 42.¢f2 ¢f7 43.h4 

£b1 44.¢g3 £g1+ 45.¢h3 £h1+ 

46.¢g3 £b1 47.¢f2 ¢g6 48.£d4 
£c2+ 49.¢g3 £xb3 50.h5+ ¢f7 

51.£a7+ ¤e7 52.¥d4 £xa4 53.¥c5 
£e8 54.¢g2 b3 55.¥a3 a4 56.£b7 
£d8 57.¢f2 ¢e8 58.£b5+ £d7 

59.£b8+ ¢f7 60.£b4 ¢g8 61.£g4 0–1 
 

Deac,Bogdan-Daniel (2671) 
Muradli,Mahammad (2539)  
Sharjah Masters 2022  

Bogdan a obţinut un final uşor mai 
bun, datorită centrului puternic de 
pioni, care limitează accesul regelui 
negru spre centrul tablei, şi poziţiei 
ceva mai bune a figurilor.  
 

27.c5 Închiderea nebunului negru, 
care ataca la a3, este mai importantă 
decât pionul g2. 
 
27...¦xg2 28.h5 ¢d7 29.¦d2 ¦g4 

Negrul evită în mod corect schimbul 
piesei sale cele mai active, singura 
care poate crea deocamdată unele 
ameninţări. 
 

30.¦b2 f5 31.exf6 Un schimb care nu 
este pe placul enginei, mai atrasă de 
planuri legate de repoziţionarea 
calului spre centru sau chiar flancul 
damei, de exemplu 31.¤e1 g5 32.hxg6 
h5 33.¤d3 ¦xg6 34.¤b4 h4 35.c6+ 

¢e8 36.¤d3 ¢f7 37.¦b7. Pentru un 
jucător uman este însă mai puţin 
atractiv să lase negrul cu un pion liber 
la h4, de aceea decizia lui Bogdan mi 
se pare perfect normală. 
 

31...gxf6 32.¢d3 Ocuparea câmpului 
d3 cu regele nu mi se pare cea mai 
bună opţiune, mai degrabă acel câmp 
este pentru cal, regele având la 
dispoziţie câmpul c4.  
 

33...¦hg8?! Era mai bine 33…¢c6, 
pentru a evita pătrunderea turnului 
alb la b7. 
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33.¦b7 ¦g2  

34.¤d2? Probabil lui Bogdan i-a 
scăpat secvenţa următoare a 
negrului, altfel ar fi jucat 34.¦xa7 ¦a2 
35.¤e1!± 

 

34...¢c6! 35.¦xa7 ¥xc5! Acum tot 
avantajul albului s-a risipit şi Bogdan 
trebuie să o ia de la capăt. 
 
36.¦a5 ¥e7 37.¦h1 ¦8g5?! 38.¦a8 

¦b5 39.¦e8 ¦b2 40.¦d1 ¢d7 41.¦h8 
¥xa3 42.¦xh7+ 

Din nimic, Bogdan a reuşit să obţină 
din nou o poziţie cu şanse de joc la 
câştig. Aflat sub presiune, negrul e 
forţat în continuare să ia permanent 
decizii corecte. 
 

42...¢c6?! Nu este cea mai bună 
apărare, deoarece regele se 
îndepărtează de flancul regelui, acolo 
unde este principalul pericol. Trebuia 
jucat 42...¥e7 chiar dacă nu este cea 
mai estetică mutare. 
 
43.¤c4 ¦b3+ 44.¢e4 ¥b4 45.¦c1! 

Obligă regele negru să se îndepărteze 
şi mai mult de pionul liber de pe 
coloana h. 
 
45...¢b7 46.¢f3 ¦g5 47.¢e2 ¦g2+ 

48.¢f3 ¦g5 49.¢e2 ¦g2+ 50.¢f3 ¦g5 
51.¦c2 ¢b8 52.¦b2 ¦xb2 53.¤xb2 

¢b7 54.¤d3 ¥d6 55.¦h6 Din nou o 
decizie practică corectă a lui Bogdan, 
chiar dacă computerul preferă 55.¤f4 

¥xf4 (55...e5 56.¤e6±) 56.exf4 ¦a5 

57.¦h6 ¢c6 58.¦xf6 ¦xh5 59.¦xe6+ 

¢d7 60.¦e5². Mai ales în condiţiile 
unui timp redus de gândire, păstrarea 
pe tablă a figurilor uşoare e de natură 
să ofere albului mai multe şanse de 
câştig, chiar şi în situaţiile în care 
poziţia este obiectiv egală. 
 

55...e5 56.dxe5 ¥xe5 57.¦h7 ¥d6 

58.¤f4 ¦g1 Acum schimbul 
nebunului pe cal nu mai este posibil, 
deoarece după 58...¥xf4 59.exf4 ¦g1 
60.¢e4 negrul pierde pionul f6. 
 

59.h6 ¦h1 60.¢g4  

60...¥c5 Aflat sub presiune negrul 
ratează şansa de a egala prin 60...¥f8! 
61.¤h5 f5+! 62.¢g5 ¥c5!= 
 

61.¤d5 După 61.¤e6 ¥xe3 62.¦xc7+ 
¢b6 63.h7 f5+ 64.¢xf5 ¥d4² nu se 
vede cum ar putea albul să îşi 
valorifice pionul liber. De aceea 
Bogdan preferă să evite schimburile 
de pioni, pentru a putea crea mai 
multe ameninţări. 
 

61...¢c6 62.e4 ¢d6 O alternativă 
defensivă era 62...f5+ 63.¢xf5 ¢d6 
64.¦h8 ¥d4 65.¦d8+ ¢c5 

63.¦h8 ¥d4 Mersul pe sârmă nu este 
simplu, de aceea “scăparea” şansei de 
a egala cu 63...¢e5! 64.h7 ¢xe4 

65.¤xf6+ ¢e5 66.¤h5 ¥e7!! este 
lesne de înţeles. 
 
64.¢f5  

64...¦f1+? Marele merit al lui Bogdan 
în această partidă este că a reuşit să 
creeze mutare cu mutare noi 
ameninţări, astfel că adversarul lui a 
fost pus de multe ori în situaţia de a 
lua decizii foarte dificile. În cele din 
urmă oboseala acumulată pentru a 
apăra o poziţie grea îl face pe 
jucătorul indian să comită greşeala 
decisivă. Negrul se putea încă apăra 
cu 64...c6! 65.¤f4 ¦g1!! 66.¤d3 ¦f1+ 
67.¢g6 ¦g1+ 68.¢f7 ¢d7 69.h7 ¦h1= 
 

65.¢g6 ¦g1+ 66.¢f7 ¦h1 67.¤xf6 

¥xf6 1–0 Pierdea şi 67...¦f1 68.¦d8+ 
¢c5 69.¦d5+ ¢c4 70.¦f5. O partidă 
de mare luptă, caracteristică lui 
Bogdan, care caută permanent căi de 
a juca la câştig, chiar şi în poziţii 
aparent egale. 
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Dacă primele două articole 
referitoare la lupta dintre cal şi nebun 
vizau partea finală a partidei, am 
decis ca de această dată fascinanta 
bătălie a pieselor uşoare să fie 
prezentată în jocul de mijloc. Desigur, 
acele criterii prezentate în primul 
număr al revistei îşi păstrează 
validitatea şi in jocul de mijloc. 
 
Polgar, Judith 
Anand, Viswanathan 
Wijk aan Zee 1998 

Cea mai valoroasă şahistă din istorie a 
obţinut după deschidere, o Siciliană 
Najdorf, un uşor avantaj. Albul a reuşit 
să-şi consolideze atuurile statice 
legate de pionul d6 şi de câmpul d5, în 
timp ce cunoscutul joc activ al negrului 
în această variantă nu a funcţionat 
prea bine. Într-o astfel de poziţie, cu 
slăbiciuni în tabăra adversă şi cu joc 
destul de liniştit, calul e favorit în lupta 
cu nebunul, mai ales dacă vorbim de 
un nebun rău. Cea mai rea piesă a 
albului este ¤f3, aşadar trebuie 
relocat în d5 (blochează pionul 
înapoiat din d6 ) sau în f5 (atacă §d6). 
Dacă dorim transferul calului în d5, 
ruta este prin e1–c2–e3–d5. Pentru 
alegerea a doua, negrul fie joacă b4 
imediat, fie g6. 

1.¤e1 După 1.¤h4 b4 (1...g6) 2.¤f5 

¥f8 negrul păstrează echilibrul. 
 

1...£b7 2.¥xf6! În poziţii statice, de 
regulă calul este superior nebunului, 
posibilitatea de a accede câmpuri de 
orice culoare primează în faţa lentorii 
lui. Albul îşi doreşte ca la nivel de figuri 
uşoare să ajungă cu cal contra nebun. 
 

2...¤xf6 3.¤d5 Judith îşi continuă 
strategia de a elimina piesele uşoare 
ale lui Anand capabile să lupte direct 
pentru câmpul d5. 
 

3...¤xd5 4.¦xd5 ¦c5 5.¦ad1 ¦xd5 

6.¦xd5 ¦c8 7.c3 b4 O decizie cu două 
tăişuri a "tigrului din Madras". Încă 
un pion va sta pe aceeaşi culoare cu 
propriul nebun, cu potenţial de a-l 
face şi mai rău. Pe de altă parte, 
structura de pioni este solidificată, iar 
dacă reuşeşte să ajungă pe diagonala 
a7–g1, nebunul devine redutabil. În 
plus, ar avea acces şi la câmpul d4 
după mutarea c3–c4. 
 

8.c4 g6 9.g3 ¦c5 O mutare bună din 
punct de vedere practic, albul fiind 
pus în situaţia unei decizii destul de 
importante. 

 

10.¦d1 Conform Stockfish 15 sau Lc0 
diferenţa dintre mutarea din partidă 
şi 10.¦xc5 este insignifiantă ca 
evaluare. Totuşi, uman cred că 10.¦d1 

este alegerea potrivită. E adevărat, 
pentru schimb ar exista argumentul 
£+¤ în general e mai tare decât £+¥.  

În favoarea refuzului schimbului 
putem găsi cel puţin două motive: 
a) dacă dorim să schimbăm 
turnurile, acest lucru va fi posibil 
şi mai târziu 
b) cu turnurile pe tablă putem folosi 
mai uşor principiul celor două 
slăbiciuni.  
Dincolo de slăbiciunea evidentă 
existentă deja, §d6, am putea deschide 
un nou front pe flancul regelui.  Prin 
avansarea h2–h4 ameninţăm h5 şi să 
ţinem acest pion ca un "ghimpe". Dacă 
negrul decide să blocheze pionul 
marginal prin h7–h5, atunci acest pion 
devine un "cârlig", fiind uşor de 
"agăţat", la momentul ales de către alb, 
prin g3–g4. În concluzie, poziţia 
albului este mai uşor de jucat. 
 

10...a5 11.¤c2! Întâi albul îşi 
îmbunătăţeste piesele şi abia apoi se 
gândeşte la avansări de pioni. 
 

11...¢g7 12.£d3 ¦c6 13.¤e3 £c8  

LECŢIA DE STRATEGIE   

Lupta dintre cal şi nebun (3) 
 

Unul dintre paradoxurile jocului de şah este că două piese cu mutări total diferite, calul 

şi nebunul, au o valoare aproximativ egală. De când teoreticienii şahului au stabilit 

acest lucru, înţelegerea corectă a potenţialului celor două figuri şi a caracteristicilor 

luptei dintre ele a devenit obligatorie pentru cei care studiază strategia jocului de şah. 

Maestrul internaţional Cătălin Ardelean, un antrenor apreciat unanim pentru modul  

în care explică noţiunile de strategie pe înţelesul tuturor, ne introduce în acest subiect.  
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14.¢g2! Tipic pentru situaţiile când 
avem avantaj static, albul nu se 
grăbeşte. Nu e clar că negrul voia 

£c8–h3, dar cum era singura 
tentativă de joc activ, Judith se decide 
să o prevină. O mostră de gândire 
profilactică. Calul se va putea 
îndrepta apoi nestingherit către d5. 
 
14...£e6 15.£e2 ¥d8 16.¤d5 Când 
avem de îmbunătăţit mai multe piese, 
ordinea recomandată de către 
Ramesh este: 
1.piesa aşezată cel mai rău 
2.dama 
3.turnurile 
4.piesele uşoare/regele în final 
5.pionii 
Practic aici am văzut acelaşi lucru: 
întâi calul care stătea rău în f3 ajunge 
în d5, urmează apoi piesele grele. 
 
16...¦c5 17.£e3 ¥e7  

18.¦d3! Turnul urcă pe linia a 3–a 
atât pentru a dubla pe coloana d cu 
dama în spate, cât şi pentru eventuale 
"întrebări" adresate negrului pe 
coloana f. 
 
18...¥d8 19.£d2 ¦c6 20.£d1 ¢g8 

Judith a obţinut maxim ce se putea de 
la piesele grele, e momentul 
intervenţiei pionilor pentru a lărgi 
zona de conflict. 
 

21.h4! Câştigarea unor poziţii mai 
bune înseamnă în mare măsură 
provocarea unor probleme dificile 
pentru adversar şi speranţa că el nu le 
poate rezolva sau, alternativ, că 
petrece mult timp şi va fi ulterior 
obligat să ia decizii sub presiune. 
Avansarea pionului "h" ii ofera 

negrului două opţiuni: să permită h4–
h5 sau să prevină cu h7–h5. A doua 
posibilitate poate părea evidentă, dar 
are dezavantajul că albul poate pregăti 
apoi un g3–g4 şi să execute această 
spargere exact în momentul cel mai 
convenabil. Cel puţin din punct de 

vedere psihologic nu e deloc plăcut să 
cunoşti că adversarul are la dispoziţie 
o "armă" importantă, g3–g4, pe care o 
foloşeste când decide el, dar negrul 
trebuie să trăiască în permanenţă cu 
această "sabie deasupra capului". 
 
21...¢g7 Anand consideră mai 
potrivită pentru moment apararea 
pasivă. Stockfish 15 înclină spre h7–
h5, dar fiecare strategie defensivă are 
plusuri şi minusuri. 

22.h5 ¥g5  

23.£f3! Geniala jucătoare maghiară 
îşi rearanjază piesele în acord cu 
situaţia nou apărută. Ea ar putea juca 
hxg6, dar dacă e să se întâmple 
această capturare, cu siguranţă doar 
după îmbunătăţirea tuturor pieselor 
şi, cel mai probabil, după "câteva 
întrebări" pe jumătatea a-d pentru a 
"întinde" apărarea adversă. 
 

23...¦c8 24.¦d1 ¦c6 Albul are avantaj, 
dar partida încă se găseşte în zona 
destul de largă a remizei. De aceea 
Anand evită să ia măsuri drastice. 
 
25.£e2 ¦c8 26.¦h1 ¢g8 27.f3 O idee 
interesantă, prin care se deschid noi 
drumuri pentru alb: £e2-f2–b6/a7 şi 
£e2-f2–g1–h2. 

 

27...¦b8! 28.£f2 ¦b7! Anand 
continuă să se apere cu exactitate 
într-o situaţie deloc confortabilă. 
 
 
 

29.hxg6! Momentul potrivit pentru 
acest schimb. Negrul este forţat să 
captureze cu pionul f, deoarece după 

43...hxg6? 44.£g1! el nu poate 
controla simultan diagonala g1–a7 şi 
coloana h. După cum a observat 
Nimzovici, mai mult spaţiu şi piesele 
mai bine coordonate permit părţii 
mai puternice să se deplaseze dintr-o 
parte în alta mai rapid şi mai eficient. 
Acesta este punctul critic al 
exploatării principiului celor două 
slăbiciuni. 
 

29...fxg6 După 29...hxg6? 30.£g1! ¥f6 

31.£h2 de apreciat alternarea 
zonelor unde albul creează probleme 
31...¢f8 32.¦a1! flancul damei 
32...¦a7 33.£h6+ flancul regelui 
33...¥g7 34.£e3 flancul damei. 
Uşurinţa de alternare a zonelor are la 
bază avantajul de spaţiu 34...£d7 

35.£b6 şi albul începe să colecteze 
pionii adverşi. 

30.c5! O mutare excelentă, care poate 
fi jucată, în general, de sahişti 
excelenţi ... sau de amatori. La prima 
vedere alegerea pare neprincipială, îl 

Când avem de îmbunătăţit mai multe piese, ordinea 
recomandată de către Ramesh este: 
1.piesa aşezată cel mai rău 
2.dama 
3.turnurile 
4.piesele uşoare/regele în final 
5.pionii 
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scapă pe negru de pionul slab din d6. 
Polgar însă foloseşte principiul 
transformării avantajelor, în loc de 
acel pion înapoiat, negrul va avea de 
rezolvat problema siguranţei 
propriului rege. Deplasarea §f7 e 
fundamentul acestei schimbări. Calul 
din d5, stabil în centrul tablei, e o 
piesă esenţială. El ajută în atac 
(controlează câmpul f6 ), dar este şi 
un obstacol de netrecut pentru 
piesele grele ale negrului. Haideţi să 
ne imaginăm o situaţie fără ¤d5 şi 
¥g5. De curiozitate am verificat cu 
Stockfish 15 cum ar varia evaluarea 
poziţiei prin schimbul pieselor 
uşoare. Practic de la +0.93 (prima 
linie, în rest avantaj decisiv pentru 
alb) s-ar transforma în 0.00 cu 
aproape orice mutare normală a 
negrului. 
 
30...dxc5 31.£xc5 ¥d8 Această 
dispunere a nebunului la două 
pătrăţele de cal, pe aceeaşi 
coloană/linie, duce la o simpatică 
luptă de dominaţie, fiecare 
controlând 4 câmpuri de 
deplasare a piesei adverse. 
Desigur, factorul esenţial este gradul 
de centralizare al pieselor. 
 
32.¦c1 ¢f7  

33.£e3! Din nou albul pregăteşte 
dublarea pieselor grele cu turnul 
înainte. 
 

33...¢g7 34.¦c4 ¦d7 35.£c1! h5 O 
mutare foarte logică. Pe de o parte 
pregăteşte o eventuală evacuare a 
regelui prin h6, pe de altă parte îşi 
creează o posibilitate de contrajoc 
prin h5–h4. Stockfish însă consideră 
ca era mai bine 35...¦d6 36.¦c8 £d7 

37.£c5 ¥b6. Faptul că şi folosind 
engina e greu să descoperim micile 
inexactităţi din jocul negrului, 
reprezintă indirect o apreciere a 
felului în care Judith a tratat jocul de 
mijloc. 

36.¦c6 Era mai bine 36.¦c8! ¦d6 
37.¦b8 £d7 38.£c5 acum negrul nu 
mai apucă ¥b6. 
 

36...¦d6 37.¦c8 £d7 38.£c5 Fără cele 
două piese uşoare pe tablă, negrul ar 
putea lansa o ofensivă teribilă pe 
coloana d. 
 

38...¢h6 Era mai bine 38...¥b6 

rămânând încă în zona unde obiectiv 
se poate ţine poziţia, dar la tablă e 
aproape imposibil. 
 

39.¦b8 ¥f6 40.£e3+ Exact la fatidica 
mutare 40, Anand are de rezolvat o 

problemă complicată, cum să scape de 
acest şah. 
 
40...¥g5? Conform Stockfish 15, 
aceasta este greşeala decisivă. 
Tensiunea crizei de timp, oboseala de 
a apăra o poziţie fără contrajoc, 
diversitatea opţiunilor, toţi aceşti 
factori cumulaţi au apăsat puternic pe 
umerii lui Anand. Trebuia jucat 
40...¢g7 41.¦a8 £b5! 42.¤c7 ¦d3! 

43.£e2 £d7 44.¤d5 ¦d4 45.¦xa5 şi 
agonia negrului se prelungea. 

41.f4! Jacob Aagaard folosea 
sintagma "evolution-revolution" 
pentru a descrie acest gen de 
situaţii când una dintre părţi îşi 
îmbunătăţeşte poziţia, faza de 
evoluţie, după care trebuie să simtă 
momentul optim al acţiunilor în 
forţă (sacrificii, spargeri de pioni, 
ameninţări decisive, schimburi de 
piese), partea de revoluţie. Acest 
punct de schimbare reprezintă în 
general o problemă pentru şahişti. 
 
41...exf4 42.¦h8+ 1–0 Anticipând 
frumoasa combinaţie de câştig 
pregătită de Judith Polgar, primul 
mare maestru din istoria şahului 
indian s-a recunoscut învins. După 
42...¢g7 43.£d4+ ¥f6 urma: 

 

44.£xf6+!! ¦xf6 45.¦h7+ ¢xh7 (în 
mod simbolic, calul părăseşte poziţia 
dominantă din d5 pentru a captura 
piesele grele adverse) 46.¤xf6+ ¢g7 
47.¤xd7  
Un model devenit clasic în care ¤d5 

domină ¥ advers de câmpuri negre. 
Aici structura stabilă de pioni în 
centru a reprezentat un factor cheie 
pentru dominaţia calului. 
 
Karpov,Anatoly (2760) 
Yusupov,Artur (2630)  
Tilburg 1993 

Albul are avantaj de spaţiu, negrul 
perechea de nebuni (care momentan 
însă nu este deloc activă). Când una 
dintre părţi deţine avantaj de spaţiu, 
se recomandă să se extindă şi mai 
mult. De asemenea, în situaţiile 
raportului de piese ¥+¤ vs. 2¥, 

indicat este să schimbăm nebunii, să 
ajungem cu ¤ vs. ¥, după care întreg 
jocul se va desfăşura pe culoarea 
nebunilor schimbaţi. 
 

14.h4! O mutare prin care albul 
câştigă spaţiu, stânjeneşte ¥f6, dar 
pregăteşte şi îmbunătăţirea ¥g2–h3. 

Dacă negrul acceptă să-şi menţină 

¥b7, acesta se va izbi în pionul d5 ca 
într-o stâncă, altfel rămânea doar 
opţiunea schimbului ¥b7–c8. În acest 
al doilea caz, slăbiciunea câmpurilor 
albe va fi şi mai neplăcută. În caz de 
14.0–0 negrul îşi poate repoziţiona 
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nebunul în  g7 şi apoi să pregătească 
f7–f5, în cazul contrei f2–f4 nebunul 
fără omolog din g7 va deveni activ. 
 
14...a5?! O mutare din rutină pentru 
acest gen de pozitie, când albul se va 
extinde şi pe flancul damei. Problema 
este că negrul îşi pierde posibilitatea 
de a utiliza spargerile de pioni, aspect 
esenţial la modul general şi cu atât mai 
mult necesar în situaţiile cu ¥ vs ¤. 

14...a6 îi permitea negrului să spere la 
un contrajoc după 15.¥h3 £e8 16.¤e4, 
probabil Karpov ar fi ales 0–0. Oricum 
avantajul lui este de necontestat, dar 
era esenţial ca negrul să dispună de 
minim o spargere de pioni. 
 
15.a4! Karpov stabilizează flancul 
damei şi se pregăteşte să domine pe 
flancul regelui. Partea cu calul e 
favorizată în structurile de pioni 
stabile. 
 
15...¦f8 16.e4 h5 Dacă 16...g6 atunci 
17.h5 este neplăcut. 

17.0–0–0! Acum regele alb este 
complet sigur pe flancul damei. 
 

17...g6 18.¥h3 £e7 19.¢c2 Albul are 
mai mult spaţiu, aşadar el va manevra 
încet şi va valorifica orice oportunitate 
de îmbunătăţire a pieselor. 
 

19...¢g7 Partea cu nebun contra cal 
are nevoie de poziţii dinamice, cu 
tensiune în structura de pioni, însă 
după 19...¥g7 (cu ideea f7–f5) urma 
20.g4 £xh4 [20...hxg4 21.¥xg4 f5 

22.exf5 ¥c8 (22...gxf5 23.¥h5 urmat 
de ¦dg1 cu atac aproape decisiv pe 
flancul regelui) 23.¦dg1] 21.gxh5 

£xh5 22.¥c8 £xh1 23.¦xh1 ¦axc8. În 
general, când stăm rău static, se 
recomandă să schimbăm caracteristi-
cile poziţiei. Totuşi, această variantă 
ar fi avut doar meritul de a crea 
dezechilibru material, obiectiv 
avantajul albului s-a amplificat. 
 

20.f3! O mutare în stilul lui Petrosian. 
Practic albul are maxim de 
flexibilitate la nivelul structurii de 
pioni. Îşi va putea aşeza piesele 
grele în spatele ambilor pioni şi, 
exact când situaţia îi va conveni cel 
mai mult, va realiza una dintre cele 
două spargeri. 
 

20...¦h8 21.¦h2 ¥a6  

22.¤b5! ¦af8 Karpov nu se teme de 
schimbul în b5. După 22...¥xb5 

23.cxb5! desigur negrul va fi capabil 
să-şi apere §c7 prin ¥d8, dar mai 
devreme sau mai târziu, albul va 
utiliza spargerea f3–f4. 
 

23.¢b1 £d8 24.£d3 ¥e7 25.¦e2 

¥c8?! Yusupov alege să schimbe ceva 
în poziţie, dar poate era mai bine să se 
abţină. Acum Karpov are joc uşor, isi 
poate transfera calul în c6. 
 

26.¥xc8 £xc8 27.¦g1 ¥d8 După 
27...f5 28.f4 pionul c7 slab, 
deschiderea de coloane spre regele 
din g7 şi câmpul e6 reprezintă 
probabil prea multe probleme de 
rezolvat pentru negru. 
 

28.¤a7 £h3 Cu ideea de a juca activ. 
Yusupov spera să joace f7–f5. 

29.£c2! O mutare prin care Karpov îşi 
dovedeşte încă o dată abilitatea de a 
face din profilaxie o adevarată artă. 
 

29...¦e8 30.¤c6 ¥f6 31.¦f2 £d7 

32.£e2 ¦hf8 33.¦h2 Pregătind un 
moment favorabil pentru g3–g4 sau 
f3–f4. Karpov menţine tensiunea, 
realizând că nu este uşor pentru negru 
să ghicească intenţiile adversarului 
său. Şi într-adevăr, temându-se de 
aceste spargeri, Yusupov nu a reuşit să 
găsească o cale de ieşire din poziţia sa 
dificilă. 
 
33...¦h8 34.£f2 ¦ef8 35.¦f1 ¢g8?!  

35...¦e8 descurajează f3–f4, dar 
minusul mutării ¦f8–e8 este că 
vulnerabilizează §f7. După 36.g4! ¢g8 

37.£g3 ¥g7 Stockfish şi Lc0 propun  

38.gxh5, mutare care, trebuie să 
recunosc, nu e neaparat pe gustul meu. 
În general, când adversarul este 
lipsit de contrajoc, mi se pare o 
strategie potrivită să îmi 
îmbunătăţesc la maxim piesele, 
apoi o mutare dinamică, din nou 
reiau jocul de manevre şi creare a 
unei dispuneri ideale a pieselor, 
după care o nouă modificare a 
caracteristicilor. Din punct de 
vedere psihologic e o situaţie 
inconfortabilă pentru adversar. 
După 38...¦xh5 39.£g4 ¦e7!? (în cazul 
39...£xg4 40.fxg4 ¦h7 41.g5 albul 
urmează să deschidă un nou front pe 
flancul damei) 40.¤xe7+ £xe7 cel mai 
probabil albul va folosi destul de 
curând o spargere de pioni pe flancul 
damei 41.£c8+ ¢h7 42.c5 dxc5 43.¦d1 

(cu ideea d6) 43...£d6 44.£e8 

36.f4! £g4 37.£f3! ¦e8 37...£xf3 

38.¦xf3 ¦e8 39.¦hf2 ¦h7 40.f5 arată 
rău pentru negru. 
 

38.£xg4 hxg4 39.f5 g5?! Uşurează 
misiunea lui Karpov. Menţinerea 
tensiunii cu 39...¢g7 poate era o 
opţiune superioară, deşi albul poate 
pregăti treptat deschiderea flancului 
damei: ¢c2, b2–b4 şi dacă axb4 
¢b3xb4 etc. 
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40.h5 Este greu de imaginat un 
scenariu în care nebunul va mai 
"vedea puţină lumină". În acest timp, 
calul stabil al albului susţine 
spargerile b4 şi a5. O comparaţie 
între ¤c6 şi ¥f6 este desigur 
neavenită, discuţii pot exista eventual 
între cal şi un turn. 
 

40...¦a8  

41.¢c2 ¢g7 42.¢c3 ¦a6 43.¦a1 ¦ha8 

44.b4 ¢f8 Un sacrificiu de calitate în 
disperare de cauză. După 44...axb4+ 

45.¢xb4 ¢h6 cel mai elegant mod de 
câştig pentru alb a fost prezentat de 
către Ftacnik 46.¢b5 ¥g7 47.f6 ¥h8 
48.¦f2 ¢h7 49.h6 ¢g6 50.h7! ¦a5+ 

(50...¢xh7 51.¦h1+ ¢g8 52.¤e7+ ¢f8 

53.¦xh8#) 51.¤xa5 ¦xa5+ 52.¢c6 
¦c5+ 53.¢d7 ¦xc4 54.a5 bxa5 55.¦xa5 

¦xe4 56.¦a8 ¢xh7 57.¢e7 etc. 
 

45.b5 Karpov putea câştiga şi cu 
45.bxa5 bxa5 46.¦b1 dar el a judecat 
bine că în varianta aleasă în partidă, 
Yusupov nu poate construi o 
fortăreaţă. 
 

45...¦6a7 46.h6 ¥h8 Sau 46...¢g8 
47.h7+ ¢h8 48.¦ah1 ¦b7 49.¦h6 ¥g7. 

Aici cel care sacrifică o calitate este 
albul 50.f6! ¥xh6 51.¦xh6 şi negrul 
este complet imobilizat. 51...¦e8 

52.¤e7 (pregăteşte ¤f5–e3xg4, ceea ce 
ar crea o potecă pentru rege) 52...¦xe7 
53.fxe7 ¦b8 54.c5! bxc5 55.b6! 

47.f6! Nu indispensabil, dar elegant. 
Albul forţează deschiderea unei noi 
coloane pentru turnurile sale şi se 
pregăteşte să atace cei doi pioni dubli 
ai negrului de pe coloana g. În plus, 
odată ce a evitat ca negrul să realizeze 
o fortăreaţă, albul va avea oricând şi 
opţiunea de a câştiga calitatea.  
 

47...¥xf6 48.¦f1 ¥h8 49.¤xa7 O 
uşoară undă de regret pentru 
dispariţia acestui cal, dar s-a ajuns la 
momentul concret de calcul. 
 

49...¦xa7 50.¦h5 ¢e7 51.¦xg5 ¦a8 
52.h7 f6 53.¦g8 ¦f8 54.c5 dxc5 
55.¢c4 ¢f7 56.d6 cxd6 57.¦xf8+ 1-0  

 

Acest exemplu consider că a fost o 
bună ilustrare a superiorităţii calului 
faţă de nebun în poziţii închise, cu 
structura de pioni fixată. 
 
Aştept întrebările dumneavoastră şi 
sugestii cu privire la subiectele 
articolelor din această rubrică pe 
adresa revista@frsah.ro 
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Comentează 
Maria Stănică 
 

Anistoroaei, Maria (1001) 
Stănică, Maria (1038)  
CN Juniori 2022, Fete 8 ani 
 

1.e4 e5 2.¥c4 S-a jucat Deschiderea 
Nebunului. 
 

2...¤f6 3.d3 O altă posibilitate era 
3.d4 exd4 4.¤f3 ¤xe4 5.£xd4 ¤f6 
 

3...¤c6 Pentru a continua dezvoltarea 
şi controla centrul. 
 

4.¤f3 ¥c5 Cu ¥c5 am finalizat 
dezvoltarea de pe flancul regelui, ca 
să pot să fac rocada, am pus presiune 
pe câmpurile din centru şi am atacat 
pionul din f2. Mai aveam şi varianta 
cu 4...d5, pentru a sparge centrul, 
sperând ca albul să schimbe nebunul 
pe cal după 5.exd5 ¤xd5 
 

5.0–0 0–0 Se putea juca şi 5...d6 6.¤c3 
¥e6 7.¥xe6 fxe6 
 

6.¥g5 h6 Prin mutarea 6...h6 încerc să 
îmi dezleg calul din f6 şi să îi gonesc 
nebunul din g5. Posibil era şi 6...¥e7 
7.¤c3 d6 8.¦e1 ¥g4 
 

7.¥e3 ¥xe3 Aici aveam variante cu 
¥b6 sau d6. Totuşi am ales ¥xe3 ca să 
îi fac pioni dubli. [NR Dublarea 
pionilor îi aduce aici albului şi un 
avantaj, deschiderea coloanei f] 
 

8.fxe3 d6 Pentru a dezvolta ultima 
piesă, nebunul din c8. Se putea juca şi 
8...d5 9.exd5 ¤xd5 

9.d4? exd4 Prin mutarea 9.d4, albul 
şi-a slăbit centrul şi mi-a dat şansa să 
câştig pionul din e4 după ce fac 
schimbul pe d4. 
 

10.exd4 ¤xe4 11.d5 Aceasta nu a fost 
o mutare inspirată fiindcă a impins 
pionul prea în faţă şi va fi greu de 
apărat. Cred că era mai bine să 
continue cu dezvoltarea calului din 
b1 şi a turnului din a1. 
 

11...¤e7 Cu scopul de a fugi cu calul 
atacat şi de a muta ¤g6. La 11...¤e5 
urma 12.£d4 
 

12.¤bd2 ¥f5 Apără calul din e4 şi îmi 
scot ultima piesă în joc. 
 

13.¦e1 ¤c5 Am plecat cu calul din e4 
pentru că am fost forţată. Mai bine era 
13...¤f6 14.¤d4 ¥g6 ca să aduc încă 
un atac pe pionul din d5. 
 
14.¦e3  

14...c6 Cu scopul de a deschide 
drumul damei spre b6. 
 

15.dxc6 £b6 Pentru a ataca pionii din 
b2 si c6. Calul din e7 este apărat 
indirect. 
 

16.cxb7 ¦ab8 17.¦xe7?? Aici 
adversara s-a grăbit şi nu a văzut 
capcana pe care am întins-o. 
 

17...¤d3+ 18.¢h1 La 18.¢f1 urma 
18...£f2# 

 

18...¤f2+ 19.¢g1 ¤xd1+ 20.¢h1 ¤e3 

Aici puteam juca mai bine 20...¤f2+ 
21.¢g1 ¤h3+ 22.¢h1 (22.¢f1 £f2#) 
22...£g1+! 23.¦xg1 ¤f2# 

 

21.¥b3 ¦xb7 Am luat pionul ca să fac 
schimb de turnuri şi să simplific 
partida. 
 
22.¦xb7 £xb7 23.¦e1 ¤xc2 24.¥xc2 

¥xc2 Am făcut schimb de nebuni şi e 
atacat şi pionul din b2. 
 

25.¤d4 £xb2 Am luat pionul cu 
tempo. 
 

26.¤xc2 £xc2 Am luat calul cu 
tempo. 
 
27.¤e4 ¦b8 Cu ideea ¦b1. 
 

28.h3 ¦b1 29.¦xb1 £xb1+ 30.¢h2 
£xe4 31.¢g3 g5 32.a3 £f4# 0–1 
 

Comentează 
Andrei Stănică 
 
Sofronie,Vladimir (1743)  
Stănică,Andrei (1322) 
CN Juniori 2022, Open 10 ani 
 

1.d4 d5 2.¥f4 ¤f6 3.e3 c5 4.¤c3 S-a 
jucat Sistemul London. 
 

4...cxd4 Am jucat cxd4 pentru a 
deschide centrul. 
 
5.exd4 a6 Pentru a nu îl lăsa să joace 
¤b5 cu ideea ¤c7. 
 

6.¤f3 e6 Am ales mutarea e6 pentru 
a deschide ¥f8. Puteam juca şi 
6...¤c6 cu ideea ¥f5 şi e6. Partida ar 
fi putut continua cu 7.¥e2 ¥f5 8.0–0 
e6 9.¦e1 ¥d6 10.¤e5 0–0 

 

7.¤e5 ¥d6 Mutarea ¥d6 are scopul 
de a pune presiune pe câmpul e5. 
 

8.£f3 ¤c6 Am ales dezvoltarea 
calului pe c6 pentru a continua 
presiunea pe campul e5. 

Juniorii şi antrenorii comentează 
Mai multe partide de la Campionatele Naţionale de Juniori, desfăşurate în luna 

aprilie la Eforie Nord, sunt comentate de juniori care au obţinut rezultate notabile la 

cea mai importantă competiţie juvenilă internă şi antrenorii acestora. Aşteptăm ca şi 

alţi juniori şi antrenori să ne transmită partide interesante jucate în turnee. 
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9.0–0–0 £c7 Continuă planul de a 
pune presiune pe câmpul e5. 

10.¥b5 Adversarul a ales o 
continuare interesantă, care iniţiază 
un schimb de piese şi va avea ca 
finalitate schimbul a două figuri 
uşoare pe turn şi doi pioni. În plus voi 
fi nevoit să rămân cu regele în centru. 
 
10...axb5 Am ales varianta 
schimbului după ce am calculat că 
este cea mai bună mutare pentru 
mine, fiindcă mă ajută să reduc din 
presiunea pieselor din centru. 
 
11.¤xb5 £b8 Posibil era şi 11...£d8 
12.¤xd6+ £xd6 13.¤xf7 £f8 
14.¤xh8 ¦xa2 

 
12.¤xd6+ £xd6 13.¤xf7 £f8 

14.¤xh8 £xh8 Aici aveam două 
continuări: ¦xa2 şi £xh8. Am ales să 
joc £xh8 ca să evit dublarea pionilor 
g şi h după mutarea ¤g6. 
 

15.¢b1 £f8 16.¦he1 ¢f7 Pentru a 
pune regele la adăpost pe g8. 
 

17.g4 Era mai bine 17.¥e5 ¢g8 18.¦e3 
 

17...¢g8 18.g5? Trebuia jucat  18.¥e5 
 

18...¤h5 Aici aveam variantele ¤h5 şi 
¤e4. Am ales ¤h5 ca să schimb 
nebunul din f4 şi să simplific poziţia. 
Şi mai bine era  18...¤e4! 19.¦d3 ¦a4 
 

19.£xh5 £xf4 20.g6 Adversarul a 
încercat un atac asupra rocadei mele, 
posibil se aştepta să joc hxg6 şi astfel 
să slăbesc regele. Am ales h6 ca să 
opresc atacul. Era obligatoriu  
20.£e8+ £f8 21.£xf8+ ¢xf8 
 

20...h6 21.c3 Prin mutarea c3, albul a 
deschis diagonala b1–f5 către rege şi 
astfel mi-a dat ideea pe care am 
aplicat-o în partidă. 
 

21...e5! 22.dxe5 La 22.£e2 urma 
22...¥g4. 

 

22...¥g4 0-1 După această mutare 
adversarul a cedat, fiindcă la 23.£h4 

urma 23...¥f5+ 24.¢a1 £xh4. Se 

putea juca şi 22...¥f5+ 23.¢a1 ¦xa2+ 
24.¢xa2 £a4# 
 

Comentează  
Andrei Negrean 
 

Negrean,Andrei  
Ponta-Făcăleţ,Andrei Zeno  
CN Juniori 2022, Open 10 ani 
 

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.c4 ¤c6 4.¤c3 ¥e7 

Sau 4...¤f6!? 5.d4 cxd4 6.¤xd4 ¥b4÷ 
 
5.d4 cxd4 6.¤xd4 ¤f6 7.¤xc6!? 

Posibil este şi 7.¥e3 
 

7...dxc6! Greşit era 7...bxc6? din 
cauza 8.e5± 
 

8.£xd8+ ¥xd8 9.e5 ¤g4?! Mai bine 
era 9...¤d7! 10.f4 0–0 cu poziţie 
aproximativ egală. 
 

10.f4² ¥b6 11.¤e4 0–0?! Permite 
albului să se consolideze. Trebuia 
11...f5!? 12.¤d6+ ¢e7 13.h3 ¤e3 

14.¦b1 g5 15.fxg5 ¥d4÷ 

12.c5! ¥a5+ 13.¥d2 ¥xd2+ 14.¢xd2± 

¦d8+ 15.¥d3! Mai bine decât 
15.¤d6?! ¤f2 16.¦g1 ¤e4+ 17.¢e3 

¤xc5© 

15...b6 Ameninţă ¥a6. 
 
16.¢e2! ¤h6 17.¤d6 f6 18.¥c4! 

¥d7?! Mai bine era 18...¢f8! 19.b4 
¢e7 20.¦hd1 fxe5 21.fxe5 ¥d7 22.h3± 
 

19.f5 ¤f7? Trebuia jucat 19...¢f8! 
20.fxe6 ¥e8± 
 
20.fxe6 ¤xd6 21.cxd6 1–0 

 

Comentează 
Sara Şunea & Cătălin Ardelean 

 
Şunea,Sara Maria (1376) 
Trif,Aliyah-Antonia (1139) 
CN Juniori 2022, Fete 10 ani 
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 
£h4  

O mutare riscantă, nu tocmai corectă 
din punct de vedere obiectiv, dar care 
îi poate crea probleme serioase 
albului dacă nu e pregatit teoretic. 
 
5.¤c3 ¥b4 6.£d3?! Mutările 
recomandate de teorie sunt 6.¤db5 şi 
6.¥e2. 
 

6...¤f6 7.¤db5?! Amintind 
importanţa factorului timp, mai ales 
în poziţii tactice. Aceeaşi mutare 
efectuată cu o mutare mai devreme 
era corectă. Acum era mai bine 7.¤f5, 
care la joc corect duce la o poziţie 
echilibrată 7...£xe4+ 8.£xe4+ ¤xe4 
9.¤xg7+ ¢f8 (9...¢d8? 10.a3 ¥xc3+ 
11.bxc3 d5 12.c4±) 10.¤h5 ¤xc3 

11.¥h6+ ¢e7 12.¥g7 ¤e4+ 13.c3 ¥c5 
14.¥xh8 ¤xf2 15.¦g1 ¤e4 16.¦h1= 

 

7...0–0 8.¥d2? Dacă până acum 
vorbim de inexactităţi din partea 
albului, ultima mutare e deja o 
greşeală serioasă. Trebuia 8.a3! ¥a5 
9.b4 ¥b6 10.g3÷ 
 

8...¤g4? Mai bine era 8...¥xc3 9.¥xc3 

(din păcate pentru alb, capturarea cu 



 JUNIORII ŞI ANTRENORII COMENTEAZĂ  
 

44 
Revista FRŞah 

calul pierde pe loc 9.¤xc3 ¤b4-+) 
9...¤xe4 10.g3 La prima vedere 
negrul are probleme, avand mai 
multe piese atacate: £h4, ¤e4, §c7. 
Totuşi, datorită unei idei tactice, el îşi 
poate păstra pionul în plus cu 

10...£d8. Calul din e4 nu poate fi 
capturat din cauza 11...¦e8. 
 

9.g3? Trebuia 9.£g3! £xg3 10.hxg3. 
Deoarece albul nu a făcut rocada mică, 
iar pionul g3 e mobil şi ar putea avansa 
după f3–g4, putem vorbi de o structură 
avantajoasă de pioni pentru alb. În plus, 
negrul are probleme legate de pionul 
slab din c7. La 10...¥a5 (singurul mod 
de a apăra §c7) 11.¥e2± 
 

9...£e7 Posibil şi 9...£d8 pentru a 
apăra §c7. Se prefigurează o partidă 
ascuţită, în care fiecare va ataca 
regele advers. 
 

10.f3 Albul putea captura pionul c7, 
de exemplu 10.¤xc7 £c5 11.¤xa8 
¤xf2 12.£e3 
 

10...¤ge5 11.£e2 Era mai bine 

11.£e3. Mutarea aceasta aminteşte 
de ideea că, în general, o mutare bună 
strategic e justificată şi tactic. Dintre 
cele două câmpuri de damă, e2 şi e3, 
strategic e mai justificat pe linia a 3–a 
deoarece lasă deschisă diagonala ¥f1. 

Totuşi, în acest caz negrul are la 
dispoziţie 11...¥c5. Aparent negrul va 
câştiga după a6 şi ¤d4. Albul are însă 
o contră tactică 12.¤d5 ¥xe3 

13.¤xe7+ ¤xe7 14.¥xe3 şi după 
capturarea pionului c7, avantajul 
albului devine decisiv. 
 

11...d6 12.0–0–0 Era mai bine 12.¤d5! 

¥xd2+ 13.¢xd2. În mod normal o 
mutare ca ¢d2 în jocul de mijloc 
creează mari probleme, dar aici nu 
există momentan coloane centrale 
deschise sau pe cale de a fi deschise, 
iar albul poate să-şi ascundă regele 
după ¦d1 şi ¢c1. 
 

12...¥e6 

13.¤d5! ¥xd2+ 14.¦xd2 ¥xd5 

15.exd5 a6 16.¤xc7? E adevărat că 
după această mutare pionul d6 al 
negrului va rămâne slab. Totuşi, e mai 
important că se deschide o coloană pe 
flancul damei, care are ca destinaţie 
regele alb. Dacă erau damele 
schimbate, această mutare probabil 
era mai potrivită. Trebuia 16.¤c3 ¤b8 
17.f4 ¤g6 18.£f3± Albul are avantaj 
de dezvoltare, un control al centrului 
şi posibilitatea de a-şi avansa mai uşor 
pionii pe flancul regelui. 
 
16...£xc7 17.dxc6 £xc6 Trebuia 
17...bxc6 Mai bine cu pioni atârnaţi 
decât cu unul izolat. În plus, negrul 
are şanse superioare de atac dacă îşi 
alege ca ţintă §b2 în loc de §c2, fiind 
mai greu de apărat de către alb. 
 

18.¥g2? Mutarea e logică, dar trebuie 
ţinut cont de faptul că negrul are ¤e5 
piesă fără omolog. Prioritar pentru 
alb ar fi să indepărteze întâi această 
figură din zona centrală a tablei. 
 

18...£c7 Negrul putea juca aici 
18...¤c4! Partea negativă a mutării 
¥g2 este că nu mai controlează 
câmpul c4, aspect pe care negrul îl 
poate exploata imediat 19.¦d3 £b6 
20.¦b3 £c5 21.f4 ¦ae8! Explicaţia 
acestei mutări este de a dezlega §b7. 

După 22.£f3 b5 controlul câmpului 
e3 îi oferă negrului avantaj. 
 

19.¦hd1 ¦ad8 Când nu avem mutări 
forţate care să ducă la avantaj, 
căutăm dacă adversarul are 
ameninţări tactice sau strategice, iar 
dacă răspunsul este negativ, ne 
îmbunătăţim piesele în ordinea: 
a) piesa aşezată cel mai rău 
b) dama 
c) turnul 
d) piesele uşoare sau (în final) regele 
e) pionii 

 

20.£e4 Era mai bine 20.f4 deoarece 
nebunul din g2 era piesa aşezată cel 
mai rău. 20...¤c4 21.¦d4 b5 22.b3 
¦fe8 23.¦e4 ¦xe4 24.£xe4 ¤a3 

25.£c6 £xc6 26.¥xc6 albul are piese 
mai active, iar nebunul este mai tare 
decât calul când structura de pioni 
este asimetrică. 
 

20...¦fe8 21.£d4 ¤c6 Era mai bine 
21...¤c4 
 

22.£c3 ¦e7 23.f4 Acum avantajul 
albului este evident, structura de 
pioni favorabilă şi orice piese am 
compara, albul stă mai bine. 
 
23...h6 24.f5 f6  

25.¥d5+ Albul foloseşte slăbiciunea 
câmpului e6, creată prin avansarea 
pionului f7. Cu nebunul instalat în e6 
şi susţinut de pionul f5, albul elimină 
orice posibil contrajoc al negrului pe 
coloane e şi se poate concentra 
asupra slăbiciunii pionului d6. 
 

25...¢h8 26.¥e6 ¢h7 Un semn că 
negrul nu are plan de joc clar, deci 
albul nu ar trebui să se grăbească. 
 
27.£a3 Albul consideră că a venit 
"vremea recoltei". Posibil era şi 27.h4 
cu ideea avansării pionilor pe flancul 
regelui conform principiului celor 
două slăbiciuni (o slăbiciune/ţintă 
este pionul d6, cealaltă regele 
advers). 
 

27...¤e5 28.¦xd6 ¦xd6 29.£xd6 

£xd6 30.¦xd6 g6 31.¦b6 Blochează 
slăbiciunea din b7 şi reduce astfel 
mobilitatea turnului advers. 
 

31...¤f7 32.¥xf7 Era mai bine 32.¥c8, 

se atacă simultan pionii b7 şi f6. 
 
32...¦xf7 33.fxg6+ ¢xg6 34.¢d2 ¦e7 
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35.c4 Conform principiului când 
avem majoritate de pioni, avansăm 
întâi candidatul de pion liber, acel 
pion care nu are în faţa lui vreun 
omolog. 
 

35...¦c7 36.¢c3 Desigur regele va 
susţine avansarea pionilor pe flancul 
damei. 
 

36...¢f5 37.b3 Era mai bine 37.b4 
pentru a creşte viteza, de exemplu 
37…h5 38.c5 ¦f7 (pentru a apăra §f6, 

iar regele să poată pătrunde spre 
pionii adverşi) 39.a4 ¢g4 40.c6 ¦c7 
41.b5 axb5 42.axb5 bxc6 43.¦xc6 ¦f7 

44.¦c4+ Împărţirea rolurilor: turnul 
va merge pe h4, să apere h2 şi să atace 
h5, regele va ajuta pionul liber b5 să 
avanseze. 
 

37...h5 38.h3 Opreşte ¢g4, dar 
slăbeşte §g3. Negrul ar putea să se 
gândească, la un moment dat, chiar la 
contraatacuri bazate pe ¦g7. 
 

38...¢g5 39.b4 f5 Negrul ameninţă h4 
pentru a-şi crea pion liber. Avem 
avantaj strategic, întîi îi oprim planul, 
apoi continuăm avansarea pionilor. 

40.c5? Mai bine era 40.h4+! ¢g4 

41.¦g6+ ¢f3 42.c5+- 
 

40...f4? Trebuia 40...h4 41.gxh4+ 

¢xh4 şi negrul îşi creează contrajoc 
periculos. 
 

41.gxf4+ ¢xf4 42.¦g6 "Taie" regele 
advers. 
 

42...¢f5 43.¦g8 ¦e7 44.¢d3 ¦d7+ 
45.¢c3 ¢e4 46.¦e8+ ¢f4 47.¢c4 ¢g3 

48.¦e3+ Apără §h3 din lateral şi trece 
în spatele pionilor de pe flancul 
damei. 
 

48...¢f4 49.¦c3 ¢e4 50.¢b3 ¦d3 

Negrul propune schimbul de turnuri, 
o decizie oarecum surprinzătoare 
dacă ne gândim că are pion in minus. 
În final, când ai dezavantaj material, 
se recomandă schimbul de pioni, nu 
de piese. 
 
51.¦xd3 ¢xd3 52.a4 Mai direct era 
52.b5 axb5 53.¢b4 ¢d4 54.¢xb5 ¢d5 

55.¢b6 ¢c4 56.a4 ¢b4 57.a5. Întâi 
îmbunătăţim piesele, apoi trecem la 
asaltul decisiv (capturări, sacrificii, 
spargeri de pioni ). 
 

52...¢d4 53.h4! Altfel albul era în 
zugzwang. 
 

53...a5 54.bxa5 ¢xc5 55.¢c3 ¢d5 
56.¢b4 ¢c6 57.¢c4 ¢d6 58.¢b5 ¢c7 

59.¢c5 ¢c8 1–0 Partida putea 
continua astfel: 
 
60.¢b6 ¢b8 61.a6 bxa6 62.¢xa6 ¢c7 
63.¢b5 ¢b7 

64.¢c5! Mutarea 64.a5?? ducea la 
remiză, fiindcă după 64...¢a7 regele 
negru ajunge la timp în f8, de 
exemplu 65.¢c5 ¢a6 66.¢d5 ¢xa5 
67.¢e5 ¢b6 68.¢f5 ¢c7 69.¢g5 ¢d7 
70.¢xh5 ¢e7 71.¢g6 ¢f8= 

 
64...¢a6 65.¢d5 ¢a5 66.¢e5 ¢xa4 
67.¢f5 ¢b5 68.¢g5 ¢c6 69.¢xh5 

¢d7 70.¢g6 ¢e8 71.¢g7  
 

Albul câştigă la un tempo o partidă 
foarte interesantă în toate cele trei 
faze: deschidere, joc de mijloc şi final. 
 
 

Comentează 
Christiansen Sava 

 
Tudor,Henry Edward (1918) 
Sava,Robert-Gabriel (1766)  
CN Juniori 2022, Open 12 ani 
 
Să joci cu trofeul pe masă este visul 
oricărui campion, iar ultima rundă a 
probei de şah clasic i-a adus lui 
Robert Sava, din nou, această 
oportunitate. Puţină lume ştie, dar de 
fiecare dată când a jucat o ultimă 
rundă decisivă, Robert a câştigat, însă 
la Eforie s-a aflat într-o postură 
inedită pentru el, deoarece nu se mai 
afla în situaţia celui care vine din 
urmă şi are nevoie de victorie pentru 
a-şi atinge obiectivul, fiindu-i 
necesară o jumătate de punct pentru 
a-şi asigura titlul de campion. 
 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 c5 Seara 
dinaintea ultimei runde a fost una 
extrem de agitată pentru antrenor şi 
relaxantă pentru sportiv. Dacă Robert 
s-a jucat şi a socializat cu colegii săi, 
munca antrenorului s-a întins până la 
miezul nopţii pentru a alege sistemul 
de joc care trebuia să-i apropie 
micuţului sportiv legitimat la ACS 
Hannibal Bucuresti cele mai 
confortabile situaţii de luptă. 
Rejucând partidele anterioare ale 
adversarului, în toate fazele lor s-a 
remarcat o oarecare slăbiciune în 
structurile care derivă din Apararea 
Tarrasch, una dintre armele dragi lui 
Robert împotriva pionului damei. 
 
4.cxd5 exd5 5.¤f3 ¤c6 6.g3 ¤f6 

7.¥g2 c4 Chiar dacă nu este prima 
opţiune a negrului în această poziţie, 
progresul negrului pe flancul damei, 
zona unde şi-a creat o majoritate de 
pioni, trebuie echilibrat de către alb 
printr-un joc activ în centrul tablei, 
pregătind atent lovitura cu e4, 
străpungere care ar trebui la un 
moment dat să pună probleme de 
stabilitate adversarului. 
 

8.¤e5 ¥e7 9.0–0 0–0 10.¤xc6 Mai 
multe probleme punea 10.¥g5 ¥e6 
11.¤xc6 bxc6 12.b3 £a5 13.¤a4 ¦fd8 
14.e3 c5 15.¥xf6 gxf6 16.dxc5 ¥xc5 

17.£h5 ¦ac8. Distrugând structura de 
pioni, cu preţul întârzierii în 
dezvoltare şi cedării temporare a 
perechii de nebuni, albul ar fi putut 
crea un dezechilibru care să-i ofere 
şanse pentru a obţine un avantaj 
palpabil. 
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10...bxc6  

11.e4 Graba de a progresa pe flancul 
regelui a condus la executarea 
prematură a acestei lovituri, care ar fi 
trebuit să-i asigure albului 
superioritate în centru, cu şanse de a 
invada ulterior flancul regelui. 
Deschiderea luptei înainte de 
încheierea dezvoltării pieselor nu 
poate aduce pericol în tabăra 
negrului. 
 
11...¥e6?! Mult mai precis ar fi fost 
11...dxe4 12.¤xe4 ¥e6 13.¤xf6+ ¥xf6 

14.¥xc6 ¦c8 15.d5 ¥h3 16.¦b1 £a5 un 
scenariu în care, pentru pionul în 
minus, negrul ar fi avut o dezvoltare 
superioară şi dinamică excelentă, fapt 
care l-ar fi obligat pe alb să opereze 
simplificări masive pentru a reduce 
presiunea. 
 

12.f4? Impetuozitatea vârstei şi 
contextul luptei îl fac pe micuţul 
sportiv constănţean să accelereze 
invazia flancului regelui într-o 
manieră imprecisă. Deşi 12.e5 ¤d7 
13.f4 ¥f5 14.g4 ¥d3 15.¦f3 ¦b8 16.¥f1 

¥xf1 17.¦xf1 ¦e8 ar asigura albului 
mai mult spaţiu şi perspective de 
progres după ce se va încheia 
mobilizarea flancului damei, negrul 
păstrează şanse bune, pregătind 
destabilizarea structurii albe prin c5, 
la un moment dat. 
 

12...dxe4 13.f5 ¥d5 14.g4 Din acest 
moment albul crede că este all-in, dar 
de fapt este all-out. Tot spaţiul cucerit 
agresiv de către alb nu impresionează 
pe nimeni, si cu atât mai puţin un 
sportiv precum Robert, care în 
această situaţie nu vede decât 
întârzierea în dezvoltare a 
adversarului şi numărul impresio-
nant de câmpuri slabe rămase în 
spatele lanţului de pioni. 
 
 

14...e3! O mutare pe care poziţia o 
cere, cum ar putea să spună maeştrii 
din vechea gardă. Negrul eliberează 
spaţiu vital pentru invadarea 
punctelor slabe din lagărul advers, 
provocând schimbul trupelor 
adverse care apără câmpurile albe. 
 
15.¥xe3 ¥xg2 16.¢xg2 ¤d5 17.£d2 

¦e8 18.¤xd5 cxd5  Aceasta este 
situaţia prevăzută de alb atunci când 
a început operaţiunea prin 
sacrificarea pionului e4. Din acest 
moment, tema centrală a luptei va fi 
stabilitatea pe câmpuri albe. Figurile 
grele ale negrului vor ocupa o reţea 
de câmpuri inaccesibilă adversarului 
şi vor dezvolta idei de pătrundere în 
lagărul alb. 
 
19.g5 ¥f8 20.¦f3 ¦e4 21.¦h3 £d7 
22.¦f1 ¦ae8 23.¦ff3 ¦g4+ 24.¢h1 
¦ee4  

Încet, dar sigur, figurile grele negre se 
insinuează în teritoriul inamic 
folosind câmpurile albe. Albul, având 
nevoie de victorie, îşi pune speranţa 
într-o eventuală lovitură cu g6 sau 
într-o invazie pe coloana h, ambele 
scenarii valabile pentru filme SF, 
având în vedere coordonarea 
deficitară a  pieselor sale. 
 

25.£f2 £a4 Consecinţa deplasării 
damei către flancul regelui este 
pierderea controlului pe alte câmpuri 
albe.  

26.£f1 Albul nu poate crea pericol cu 
26.g6, deoarece după 26...hxg6 
27.fxg6 £d1+ 28.£f1 £xf1+ 29.¦xf1 

¦xg6 nu poate fi nimic mai 
dezamăgitor pentru alb. 

26...£c6 Mult mai precis ar fi fost 
26...£e8 protejând punctul f8, unde 
albul creează o ameninţare latentă, 
controlând indirect punctul g6 şi 
punând presiune pe punctul e3 şi pe 
câmpul e1. După 27.g6 fxg6 28.fxg6 
¦xg6 29.¥g1 ¦eg4 30.¦hg3 ¦xg3 
31.hxg3 £e4 32.£f2 ¦b6 33.£e3 £xe3 

34.¥xe3 ¦xb2 albul nu mai are 
speranţe practice de salvare. 
 

27.¦h5 Dintre cele două scenarii 
enunţate anterior, se pare că albul 
optează pentru al doilea, invazia 
coloanei h, însă cu doar două câmpuri 
la dispoziţie, dintre care unul va fi 
confiscat în secvenţa următoare, şi 
această încercare este sortită 
eşecului. 
 
27...g6! 28.fxg6 £xg6 

Înca un câmp alb se alătură reţelei de 
stabilitate a armatei negre. De 
remarcat că, în afara nebunului din f8 
şi a pionului a7, toată armata negrului 
ocupă exclusiv câmpuri albe. 
 

29.¦hh3 ¥g7 30.¦f5 £e6 31.¦ff3 

¥xd4! Cum era de aşteptat, controlul 
asupra punctului e1 creează 
oportunitatea unei mici lovituri 
tactice sau, după cum se întamplă mai 
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mereu, stabilitatea pe o culoare 
conduce la lovituri pe culoarea opusă. 
 
32.¦h6 £e7 33.g6 hxg6 34.¥xd4 ¦xd4 

35.¦h7 ¦df4 36.¦hh3 0–1 Şi lupta se 
încheie, consfinţind titlul de campion 
pentru sportivul mai experimentat şi 
mai în formă la ora disputării finalei. 
 
Comentează 
Teodor Anghelescu & C.Ardelean 
 

Anghelescu,Teodor (1630)  
Dănilă,Tudor (1642)  
CN Juniori 2022, Open 12 ani 
 

1.e4 Probabil o surpriză pentru 
Dănilă, mutarea 1.d4 întâlnindu-se 
aproape mereu în partidele mele. 
 
1...c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 
5.¤c3 g6 6.¥e3 ¥g7 7.f3 ¤c6 8.£d2 

0–0 9.g4 ¥e6 10.¤xe6 fxe6 11.0–0–0 
¤e5 12.¥e2  

12...¤fd7? O greşeală gravă din 
partea negrului. Mutările intalnite cel 
mai des in practica sunt £c8, ¦c8, 
£a5. 

 

13.f4 O mutare naturală, după care 
avantajul albului este foarte 
important. 
 
13...¤c6 14.¥c4 Mutarea 14.h4 ducea 
de asemenea la o poziţie foarte bună 
pentru alb. 
 

14...d5 Negrul mai face o greşeală, 
după care albul are 3 opţiuni. În mod 
normal o alegere bună ar trebui să 
încheie partida rapid, astfel că albul 
trebuia să aloce mai mult de 4 minute 
şi 14 secunde pentru mutarea 
următoare. Pur şi simplu trebuia 
stabilită lista cu cele 3 mutări-
candidat (capturări în d5), apoi 
analizate, pe rând, fiecare. 
14...¤c5 era o opţiune superioară, cel 
puţin din punct de vedere practic, 
deoarece albul e pus în faţa unei 

alegeri, având mai multe mutări-
candidat interesante (e5, ¥xc5). Mai 
ales când stăm rău, se recomandă să-l 
punem pe adversar în situaţia de a lua 
decizii. Pe fond de relaxare ar putea 
face greşeli. După  14...¤c5 15.¥xc5 

15...dxc5 16.£e3 era alegerea mai 
simplă a albului, apoi încercarea de a 
închide ¥g7 prin e5 şi g5. După 
mutarea 15.e5!?, chiar dacă obiectiv 
albul are avantaj decisiv, din punct de 
vedere practic lucrurile nu sunt nici pe 
departe atât de simple. 

15.¥xd5? Deşi duce la avantaj, e cea 
mai slabă dintre cele trei posibilităţi. 
Mai bine era 15.¤xd5! ¤a5 (15...¤de5 
16.fxe5 ¤xe5 17.£b4) 16.¤xe7+ £xe7 

(16...¢h8 17.¥xe6) 17.£xa5+- 
 
15...exd5 16.£xd5+ ¢h8 17.£xd7 

£a5 18.£d5 Cea mai bună opţiune 
pentru alb era 18.e5 g5 19.f5 ¥xe5 

20.£xb7 ¤b4 21.¦d4, dar e foarte 
dificil ca om să alegi o astfel de 
variantă. Mutarea umană 18.¦d5 duce 

de asemenea la câştig după 18...£a6 
19.¦hd1 ¥xc3 20.bxc3 £xa2 21.£xb7 
 

18...¥xc3 19.bxc3 £xc3 20.£b3 £xb3  

21.cxb3 În final pionii capturează 
spre marginea tablei (exact invers 
decât în jocul de mijloc), deoarece 
pionii liberi depărtaţi sunt mai 
valoroşi decât aceia centrali. În plus, 
fiind final, pionii centrali nu au cui sa 
le asigure câmpuri stabile centrale. 

21...¦ad8 22.¦xd8 ¦xd8 23.¦d1 ¦c8 
24.¢b2 ¢g7  

25.¥d4+? O decizie neinspirată. Deşi 
albul rămâne cu avantaj mare, intră în 
unul dintre finalurile cu tendinţă 
accentuată de remiză. Cu pioni pe 
ambele flancuri, nebunul este 
superior calului, mai degrabă 
turnurile trebuiau schimbate. Mai 
bine era 25.¦d7 b6 26.¢a3 ¢f7 
27.¢a4 ¢e6 28.¦b7 
 

25...¤xd4 26.¦xd4 ¦c7 27.¦a4 Ceva 
mai bine este 27.a4 ¢f6 28.g5+ ¢e6 
29.¦d8 b6 30.h4 ¦c5 31.¦a8 ¦c7 

32.¦h8+- 
 

27...b6 28.¦d4 ¢f6 Negrul ameninţă 
acum g5. 
 

29.¦d5 Profilaxie. 
 
29...e6 30.e5+ ¢e7 31.¦d4 b5 32.¦d6 

O alternativă puternică era 32.g5! 
¢f7 33.¦d6 ¢e7 34.¦a6 ¢f7 35.¢a3 

¦b7 36.¢b4 ¢e7 37.¢c5 ¢f7 38.b4 
¢e7 39.¢c6+- 

 

32...b4 Sau 32...h5 33.gxh5 gxh5 
34.¦a6 
 
33.¦a6 ¢d7 

34.¦a4 La prima vedere e o idee 
excelentă, albul atacă doi pioni. 
Problema este că şi înainte turnul 
ataca tot doi pioni, a7 şi e6, dar, 
suplimentar, "tăia" şi regele advers. 
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Mai bine era 34.g5. O regulă esenţială 
în finaluri avantajoase strategic este 
"Să nu te grăbeşti!". Această regulă 
presupune îmbunătăţirea la maxim a 
propriei poziţii şi provocarea de 
daune maxime în cea adversă înainte 
de a trece la etapa a 3–a, lovitura 
decisivă (sacrificiu, schimb de piese, 
ameninţări, spargeri de pioni). De 
aceea stabilizăm întâi flancul regelui, 
apoi ne activizam regele şi la final 
capturăm în mod decisiv pionul a7. 
După aceasta avansare practic orice 
mutare a turnului negru altundeva 
decât pe linia a 7–a presupune 
pierdea a doi pioni. Partida putea 
continua cu 34...¦b7 35.a3 bxa3+ 
36.¢xa3 ¦c7 37.¢a4 ¦b7 38.b4 

Observăm că negrul este complet 
lipsit de contrajoc. 38...¢e7 39.¢a5 
¢f7 40.b5 ¢e7 41.¦d6 ¢f7 42.¢a6 

¦c7 43.¦d8 turnul va ajunge la a8, 
apoi captureaza pionul a7. 
 
34...¦b7 35.¢c2 ¢c6 36.¦a6+ ¢d5 
37.¢d3 ¦d7  

38.¦d6+ O decizie riscantă,  complet 
nerecomandabilă când vei rămâne 
doar cu câteva minute pe ceas. Albul 
intră într-un final de pioni 
dezechilibrat, unde pot apărea erori 
şi e nevoie de calcul precis. Mai 
simplu era 38.¢e3 g5 39.¦a5+ ¢c6 
40.f5 ¢b6 41.fxe6 ¦e7 42.¦d5 ¦xe6 

43.¢e4  
 
38...¦xd6 39.exd6 ¢xd6 40.¢d4 h6  

41.h4?? Trebuia 41.¢e4. OK, în 
momentul în care doar această 
mutare câştigă pentru alb înseamnă 
că 38.¦d6+ nu a fost o alegere 
potrivită pentru criza de timp. Acum 
după 41...¢d7 42.¢e5 ¢e7 43.h3 a5 
44.g5 hxg5 45.fxg5 ¢d7 46.¢f6 ¢d6 

47.¢xg6 e5 48.¢f5+- sau 41...h5 

42.gxh5 gxh5 43.f5+- albul câştiga 
uşor, dar 41...g5! îl obliga pe alb să 
găsească drumul unic spre victorie 
42.f5! Din nou, singura mutare bună  
fiindcă după 42.¢f3? gxf4 43.¢xf4 
deşi la prima vedere albul ar trebui să 
câştige si aici deoarece îşi va face pion 
liber depărtat, lucrurile însa nu sunt 
atât de simple, de exemplu 43...¢d5 

44.h4 e5+ 45.¢e3 (45.¢f5 duce la 
remiză forţată, uşor de calculat 
45...e4 46.g5 hxg5 47.hxg5 e3 48.g6 e2 

49.g7 e1£ 50.g8£+=) 45...¢d6! (la 
orice altă mutare, albul câştigă, de 
exemplu 45...a6?? 46.g5 h5 47.g6 ¢e6 
48.g7 ¢f7 49.¢e4 ¢xg7 50.¢xe5+-) 
46.¢e4 ¢e6 47.g5 h5! 48.g6 ¢f6 49.g7 

¢xg7 50.¢xe5 ¢f7 51.¢f5 ¢e7 
52.¢g5 ¢e6 53.¢xh5 ¢f5 54.¢h6 ¢f6 

55.h5 a6! 56.¢h7 ¢f7 57.h6 a5. Simţul 
comun zicea că negrul ar fi de dorit 
să-şi menţină pionul pe a7 cât mai 
mult pentru a folosi tempourile de 
rezervă. În această variantă se 
observă şi motivul concret. 58.¢h8 
¢f8 59.¢h7 (oarecum ironic după 

59.h7?? negrul e chiar câştigat 
59...¢f7‡ 60.a4 bxa3 61.b4 a2 62.bxa5 
a1£#) 59...¢f7= 

 

41...a5?? Trebuia 41...h5! Pentru a-şi 
păstra pionul pe a7 şi implicit 
tempouri de rezervă. 42.gxh5 gxh5 
43.¢e4 ¢e7 44.¢e5 ¢f7 45.f5 exf5 

46.¢xf5 ¢e7! 47.¢g5 ¢e6 48.¢xh5 
¢f5 49.¢h6 ¢f6 50.h5 a6! 51.¢h7 ¢f7 

52.h6 a5= al doilea tempo de pion. 
 
42.¢e4 h5 43.gxh5 gxh5 44.f5 e5  

45.f6 ¢e6 46.f7 ¢xf7 47.¢xe5 ¢e7 

48.¢f5 ¢d6 49.¢g5 ¢e5 50.¢xh5 

¢f5 51.¢h6 ¢f6 52.h5 Pentru a se 

salva cu remiză, negrul avea nevoie ca 
pionul a să fie pe linia a 7–a. 
 

52...¢f7 53.¢g5 Restul partidei nu 
necesită comentarii. 
 
53...¢g7 54.h6+ ¢h7 55.¢h5 ¢g8 

56.¢g6 ¢h8 57.¢f6 ¢h7 58.¢e6 
¢xh6 59.¢d6 ¢g5 60.¢c5 ¢f6 
61.¢b5 ¢e5 62.¢xa5 ¢d6 63.¢xb4 

¢c6 64.a4 ¢b6 65.a5+ ¢a6 66.¢a4 
¢a7 67.b4 ¢a6 68.b5+ ¢a7 69.¢b4 

¢b7 70.¢c5 ¢c7 71.a6 ¢b8 72.b6 
¢a8 73.b7+ ¢a7 74.¢c6 ¢b8 75.a7+ 
¢xa7 76.¢c7 ¢a6 77.b8£ ¢a5 

78.£b6+ ¢a4 79.¢c6 ¢a3 80.¢c5 
¢a2 81.¢c4 ¢a1 82.¢c3 ¢a2 
83.£b2# 1–0 

 

Comentează 
Henry Tudor 
 

Tudor,Henry Edward (1918) 
Dodoi,Matei-Teodor (1593)  
CN Juniori 2022, Open 12 ani 
 

1.c4 Adversarul este un jucător 
agresiv şi foarte experimentat cu d4, 
de aceea evit intrarea pe un teritoriu 
cunoscut. 
 

1...e5 Exact la ce mă aşteptam. 
 

2.¤c3 ¤f6 3.e3 d5 Am avut dreptate, 
imediat sparge centrul şi deschide 
jocul. 
 

4.cxd5 ¤xd5 5.¤f3 ¤xc3 6.bxc3 ¥d6 
7.d4 exd4 8.cxd4 0–0 9.¥d3  

9...h6 Îmi este neclar de ce adversarul 
a gândit 15 minute la această mutare. 
 

10.h3 Hipnotizat parcă de mutarea 
h6, după 9 minute de gândire. Previne 
¥g4, dar nu era necesar. 
 

10...c5 Spargere central, necesară în 
asemenea poziţii. 
 

11.0–0 ¤c6 12.¥b2 cxd4 13.exd4 Mult 
mai bine era 13.¤xd4 pentru a 
menţine diagonala deschisă. 
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13...¥e6 14.¦e1 £b6 15.¥c3 Iniţial am 
calculat 15.¦xe6 fxe6 16.¦b1 £c7 

17.£e2 £f7 18.£e4 £f5, dar nu mi-a 
plăcut poziţia. 

15...¥d5! Cumva adversarul a mirosit 
că vreau sacrificiu de calitate la e6. 
 

16.¦b1 £c7 17.¦b5 După 11 minute 
de gândire, deşi era mai bine poate 
¥c2 şi £d3 cu puţină presiune pe 
flancul regelui. 
 
17...¤e7  

18.£d2? Planul de a obţine perechea 
de nebuni plus coloana g deschisă pe 
regele advers nu a funcţionat exact 
aşa cum mi-am dorit. 
 
18...¥xf3 19.gxf3 ¤g6 20.¥xg6 fxg6 

Planul meu nu a mers şi deja stau mai 
rău. 
 

21.£d3 £f7 Era mai bine  21...£d7! 
22.¢g2 ¦f4 
 
22.¦e3 ¦fe8 23.¢g2 £f4 24.¢f1 £h2 

25.£xg6 Nu mai stau rău şi chiar am 
ceva şanse de atac. 
 
25...¦xe3 26.fxe3 ¥g3 27.¦b2! £h1+ 

28.¢e2 £g2+ 29.¢d3 £xf3? 

Surprinzător că adversarul alege un 
pion în loc de şah etern 29...£f1+ 
30.¦e2 £b1+ 31.¦c2 £f1+, având în 
vedere criza de timp reciprocă. 
 

30.£g4?! După partidă am descoperit 
probabil singura mutare corectă 

30.¦b1!, greu de găsit în criză de timp. 
 
30...£f1+ 31.£e2? Trebuia 31.¢c2 
£f2+ 32.¢d3 £f1+ 

 

31...£f5+ 32.e4 £xh3 Planul meu cu 

£g4–£e2 a fost greşit, iar acum sunt 
cu 2 pioni în minus şi stau mai rău. 

33.£g2! £h4? Criză de timp 
reciprocă. Varianta corectă, invizibilă 
pentru amândoi, era foarte greu de 
găsit sub presiunea timpului: 
33...£g4! 34.£e2 £g6 
 

34.¦xb7 Parcă aş avea o şansă. 
 

34...¦b8? O poziţie foarte tensionată, 
unde am ocazia de a elimina o piesă 
grea de pe tablă, mai uşor de calculat 
în criză de timp. Cea mai bună 
apărare era  34...£f6!! cu ideea  
35.£xg3? £a6+ 
 

35.¦xb8+ ¥xb8 36.e5 Am simţit că 
stau mai bine, problema era timpul. 
 
36...£f4 37.£d5+ £f7 38.£xf7+ ¢xf7 

39.d5 Tehnic am avantaj decisiv, 
trebuie doar să împing pionii în 
echipă. 
 

39...¥c7 40.¢e4 ¢e7 Adversarul îmi 
întinde o ultimă capcană, fiind 
singura lui şansă să salveze poziţia. 
 
41.¥b4+ După  41.d6+?? ¥xd6 
42.exd6+ ¢xd6 43.¥xg7 h5 44.¥f6 h4 

45.¥xh4 nebunul este de culoare 
greşită, remiză teoretică, pionul nu se 
poate transforma. 
 
41...¢d7 42.e6+ ¢e8 43.d6 ¥b6 
44.¢d5 h5 45.¢c6 ¢f8 46.d7+ ¢g8 
47.e7 1–0 

 

 
 
 

Comentează 
Maria Aldea 
 

Aldea,Maria (1662) 
Ciocîrlan,Bianca (1226) 
CN Juniori 2022, Fete 12 ani 
 

1.d4 d6 2.¤f3 ¥g4 3.¤bd2 Am ales să 
joc ¤bd2, în loc de g3, ca să nu îmi 
dubleze pionii. 
 

3...¤f6 4.g3 e6 5.¥g2 ¥e7 6.b3 0–0 
7.0–0 ¤bd7 8.¥b2 c6 9.c4 a5 10.a3 
£c7 11.¦e1 e5 

12.e4?! Având avantaj de spaţiu, ar fi 
trebuit să aleg varianta 12.£c2 ¦fe8 

13.e4 exd4 14.¤xd4, ca să păstrez cât 
mai multe piese pe tablă. 
 

12...exd4 13.¥xd4 ¤e5 14.£c2 ¦fe8 

15.h3 În acest gen de poziţie, trebuia 
să încerc să nu schimb piesele, de 
exemplu jucând 15.¤h4, deoarece am 
avantaj de spaţiu. 
 
15...¥xf3 16.¤xf3 ¤fd7 17.¦ad1 

¤xf3+ 18.¥xf3 ¥f6 19.£b2 ¦ad8 

20.¥g2 ¥xd4 21.£xd4 După schimbul 
figurilor uşoare, negrul reuşeşte să 
manevreze mai uşor piesele. Lipsa 
nebunilor de câmpuri negre, îi oferă 
calului puncte de sprijin. 
 
21...¤c5 22.b4 axb4 23.axb4 ¤e6 
24.£b2  

24...£b6 Chiar dacă la prima vedere 
pare că negrul si-ar fi slăbit structura 
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de pioni cu 24...c5 25.bxc5 ¤xc5, 
această variantă l-ar fi ajutat să obţină 
o stabilitate mai mare a calului. 
 

25.¦d2 Încerc să îmi dublez turnurile, 
pentru a ataca singura slăbiciune din 
structura adversarului. 
 
25...¤f8?! 26.¦ed1 c5 S-a ajuns într-o 
poziţie relativ similară cu analiza de 
mai sus, singura diferenţă fiind 
poziţionarea mai slabă a calului. 
 
27.bxc5 £xb2 28.¦xb2 dxc5 

29.¦d5! Am ales să nu ofer contrajoc 
adversarei cu 29.¦xd8 ¦xd8 30.¦xb7 
¦d4 31.¥f1 ¦xe4„ 

 

29...¦xd5 30.exd5 ¦b8 31.d6! Împing 
pionul liber, pentru a deschide 
diagonala nebunului, punând în 
acelaşi timp presiune pe pionul din b7. 
 

31...b6 32.¥c6 ¦d8 33.d7! g6 Sau 
33...¤xd7 34.¦d2+- 
 

34.¦xb6? Era mai bine 34.¥a4 cu 
ideea 35.¦xa6 ¤xd7 36.¦d6  
 
34...¤xd7 35.¥xd7 ¦xd7 36.¦c6 ¢f8 

37.¢g2 ¦d3 38.¦xc5 Acesta este un 
final cunoscut de remiză, în care am 
prost poziţionat turnul. Chiar dacă 
ştiam acest lucru, am luat hotărârea 
de a juca până la capăt. 
 
38...¢e7 39.¦c7+ ¢e6 40.g4 Pentru a 
împiedica structura ideală a pionilor 
în acest tip de final, f7–g6–h5. 
 
40...h5 41.gxh5 gxh5 42.c5 ¦c3 43.c6 
¢f6 44.¦c8 ¢g7 45.h4 ¢f6 46.f3 

Necesar deoarece turnul "tăia" regele 
pe linia a doua. 
 
46...¢g7 47.¢g3 ¦c4 48.c7 ¢h7 
49.¢f2 ¢g7 50.¢e3 ¢f6 51.¢d3 ¦c1 

52.¢d4 ¢e7 Regele ar fi trebuit să 
rămână în zona pionilor proprii, de 

exemplu 52...¢g7 53.¢d5 ¢f6 54.¢d6 
¦d1+ 55.¢c6 ¦c1+ 56.¢b6 ¦b1+= 
 

53.¢d5 ¢d7? Negrul putea menţine 
poziţia egală cu 53...¢f6 54.f4 ¦c2 
55.¢d6 ¦d2+ 

54.¦f8 ¦d1+ (N.R. Mai bună era 
apărarea 54...¢c7 55.¦xf7+ ¢d8 

56.¢e6 ¢e8 şi partida ar trebui să se 
încheie remiză la un joc perfect al 
negrului). 

55.¢e5 ¢xc7 56.¦xf7+ ¢c6? Regele 
negru este acum foarte departe de 
pionii să, iar acest lucru duce la 
câştigarea partidei de către alb. (N.R. 
Era obligatoriu 56...¢d8! 57.¦h7 ¢e8! 

şi negrul încă păstra şanse de salvare, 
fiindcă după 58.¦xh5 poziţia rezultată 
este remiză teoretică la joc perfect al 
negrului, conform tabelelor Nalimov. 
http://k4it.de/index.php?topic=egtb
&lang=en ) 
 

57.¦f5 ¦d3 58.¢f4 ¦d4+ 59.¢g5 ¦d8 
60.¢xh5 ¦h8+ 61.¢g4 ¦g8+ 62.¦g5 

¦f8 63.h5 ¢d6 64.f4 ¢e7 65.h6 ¦h8 
66.¢h5 ¢f6 67.f5 ¢f7 68.¦g6 ¦h7 
69.¢g5 ¢f8 70.f6 ¢f7 71.¦g7+ ¦xg7+ 

72.fxg7 ¢g8 73.¢f6 ¢h7 74.¢f7 
¢xh6 75.g8£ 1–0 
 

Comentează 
Vladimir Cnejev 
 
Cnejev,Vladimir (2187)  
Prelipcean,Eric-Matei (1964)  
CN Juniori 2022, Open 14 ani 
 
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 e5 O 
variantă foarte rară, pregătită cu 
siguranţă pentru această finală ... 
rară, dar nu foarte bună. 
 

4.0–0 ¥d6 5.c3 a6 Sau 5...¤ge7 6.d4 
cxd4 7.cxd4 exd4 8.¤xd4² 

 

6.¥xc6 Era mai bine 6.¥a4!? ¤ge7 
7.d4 cu iniţiativă. 
 

6...dxc6 7.d4 Am văzut că sunt mai 
bine dezvoltat şi am deschis jocul 
pentru a mă folosi de dezvoltare! 

 

7...cxd4? Trebuia jucat 7...exd4!? 
8.cxd4 ¥g4÷ 
 

8.cxd4 ¥g4 9.dxe5 ¥xf3 10.£xd6 

¥xe4 11.¤c3 Sau 11.£b4!? ¥xb1! 
 
11...£xd6 12.exd6 ¥f5 13.¦e1+ ¥e6 

14.¤a4 0–0–0 Pare că a scăpat, însă 
pionul liber şi câmpurile negre slabe 
îmi asigură avantaj decisiv. 
 
15.¥f4 ¤f6 16.¤b6+ ¢b8 17.d7+ ¢a7 

18.¥c7 Câştig forţat material, iar de 
acum trebuie să fiu atent în special la 
diversele încercări de contrajoc ale 
negrului. 
 
18...¦xd7 19.¤xd7 ¤xd7 20.¦ad1 ¦e8  

21.f4! ¤f6 22.¥e5 Posibil şi 22.f5!? 
¥xa2 23.¦xe4 ¤xe8 24.¥e5 cu câştig. 
 

22...¥xa2 23.¥d4+! Un şah 
intermadiar foarte bun, care trimite 
regele negru pe câmpuri rele. 
 
23...¢b8 24.¥xf6 ¦xe1+ 25.¦xe1 gxf6 

26.¦e8+ ¢c7 27.¦h8 a5 28.¦xh7 b5 
29.¢f2 a4 30.¢e2 b4 31.¢d2 c5 
32.¦g7 ¢d6 33.h4 c4  
 

 

 

http://k4it.de/index.php?topic=egtb&lang=en
http://k4it.de/index.php?topic=egtb&lang=en
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34.¢c1! Am fost atent şi la ultima 
încercare a adversarului, el ameninţa 
c3!, de exemplu 34.h5? c3+! 
 

34...b3 35.¦g3 Era de asemenea 
posibil 35.h5 c3 36.¦g3!  
 
35...¢d5 36.h5 ¢d4 37.h6 1–0 

 

Comentează 
Alexia Puia 
 
Puia ,Alexia (1697)  
Hoancă ,Alexia (1857)  
CN Juniori 2022, Fete 16 ani 
 
1.d4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.¥g5 O variantă 
mai puţin jucată de mine, eu fiind 
jucătoare de sisteme precum London 
sau Nimzo-Indiană, însă am decis să 
îmi surprind adeversara cu un sistem 
dinamic, în care centrul este deschis 
foarte repede cu e4, plasarea activă a 
cailor în centru în cazul schimbului în 
e4, urmat de £d2 sau £e2, 0–0–0 cu 
atac la rege. 
 

3...e6 4.e4 4...dxe4 În cazul în care 
schimbul pe e4 nu este acceptat, 
urmează blocarea centrului cu e5, 
urmat de un viitor f4, cu un joc 
strategic de ambele parti, aşa cum 
putem observa în partida Duda-
Korobov: 4...¥e7 5.e5 ¤fd7 6.¥xe7 
£xe7 7.f4 a6 8.¤f3 c5 9.£d2 ¤c6 

10.¥d3 0–0 11.0–0 b5 12.dxc5 ¤xc5 
13.£e3 d4 14.¤xd4 ¤xd4 15.£xd4 
¦d8 16.£e3 ¤xd3 17.cxd3²  

 
5.¤xe4 ¥e7 6.¥xf6 ¥xf6 7.¤f3 0–0 

Sau 7...¤d7 8.£d2 0–0 9.0–0–0 ¥e7 
10.£c3 ¤f6 11.¤xf6+ ¥xf6 12.¥d3 

£d6 13.¢b1 ¦d8 14.h4 a5 15.£e1 ¥d7 
16.¤g5„ Kasparov-Bareev, Sarajevo 
2000 

 
8.£d2 b6  
 

 

 

Aici deja se termină pregătirea mea, 
8…b6 fiind a doua mutare în opening 
book după 8...¤d7, însă planul meu 
nu se schimbă prea mult. Doresc să 
mă aşez cu 0–0–0, ¥d3, h4 şi ¤eg5sau 
¤fg5 şi să atac. 
 

9.0–0–0 ¥b7 10.¥d3 ¤d7 11.£e2 

Această mutare a fost puţin inexactă 
din partea mea, fiind a doua mutare 
din damă, în contextul în care planul 
ar trebui să se desfăşoare rapid, 
întrucat negrul vrea şi el să deschidă 
pe viitor cu c5 sau să vină cu avalanşa 
de pioni de pe coloanele a şi b. Planul 
din spatele mutării £e2 a fost de a 
bloca un eventual schimb de nebuni 
în a6, de a deschide indirect coloana d 
pentru turn, de a ajunge mai uşor la 
atacul de pe flancul regelui, de a întări 
calul din e4 şi de a presa pe viitor pe 
pionul e6, după h4 şi ¤g5. 
 

11...¥e7 12.h4 ¤f6 13.¤eg5 a5 

Adversara a optat simplu să joace pe 
flancul opus. 13...h6 este o mutare 
tentantă şi interesantă pentru negru, 
la care aveam două răspunsuri. Pe de 
o parte 14.¤xe6 care ar fi dus la o 
poziţie simplificată, în care eu am 
turn pe două piese, însă cu 
compensaţie după 14...fxe6 15.£xe6+ 

¦f7 16.¤e5. Probabil aş fi optat 
pentru aceasta mutare pentru 
dinamicitatea ei. 
Celălalt răspuns posibil ar fi fost 
14.¤e5, care este mutarea cea mai 
bună şi, după cum se poate vedea, 
negrului îi este greu să se apere în 
această poziţie, însă este în 
continuare jucabilă. 
 

14.¦he1 Presează pe pionii e6, f7 şi se 
ameninţă ¤xe6 fxe6 £xe6+ 

 

14...¥xf3 15.£xf3 ¦b8 16.¢b1 

Mutare normală, care previne 
contrajocul negrului. 
 

16...a4 17.£c6? O mutare mai puţin 
bună, care îi ofera negrului o şansă de 
a prelua iniţiativa cu 17…b5!, mutare 
care previne ¥c4 şi ameninţă ¦b6. 

 

17...¦e8?? Cu intenţia de a apăra 
pionul e6, însă negrul uită complet de 
pionul f7. 

18.¤xf7!! Sacrificiul care a dus la 
victoria mea. 
 

18...£d5 La 18...¢xf7 urmează 
19.£xe6+ ¢f8 20.¥c4 

 
19.¤e5 b5 20.£xd5 ¤xd5 21.¤c6 ¦b6 
22.¦xe6 ¦xc6 23.¦xc6 ¥d6 24.¥xb5 

¢f8 25.¦xd6 1–0 
 

Comentează 
Miruna Lehaci 
 
Lehaci,Miruna (2205) 
Mătăsaru,Stephanie (1828) 
CN Juniori 2022, Fete 18 ani 
 
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 
¤f6 5.¤c3 a6 6.¥e3 e5 7.¤de2!?  

O mutare mai rar întâlnită în această 
poziţie, fiind a treia opţiune ca 
frecvenţă. Mutările principale pentru 
alb sunt ¤b3 şi ¤f3, care duc spre 
diverse poziţii din Atacul Englez. 
 

7...b5? Negrul, probabil surprins de 
mutarea ¤de2, a răspuns într-o 
modalitate puţin cam prea agresivă, 
cu mutarea b5. În Siciliană este 
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indicată dezvoltarea pieselor şi 
ulterior iniţierea atacului pe flancul 
damei, întrucât acel pion împins 
prematur poate fi agăţat cu a4. Cele 
mai corecte mutări pentru negru în 
această poziţie erau ¥e7 şi ¥e6. 
 

8.a4 b4 9.¤d5± ¤bd7 10.¤g3 Aici am 
avut opţiunea de a intra într-un final 
superior cu 10.¤xb4!? £a5 11.c3 
¤xe4 12.£d5 £xd5 13.¤xd5 ¢d8 

14.¤g3±. Cu toate acestea, am 
considerat că nu este cazul să schimb 
caracterul poziţiei şi că voi avea şanse 
mai bune păstrând piesele pe tablă. 
 

10...¦b8? Recomandarea calculatorului 
este 10...¥b7 11.¤xb4 h5² sau 
11...¤xe4 12.¤xe4 ¥xe4² 

 

11.a5?! Mutarea corectă era 11.¥c4! 
În momentul partidei am avut de ales 
între mutarea jucată şi ¥c4, însă am 
considerat că ar trebui să profit de 
faptul că negrul nu a apucat să joace 
a5 şi să fixez slăbiciunea din a6, 
asigurându-mi, de asemenea, şi 
câmpul b6 pentru cal sau nebun. 
Albul stătea mai bine după 11...¥b7 

12.¤xf6+ ¤xf6 13.£e2± Nici 11...a5 
nu este un motiv de îngrijorare, 
deoarece nu funcţionează concret. 
Negrul este mult în urmă cu 
dezvoltarea, iar varianta 12.¤h5 
¤xh5 13.£xh5 ¤f6 14.¤xf6+ £xf6 

15.¥b5+ ¥d7 16.¥xd7+ ¢xd7+- îmi 
aduce un avantaj consistent. 
 
11...¤xd5 12.£xd5 ¥b7?!  
 

Mai bine era 12...¤f6 13.£c6+ £d7 
14.£xd7+ ¤xd7² 

13.£b3 La început am fost tentată să 
mă retrag £d2 natural, dar ulterior 
am observat manevra £b3–¥c4–£d3 

care îmi oferă o poziţie mai bună. 
 
13...¥e7 14.¥c4 0–0 15.£d3?! Era mai 
bine 15.0–0. Stând bine static, ar fi 
trebuit să îmi închei dezvoltarea. 

Albul are avantaj clar atât după 
15...¤c5  16.¥xc5 dxc5 17.¦fd1 £c7 
18.¤f5 ¥xe4 (18...¦bd8 19.¦xd8 ¥xd8 

20.£d3) 19.¤xe7+ £xe7 20.¥xa6, cât 
şi după 15...¥g5 16.¥xg5 £xg5 
17.¦fd1 ¤c5 18.£xb4 ¤xe4 19.¥xf7+ 
¦xf7 20.¤xe4, 15...¤f6 16.¦fd1 sau 

15...£c7 16.¤f5. 
 
15...¤c5 16.¥xc5 dxc5 17.¤f5 g6 

18.¤e3? Continuarea 18.£xd8 îmi 
dădea un final mai bun, dar de care nu 
eram sigură că poate fi convertit după 
18...¥xd8 19.¤d6 ¥c7 20.¤xb7 ¦xb7 
21.¥xa6 ¦a7 22.¥c4 ¦xa5 23.¦xa5 
¥xa5 24.¢e2 ¢g7 25.¦a1 ¦a8 26.b3 h5 

27.g3 ¦a7 (27...¢f6 28.¢d3 ¢e7 
29.¥d5 ¦a7 30.¢c4 ¥b6 31.¦a4!) 

28.¦d1± (28.¢d3 ¥b6 29.¦a4 ¦d7+ 
30.¥d5 c4+ 31.bxc4 ¥xf2 32.¦xb4 
¦c7²)  

18...£xd3?! Era clar mai bine 

18...£d4! Am văzut această mutare, 
care pune într-adevăr nişte probleme 
practice, doar după ce am jucat 
18.¤e3. Mi-am pus ,,poker face-ul" şi 
m-am ridicat de la masă, sperând că 
negrul nu o va juca, ceea ce s-a şi 
întamplat. Cu toate aceastea, dacă 
adversara muta 18...£d4, poziţia nu 
se înrăutăţea dramatic, deoarece încă 
aveam un mic avantaj, dar jocul 
devenea mult mai complicat, de 
exemplu 19.0–0 ¥xe4 (19...£xb2 
20.¤d5 ¥xd5 21.¥xd5 c4 22.¥xc4) 

20.£e2 ¥g5² 
 

19.¥xd3 O alternativă interesantă, 
dar care nu m-a convins în timpul 
partidei, era 19.cxd3 ¢g7 20.¢e2 
 

19...¦fd8 Sau 19...¢g7 20.¢e2 ¥g5 
21.¦hd1² (21.¤c4 f5„)  
 
20.¢e2 ¦bc8 21.f3 ¥g5 22.¤c4± ¥f6? 

23.¤b6 Ultima secvenţă de mutări ale 
negrului n-a făcut decât să mă ajute să 
îmi repoziţionez piesele pe poziţiile 
dorite. 
 

23...¦c6 24.¥c4 ¦cd6 25.¦hd1 Mai 
bine decât 25.¤d5 ¥xd5 26.¥xd5 ¢g7² 
 

25...¦xd1 26.¦xd1 ¦xd1 27.¢xd1+- 

¥e7 28.¢e2 ¥d6? Prelungea lupta 
28...¢f8 29.¤d7+ ¢e8 30.¤xe5+- 
 

29.¢d3 ¢f8  

30.¥d5! ¥xd5 31.¤xd5 h6?! După 
31...¢e8 32.¤b6! (cu ideea 32...¢d8 

33.¢c4 ¢c7 34.¢d5) era unica 
mutare de câştig! Din fericire, am 
văzut-o în timpul partidei, cu câteva 
mutări în urmă, deci eram destul de 
relaxată. 32.¤f6+ nu este o 
ameninţare din cauza 32...¢e7 
33.¤xh7 f6= 
 

32.¢c4 ¢e8 33.¤b6 ¢d8 34.¤a4 ¥c7 
35.¤xc5 ¢e7 36.¤xa6 ¥xa5 37.¤xb4 
¢d6 38.¢b5 ¥d8 39.c4 f5 40.c5+1–0 

 

Comentează 
Denisa Bucur 
 

Şchiopu ,Andreea (1707) 
Bucur,Denisa (1982) 
CN Juniori 2022, Fete 20 ani 
 
Am ales să comentez partida din 
prima rundă a Campionatelor 
Naţionale. Fiind ultimul meu an de 
juniorat, a fost extrem de important 
pentru mine să încep turneul cu o 
victorie. Am avut piesele negre 
împotriva Andreei Şchiopu, cu care 
m-am întâlnit de nenumărate ori pe 
parcursul anilor. 
 

1.¤f3 d5 2.c4 d4 A ales să joace Reti, 
deschiderea pe care o preferă în 
general cu piesele albe,  însă mă 
aşteptam la o schimbare, luând în 
considerare faptul că aveam două 
partide câştigate cu ea în această 
deschidere destul de recent. 
 
3.g3 Una dintre aceste partide a 
continuat cu  3.b4 f6 4.¥b2 e5 5.a3 c5 
6.b5? (6.e3 ¤c6 7.b5 ¤ce7) 6...e4-+ 
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3...¤c6 Vreau să ocup centrul cu e5. 
 
4.¥g2 e5 5.d3 ¥b4+ 6.¥d2 a5 7.¤a3 

Aici 7.¥xb4 axb4 8.¤bd2 ar fi fost o 
altă opţiune, care conduce spre o 
poziţie echilibrată, poate uşor mai 
placută pentru negru. Deşi am pionii 
dublaţi, coloana a s-a deschis, iar 
presiunea de pe câmpul a2 îl va forţa 
pe alb să continue cu a3 la un moment 
dat. Ar putea urma  8...£e7 9.£b3 
(9.0–0 ¤f6 10.¦e1 0–0 11.¤b3, cu 
ideea unei spargeri cu e3, 11...£d6 
12.e3 dxe3 13.¦xe3 ¦e8) 9...¤f6 10.0–

0 ¤d7 cu joc bun pentru negru. 
 

7...¤f6 8.¤c2 ¥c5 Într-o altă partidă 
împotriva Andreei am continuat cu   
8...¥e7 9.0–0 0–0 10.b3 ¦e8 11.a3 e4µ 
 

9.0–0 0–0  

S-a ajuns într-o poziţie cu o structură 
de Benoni cu culori inversate, care 
îmi este familiară, ţinând cont de 
faptul că o joc şi cu piesele albe. 
 
10.a3 Cu ideea b4, o spargere tipică. 
 

10...a4 11.¤b4 O mutare care 
menţine echilibrul - adversara 
doreşte să schimbe ¤c6, iar ulterior 
să joace ¥b4. Albului îi convine să 
schimbe câteva piese pentru a obţine 
mai mult spaţiu. 
 

11...£d6 12.¤xc6 bxc6 13.£c2?! 

13.¥b4 ar fi fost cea mai bună 
continuare, dorind, după cum am 
menţionat, schimbul nebunului de 
negru. După 13...¥f5 14.¥xc5 £xc5 
15.b3 axb3 16.£xb3 ¦fb8 17.£c2 h6 

rezultă o poziţie echilibrată, în care 
negrul va încerca să pună presiune pe 
pionul a3. 
 

13...¥f5 14.¥b4  
 
 

 

14...¤d7 Cu ideea de a juca în 
continuare ¦fb8 - în cazul schimbului 
nebunilor, calul meu va avea o poziţie 
foarte bună pe c5.  
 
15.£d2 ¦fb8 16.£g5 ¥e6 17.¥xc5 

£xc5 18.¦ab1 f6?! Mai corect ar fi 
fost 18...¦b6 cu ideea de a mă dubla 
pe coloana b pentru a ataca 
slăbiciunea din b2. 
 

19.£h5? Mi s-a părut o greşeală în 
timpul partidei, deoarece lasă flancul 
damei neapărat, iar regele negru nu 
poate fi atacat cu uşurinţă. Cu albul, 
aş fi optat pentru 19.£c1 
 
19...¦a6 20.¦fc1 ¦ab6 21.¦c2 ¥f7 

22.£g4 ¤f8 O alternativă era 
22...£e7, eliberez campul c5, care ar 
putea fi ocupat de cal. 23.¤d2 ¤c5 
 

23.¤d2 £e7 24.h4 ¥e6 Câmpurile la 
care are acces dama albă sunt 
limitate, aşa că încerc să îi pun 
probleme adversarei. 
 

25.£h5 £d7 26.¥f3? Ocupă câmpul 
f3 pe care ar fi putut să scape dama 
albă. 

26...f5?! Ameninţ ¥f7 urmat de h6. 
Mai corectă era varianta forţată 
26...¥f7 27.£g4 f5 28.£h3 c5-+ 

 
27.¥h1 ¥f7 28.£f3 c5 29.¥g2 ¤g6 

30.¥h3 ¥e6 Doresc să sparg cu e4 
când am ocazia. 

31.¢h2? Încearcă să apere nebunul, 
în cazul în care aş juca e4. Deja este 
dificil de propus mutări pentru alb. 
Poate merita încercat, deşi poziţia 
este greu de salvat, 31.h5 ¤h8 cu 
ideea ¤f7-¤g5. 

31...¦f8 Mergea şi  31...e4 32.dxe4 f4 
33.¥xe6+ ¦xe6 34.gxf4 ¦f8 35.f5 

¤xh4-+ 
 

32.£g2 Piesele adversarei sunt 
plasate extrem de prost şi sunt lipsite 
de coordonare. 
 

32...¤e7? 32...e4 nu mai trebuia 
amânat, deja albul nu mai are apărări, 
de exemplu 33.b4 cxb4 34.axb4 ¤e5 
35.c5 ¦bb8 36.dxe4 d3 
 

33.¤f3 £d6 34.¤g5? O mutare 
ciudată, întrucât va permite h6, 
urmat de e4 în viitorul apropiat. 
 

34...¥d7 Nebunul nu trebuie schimbat. 
 

35.£f1 h6 36.¤f3  

36...e4 37.dxe4 fxe4 38.¥xd7 £xd7 

39.¤e1 Poziţia albului este lipsită de 
speranţă, regele nu va putea fi apărat 
după ce negrul aduce şi turnul din b6 
către flancul regelui. 
 

39...¦bf6 40.f3 Slăbeşte câmpul e3, iar 
calul negru va avea acces direct la el. 
 

40...¤f5 41.£h3 £d6 42.¦d2 ¦g6 
43.f4 ¦xg3 44.£f1 ¦g4 45.¤g2 ¤xh4 

46.¤xh4 ¦xh4+ 47.¢g3 ¦fxf4 0–1 
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Comentează 
Samuel Ghimpu 
 
Ghimpu,Samuel (2429) 
Nastore,Pavel (2317) 
CN Juniori 2022, Open 20 ani 
 
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 c6 4.£c2 e6 

Alte variante ar fi fost 4.dxc4 sau 4.g6 
 

5.¤bd2 O mutare mai puţin 
obişnuită, dar care poate transpune 
în alte variante. Ideea este că dacă 
joacă dxc4,  acum pot să iau cu calul. 
 

5...¥e7 6.g3 0–0 7.¥g2 ¤bd7 O altă 
variantă interesantă ar fi fost 7...b6 
8.0–0 ¥b7 9.e4 ¤a6 

 
8.0–0 b6 9.e4 dxe4 10.¤xe4 ¤xe4 

11.£xe4 ¥b7 12.¦d1 Albul are 
avantaj de spaţiu, dar dacă negrul 
apucă să joace c5 în condiţii 
favorabile, o să egaleze. 
 
12...¤f6 13.£c2 £c8  

14.¤e5?! O mutare tematică ar fi fost  
14.c5!, să-i blochez nebunul, dar m-am 
gândit că o pot face şi mai târziu. Albul 
stătea mai bine după 14...¦d8 15.¥f4 
h6 16.a3 a5 17.¦ac1± 

 

14...¦d8 Aparent negrul ar fi putut 
juca 14...c5, cu ideea 15.d5?! ¥d6 
16.¤c6 exd5 17.cxd5 ¤xd5!³ Ratasem 
faptul că negrul poate să joace ¥d6 

fără exd5, moment în care aş fi avut 
¤c4. Mai bine este 15.dxc5 ¥xg2 

16.¢xg2 £xc5 17.£e2 cu joc ceva mai 
bun pentru alb. 
 

15.¥g5 Previne 15...c5 
 

15...h6 La 15...c5 urma 16.d5 exd5 
17.cxd5 ¥xd5 (17...¤xd5 18.¥xe7 
¤xe7 19.¦xd8+ £xd8 20.¥xb7+-) 

18.¥xf6 ¥xf6 19.¥xd5 ¥xe5 
20.¥xa8+- 
 

16.¥xf6 ¥xf6 17.c5 O altă mutare la 
care m-am gândit este 17.£e4, cu 
ideea  să joc c5 şi după aceea să iau cu 
pionul, dar nu merge din cauza 
17...¦b8 18.c5? bxc5 19.dxc5 ¦d5!³ 
 
17...£c7 18.f4 bxc5 19.£xc5 ¥e7 

20.£c3 £b6 O altă posibilitate ar fi 
fost 20...¦ac8 21.b4 a5 22.a3 axb4 
23.axb4 £b6÷ 

 
21.¤c4 £b5 22.a4 £b4 23.¤a5 ¦ab8 
24.¥xc6  

24...¥a6 În timpul partidei  m-am 
gândit la 24...¦dc8 25.£xb4 ¥xb4 
26.¥xb7 ¦c7 27.¤c6 ¦bxb7 28.¦ac1 

¥d6 29.¦c2 crezând că stau clar mai 
bine. Aparent, negrul are o resursă 
destul de surprinzătoare pentru a 
egala: 24...£b6! 25.¤xb7 ¦dc8 26.a5 
£xc6 27.£xc6 ¦xc6 28.a6 ¦b6© 
 

25.¥b5 ¥xb5?! Mai bine era  25...¥b7 

cu ideea de a duce jocul spre o poziţie 
cu nebuni de culori diferite. 
 

26.axb5 £xc3 Ideea este că după 
26...£xb5 27.¤c6 ¥b4 28.£f3! albul 
rămâne cu calitate în plus. 
 
27.bxc3 ¦xb5 28.¤c6 ¦d7 29.¦xa7 

¦xa7 30.¤xa7 O poziţie în care albul 
are pion în plus, dar negrul are ceva 
şanse de a face remiză. 

 
 

 

30...¦b3 Probabil că 30...¦b2 era o 
mutare mai inspirată, să nu pot veni 
cu regele şi să nu piardă timp, aşa 
cum a făcut în partidă. 
 

31.c4 ¦c3 32.c5 Iniţial voiam să joc 
32.¤c6 deoarece mă speriasem că la 

32.c5 va juca 32...¦xc5 33.dxc5 ¥xc5+ 

34.¢g2 ¥xa7 şi o sa fie remiză. Am 
văzut după câteva clipe că am 
35.¦d8+ ¢h7  38.¦d7 şi iau pe f7. La 

32.¤c6 adversarul mi-a zis după 
partidă că avea 32...¦xc4! 33.¤xe7+ 
¢f8= şi calul e prins. 
 

32...¦c2 33.c6 ¥d6? Mai bine era 
direct 33...g5 pentru a obţine 
contrajoc. Păstrând nebunul pe e7, 
negrul putea juca pe viitor ¥f6. 

34.¦b1! g5 35.fxg5 e5 O ultimă şansă 
practică, după care trebuia sa fiu 
destul de precis. La 35...hxg5 36.¦b6! 

urmat de ¤b5. 

36.d5 O mutare destul de ciudată la 
prima vedere, să-mi dau calul, dar 
calculasem că pionii liberi centrali 
vor fi decisivi. Vazusem şi 36.¤b5 
¦xc6 37.¤xd6 ¦xd6 38.dxe5 ¦e6 

39.gxh6 ¦xe5, dar nu eram sigur că se 
câştigă. 
 
36...¥c5+ 37.¢f1 ¥xa7 38.¦b7 ¥d4 

39.c7 ¢g7 40.gxh6+ ¢xh6 41.d6 e4 
42.d7 e3 43.c8£ 1–0 
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O ramură importantă în susținerea 
copiilor și juniorilor care doresc să obțină 

performanțe deosebite este asigurarea 
unei pregătiri adecvate și îndrumarea 

corectă a acestora pe drumul succesului. 
După cum mulți părinți au aflat deja din 
propria experiență, pregătirea micilor 

șahiști alături de antrenori consacrați a 
devenit destul de costisitoare. Scopul 
proiectului de regionalizare este de a 

asigura accesul gratuit la cursuri, cu unii 
dintre cei mai buni antrenori din țară, 
acelor copii care își doresc cu adevărat 

succesul și sunt dispuși să aloce o bună 
parte din timpul lor liber pentru 

pregătirea șahistă. 

Fundația “Nouă ne pasă” desfășoară o 

serie de activități educaționale pe întreg 
teritoriul țării, asigurând pregătirea 

copiilor la matematică, fizică și 
informatică, prin programul “Hai la 
Olimpiadă”. Există 54 de centre de 

studiu, unde peste 5000 de copii se 
pregătesc pentru concursuri și olimpiade. 
Asemănarea cu ceea ce FRȘah și-a 

propus să realizeze prin proiectul de 
regionalizare ne-a convins că o 

colaborare între FRȘah și Fundația Nouă 
ne pasă ar fi benefică pentru comunitatea 
șahistă. Ne-am bucurat de o primire 

călduroasă și de tot sprijinul necesar, atât 
financiar cât și pentru implementarea 
proiectului, din partea specialiștilor 

fundației, astfel încât să putem începe 
activitatea. Pentru primul an, fiind în 

stadiul de proiect pilot, ne-am decis să 
începem activitatea în 4 centre situate în 
4 orașe mari, iar în cazul unor rezultate 

promițătoare, anul viitor dorim să 
dublăm numărul de centre regionale!   

Înscrierea celor 125 de copii participanți 
la cursuri a început după finalizarea 

Campionatului Național de Copii și 
Juniori de la Eforie Nord și s-a încheiat 

în data de 30 aprilie. Părinții au 
completat cererea de înscriere și au luat 

cunoștință de regulamentul proiectului, 
iar prioritate au avut copiii care au 

participat la proba de șah clasic de la 
Campionatul Naţional  

Cum se desfășoară activitatea? 

• Perioada de desfășurare a proiectului: 
01.05.2022 – 30.04.2023 
• Sunt disponibile 4 centre regionale de 

pregătire: 
București - antrenor coordonator GM 

Andrei Murariu 
Brașov - antrenor coordonator GM 
Ciprian Nanu 

Iași - antrenor coordonator IM Lucian Filip 
Satu Mare - antrenor coordonator IM 
Cătălin Ardelean 

• Copiii beneficiază de cursuri gratuite 
cu un antrenor titrat, autorizat de către 

FRȘah. 

• Copiii beneficiază de îndrumarea 
antrenorului regional și a specialiștilor 

FRȘah către marea performanță. Vor 
putea solicita sfaturi, lămuriri și 

materiale suplimentare de studiu 
individual. 
• Vor avea loc între 30 și 33 de cursuri 

pentru fiecare grupă, în funcție de 
calendarul competițional. 
• Cursurile vor fi împărțite în 

mezocicluri de câte 4 săptămâni (4 
lecții), dintre care o lecție de 3.5 ore se 
va desfășura la sediul centrului regional, 

iar celelalte 3 lecții se vor desfășura 
online și vor avea durata de 1.5 ore. În 

total un mezociclu va avea 4 săptămâni 
și va cuprinde 8 ore de studiu. Lecțiile 
se vor desfășura sâmbăta și/sau 

duminica 
• Fiecare copil are un cont de acces pe 
platforma www.regionalizare-frsah.ro , 

unde va avea acces la cursurile predate 
și temele pentru acasă.  

PROIECTE ALE FEDERAŢIEI ROMÂNE DE ŞAH   

Regionalizarea pregătirii 

juniorilor de performanţă 
 

Vicepreşedintele FRŞah, marele maestru internaţional Alin Berescu, ne prezintă unul 

dintre proiectele strategice de ridicare a nivelului juniorilor români de performanţă. 
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• Fiind un program de pregătire care 
vizează obținerea de performanțe, sunt 
admise doar absențele din motive bine 

întemeiate (participarea la un concurs 
de șah este un motiv bine întemeiat). 
• Cursanții au obligația să rezolve 

temele pentru acasă și să le încarce pe 
platforma dedicată. 

• Materialele studiate în toate grupele 
vor fi identice 
• Grupele se reorganizează trimestrial, 

după variațiile ratingului și evaluarea 
antrenorului 
• Evaluarea periodică se face în: 1 

august 2022, 1 noiembrie 2022, 1 
februarie 2023 

• Nerespectarea programului de 
pregătire și a cerințelor antrenorului 
regional pot duce la excluderea din 

programul de pregătire 
 

Cursurile din centrul regional 
București se desfășoară în condiții 
excelente, oferite gratuit de clubul 
Chess Masters, iar pe această cale îi 
mulțumim marelui maestru Andrei 
Murariu, membru fondator și 
antrenor în cadrul acestui club, 
pentru colaborarea deosebită și 
disponibilitatea de a participa activ în 
proiectul nostru. 
Pentru centrul regional din București, în 
urma analizării cererilor de înscriere 

primite și aplicând criteriile stabilite, au 
fost selecționați următorii sportivi: 
Sasha Crăciun (CS Otopeni), David 

Radu (LPS Satu Mare), David Saioc 
(CSS 2 Bucureşti), Henry Tudor 

(Fianchetto Constanţa), Andrei Negrean 
(Clubul Central de Sah Bucureşti), 
Randi Galeş (CSM Galaţi), Mircea 

Cazan (Fianchetto Constanţa), Teodor 
Anghelescu (LPS Satu Mare), Dragoş  
Leu (CSM Galaţi), Alexia Iordache 

(Chess Masters Bucureşti), Maria Aldea 
(Chess Masters Bucureşti), Tudor 
Cruceru-Uceanu (CS Otopeni), Ştefan 

Păunescu (LPS Satu Mare), Andrei 
Stănică (CSS Ilfov), Mihai-Octavian 

Călin  (CSU de Şah Bucureşti), 
David Harabor (CSU de Şah Bucureşti) 
Bianca Ciocîrlan (CSS Ilfov), Răzvan 

Pârvu (CS Oxygen Bucureşti), Petru 
Varabiescu (CSU de Şah Bucureşti), 
Andrei Mihali-Viorescu (CSU de Şah 

Bucureşti), Yanis Ganea (CSS Ilfov), 
Emma Creţescu (CSU de Şah 

Bucureşti), Mihnea Otvos (Fianchetto 
Constanţa), Anastasia Rusu (CSS 
Ilfov), Anisia David (CSU de Şah 

Bucureşti), Bogdan Constantinescu 
(CSU de Şah Bucureşti), Timeea 
Grigorescu (Şah Club Galati) 

În numerele următoare vă vom 
prezenta și activitatea din celelalte 
centre regionale. 
Materialul studiat a fost împărțit în 
capitole ce cuprind câte 4 lecții 
pentru a cuprinde câte un mezociclu, 
iar primul capitol a fost unul îndrăgit 
de toți copiii, “Atacul la rege și 
inițiativa“. Deși atacul la rege este o 
tema familiară, inițiativa este o temă 
destul de delicate și deloc ușor de 
stăpânit, de aceea am decis să 
studiem din materialele unor 
antrenori contemporani consacrați, 
prin mâinile cărora au trecut 
majoritatea dintre cei mai buni 
jucători din topul actual, cum ar fi 
Ivan Sokolov, Jacob Aagaard, R.B. 
Ramesh. 

În încheiere vă prezentăm o mostră de 
atac asupra regelui rămas în centru, o 
realizare deosebită a marelui maestru 
român Levente Vajda împotriva unui 
adversar redutabil. 
 

Levente Vajda  
Kiril Georgiev 
Muntenegru, 2008 

Poziția a rezultat din varianta de 
schimb a Apărării Spaniole. Negrul 
are o structură de pioni inferioară, pe 
care o compensează cu perechea de 
nebuni. Pe termen scurt, negrul mai 
are de rezolvat problema regelui 
rămas în centru. 
 

16.¥g5!! Levente Vajda, un șahist 
foarte creativ, găsește o soluție 
originală să păstreze în centru regele 
advers. Negrul s-ar fi apărat cu succes 
după 16.¤f6+ ¥xf6 17.exf6+ ¥e6 
18.¥f4 0–0–0= 
 

16...¥xg5 Răul mai mic era 16...¥xe4 
17.¥xe7 ¢xe7 18.£h4+ ¢f8 19.¦xe4 

chiar dacă și aici avantajul albului 
este probabil decisiv. 
 
17.¤f6+ ¥xf6 18.exf6+ ¥e6 19.¦ad1 

De aceea a fost nevoie de dezvoltarea 
rapidă a c1 
 

19...£f5 20.£g7 ¦f8 21.h3 O poziție 
deosebită! Negrul are o figură în plus, 
are rândul la mutare, dar nu se poate 
apăra de g4 și ¦xe6. Regele rămas în 
centru se vede neajutorat în fața 
pieselor excelent coordonate ale 
albului. 
 

21...h5 22.¦d4 22.f4 imediat era de 
asemenea posibil 
 
22...h4 23.f4 c5 24.¦dd1 c4 25.¦e5 £xe5 
Sau 25...£xf4 26.¦xe6+ fxe6 27.£e7# 

 
26.fxe5 c3 27.bxc3 ¥xa2 28.£h6 ¥e6 
29.£d2 ¦h8 30.£d4 b6 31.£b4 c5 

32.£xb6 1–0 
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POVESTEA NOASTRĂ 
Clubul Sportiv Universitar de Șah 
Bucuresti a fost înființat în anul 2012. 
Ne aflăm în al 10-lea an al activității 
noastre, așa că a venit momentul să 
ne prezentăm așa cum se cuvine, cine 
suntem și cum am ajuns aici.  
Am trecut în cei 10 ani de activitate 
prin momente grele, momente 
frumoase, prin satisfactie la cel mai 
înalt nivel, dar și prin probleme de tot 
felul, neputință, frustrare și 
nereușite. Munca cu copiii, munca cu 
părinții, munca cu oamenii în general, 
nu este ușoară, dar poate aduce 
satisfacții colosale uneori. Să o luăm 
cu începutul… 
La începutul lunii martie 2012, îl 
contactam pe colegul meu de club de 
atunci, de la CS Colosseum Giurgiu, 
care chiar îmi fusese și antrenor o 
perioadă de timp, și anume pe 
maestrul Adrian Stanca, ca să îi 
propun să dezvoltăm un proiect prin 
care să aducem șahul în rândul 
copiilor. Adi a spus imediat da, lucru 
care m-a entuziasmat și mai tare. Am 
luat atunci legătura cu domnul Adrian 
Dușa, profesor la Facultatea de 
Sociologie și Asistență Socială unde 
terminasem studiile, știind că este 
pasionat de șah, și i-am propus să ne 
ajute prin obținerea unui loc  în 
facultate, unde să ne desfășurăm 
activitatea. Adrian a fost încântat de 
idee, ca și noi, și în scurt timp am 
obținut o colaborare cu Facultatea de 
Sociologie și Asistență Socială. Îi 
mulțumim pe această cale, fără 
ajutorul său nu cred că ajungeam aici. 
Ne aștepta un drum lung şi greoi, dar 
eram înarmați cu entuziasm și 
...inconștiență. Vă spun sincer, nu 
știam clar cu ce se mănâcă, ce vom 
face exact, cât de sus putem sau vrem 
să ajungem. 
Am început să ne promovăm cum am 
putut, fără resurse financiare, în 

mediul online. Am început pe 31 
martie 2012 cu un concurs de debut 
al noului nostru proiect, ”Școala de 
Șah pentru Copii”, concurs intitulat 
„Se caută un campion”. Financiar am 
suportat noi toate cheltuielile, 
încercând să le oferim copiilor daruri 
și premii. Peste încă o săptămână, pe 
7 aprilie, am început primul nostru 
curs cu copiii. Nu au venit mulți, dar 
au fost câțiva. Actele clubului nu erau 
gata, fiecare oră de curs în schimb era 
prețioasă, pentru că ne ajuta să mai 
ducem o hârtie la notariat pentru 
actele clubului. Nu aveam bani de nici 
un fel, dar faptul ca aveam un spațiu 
pentru antrenamente a fost 
extraordinar. Cele câteva seturi de 
șah cu care țineam cursul, erau și ele 
împrumutate. 
Cursul se desfășura în weekend, într-
o sală de facultate, cu părinții pe 
margini, care asistau și dezbăteau ca 
la un meci de fotbal. Cu greu îi 
stăpâneam pe unii dintre ei să nu 

intervină, să lase copiii să joace 
singuri. Copiii … erau de toate 
vârstele. Într-o singură oră țineam cu 
copii de 4 ani pe care îi învățam să 
mute piesele, dar și cu adolescenți de 
17 ani care aveau un nivel mai ridicat. 
Nu știu cum reușeam, că parcă nici nu 
respiram, încontinuu le vorbeam 
când unora când altora, jucam cu toți 
deodată, altora le arătam piesele, 
altora le dictam poziții pentru 
exerciții și toți învățau câte ceva. 
Copiii veneau in număr tot mai mare, 
doar prin recomandări, așa că ne-am 
simțit nevoiți - dar am făcut-o cu 
toată dragostea - să ne implicăm mai 
mult. Pasiunea noastră prindea 
formă.  
În scurt timp clubul ne-a acaparat tot 
timpul și toată energia, ne-am dedicat 
întru totul lui, devenind mai mult 
decât un job full time, poate chiar un 
mod de viață.  Se spune că 
antreprenorul are libertatea de a își 
alege intervalul în care lucrează cele 

PROFIL DE CLUB 

CS Universitar de Şah Bucureşti 
10 ani de activitate! 

La aniversarea a 10 ani de activitate a CS Universitar de Şah Bucureşti, 

preşedintele clubului, doamna Andrada Andronic, ne prezintă una dintre cele mai 

frumoase poveşti de succes ale şahului românesc din ultima decadă  
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16 ore pe zi. Cam așa a fost și cu noi. 
Evident acum lucrurile sunt mai 
ordonate, dar în continuare șahul şi 
toată activitatea pe care o desfășurăm 
este un mod de viaţă, este mai mult 
decât un job pentru noi.  
La câteva luni de la începerea 
antrenamentelor apăreau și primele 
medalii, la competițiile bucureștene. 
Atunci am realizat că vrem să ne 
implicăm mai mult pentru acești copii 
talentați. Așa că în septembrie 2012, 
după o primăvară și o vară de 
antrenamente, am închiriat un prim 
spațiu doar al nostru, cu o sumă 
împrumutată, undeva pe Filipescu, în 
zona Universitate. 
Am luat-o alături de noi și pe Camelia 
Bortoș, o tânără instructoare pentru 
copii, cu care mai colaborasem în 
trecut la un alt club. Camelia a devenit 
rapid una dintre stâncile de la baza 
CSU București, care a luat parte la tot 
ceea ce înseamna activitatea noastră, 
pe lângă antrenat: mai bătut un cui în 
perete, mai montat o clanță,  mai 
cumpărat niște scaune sau băgat 
bormașina 🙂 Camelia a fost un mare 

sprijin pentru club în cei 10 ani de 
CSU. Mulțumim Camelia! Sau 
Caramelia, cum mai este ea 
supranumită de către prichindei. 
Primul sediu era modest, cu 2 săli, dar 
din păcate într-o conviețuire cu 
proprietarii imobilului, care ne 
reproșau în fiecare zi diverse: ba că 
nu știu care copil tropăie pe hol, ba că 
nu le place nu știu ce părinte, ba că nu 
mai permit nu știu ce. Greu, frustrant 
și mereu un stres continuu care nu ne 
lăsa sa ne facem treaba în liniște. 
Între timp însă, noi ne înmulțeam.  
Alături de noi a venit pe partea 
administrativă, o tânără din Râmnicu 
Vâlcea, prietenă din copilarie, Diana 
Bragă. Pe parte de antrenorat, ne-a 
mai ajutat o vreme Teodora Vasile, o 
șahistă tânără tare îndrăgită de copii. 
Am participat atunci și la primul 
nostru campionat național, mai exact 
ultima semifinală națională de 
juniori, doar că actele clubului încă nu 
ieșiseră, așa că am participat sub 
numele clubului prieten, Colosseum 
Giurgiu. Printre juniorii talentați care 
au apărut în acea vreme se numără 
Coman Mihnea (jucător activ și 

acum), Moldoveanu Cosmin (calificat 
atunci în finală, între timp s-a lăsat de 
șah), Oprea Rareș, Mâinescu Andrei 
(moderator acum la podcastul nostru 
„Șah la Dublu” și Creangă Robert 
(Vicecampion Mondial Școlar în 
2017, multiplu medaliat național).  
După un an ne-am mutat, dat fiind că 
presiunea proprietarilor era prea 
mare, dar căutam un spațiu mai 
prietenos pentru cei mici și părinții 
lor. Ne-am reîntors pentru scurt timp 
în facultate, până am găsit un spaţiu 
pe strada Dianei, însă am stat acolo 
doar o lună, practic ne-am instalat și 
am plecat. De ce? Eram tineri, 
nepricepuți, nu știam ce țepe 
imobiliare există. Clădirea în cauză 
avea bulină roșie, dar era scoasă de 
pe bloc. Administratorii blocului erau 
și proprietarii spațiului și ne 
asiguraseră că este în perfectă stare, 
fără risc seismic, însă era o minciună 
pe care noi naivi o crezuserăm. Apoi, 
am realizat că nu este fără risc, după 
o descoperire pe riscseismic.ro 
A trebuit așadar să ne mutăm din nou. 
Am găsit o mansardă mare și 
frumoasă, foarte aproape, pe Calea 
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Moșilor colț cu Hristo Botev. Aici a 
început să antreneze și colega 
noastră Diana Bragă, pentru că era 
extraodinară cu copiii și pentru că 
urmărise atâtea sute de ore că deja 
știa să facă inițiere cu cei mici. A 
devenit în scurt timp extrem de 
îndrăgită de copii și ani de zile a fost 
excelentă pentru baza noastră de 
selecție la inițiere. De câțiva ani s-a 
mutat la Londra și îi ducem dorul. 
Mulțumim Diana pentru tot sprijinul! 
Din păcate tot în această perioadă ne-
a părăsit Teodora Vasile, printr-o 
neînțelegere de moment pe care nu 
am știut să o gestionăm. 
Nu am stat mult nici în acest sediu, 
întrucât firma care activa sub noi era 
deranjată de zgomotele copiilor, 
conviețuirea era dificilă, fiind la 
mansardă se auzea tot de la noi. Pe 
parte de antrenorat am mai încercat 
niște colaborări scurte cu câțiva 
jucători pe posturile de instructori de 
inițiere, însă nu s-au dovedit a fi pe 
aceași lungime de undă și s-au 
încheiat rapid. 
A urmat o vară grea, nu mai aveam 
sediu, ne-a găzduit însă școala Tudor 
Arghezi. Țin minte că tot mobilierul 
clubului și mare parte din materiale 
le înghesuisem într-o cameră în 
locuința în care stăteam în chirie, și 
ne întrebam dacă vom mai reuși să 
avem vreodată spațiul nostru. Între 
timp, medaliile curgeau. Aveam și 
primul nostru campion național – 
Nicolae Dan Ștefan la grupa de 8 ani. 
Aveam medalii la echipe, aveam și un 
nou antrenor pe performanță, un 
ajutor pentru Adrian Stanca, pe 
colegul nostru Maestrul FIDE Dinu 
Dumitru Daniel. Dinu conduce acum 
cea mai avansată grupă de 
performanță din cadrul clubului, și 
este antrenorul care l-a format și scos 
campion național la toate probele de 
șah (clasic, rapid și blitz) la categoria 
12 ani (în 2021) pe Matei Coicev. 
 Revenind la cronologia noastră…Ne-
am mutat iar în facultate până am 
găsit un nou spațiu. În facultate era 
dificil căci aveam acces la săli doar în 
weekenduri, nu ne puteam lăsa 
materialele și ne căram mereu cu ele, 
iar copiii făceau gălăgie sau murdărie 
și deranjam administrația. 
În cele din urmă ne-am mutat la 
Tineretului, într-un spațiu care ne-a 
găzduit aproape 5 ani: o clădire 
veche, dar care era ok la momentul 
respectiv, lângă Liceul Șincai de la 
Tineretului. Aici am crescut foarte 

mult. Aveam 5 săli de antrenamente, 
micuțe dar suficiente și eram doar noi 
în clădire. 
 Ni s-au alăturat atunci Cristian 
Petrescu, Kiki cum îi mai zic cei mici. 
El s-a dovedit în scurt timp a fi foarte 
bun cu copiii, acum antrenând copii 
de performanță în cadrul clubului și 
fiind printre cei mai entuziaști 
antrenori, lansând și lozinca „CSU 
HAU HAU” :)) . Apoi la scurt timp a 
venit Claudiu Cioteanu, fratele meu 
care are un magnetism fantastic la 
copii și care este acum de bază în 
special la grupele de inițiere și este 
foarte iubit de copii (Claudi-Audi, i se 
spune de către cei mici). 
Tot la sediul de la Șincai ni s-a mai 
alăturat și Georgiana Stanciu, care 
este în continuare alături de noi și 
este extraordinară cu copiii. 
Georgiana a venit la noi de când avea 
vârsta de 19 ani. Campioană 
națională la grupa de tineret 20 ani, 
Georgiana s-a dovedit rapid a fi și o 
foarte bună îndrumătoare pentru cei 
mici, în ciuda vârstei fragede pe care 
o avea. Acum Georgiana este foarte 
iubită de copii și se descurcă excelent 
în munca pe care o face cu cei mici. De 
altfel, Georgiana este și o foarte bună 
cântăreață de jazz, ea studiind 
Conservatorul, muzica fiind 
principalul ei domeniu de activitate 
acum. Ne bucurăm însă că este în 
continuare împreună cu noi, chiar în 
ciuda timpului limitat pe care îl are. 
Am mai avut și alte colaborări, din 
nou, foarte scurte, pe care le putem 
numi mai degrabă încercări. Pentru o 
scurtă perioadă am avut două sedii 
chiar, unul fiind în incinta Britanica la 
Iancului, iar mai apoi undeva pe Popa 
Nan. 
Revenind din nou la timeline-ul 
nostru, în cele din urmă clădirea în 
care ne desfășuram activitatea se 
degrada pe zi ce trece. Instalațiile 
vechi ne dădeau de furcă, la fel 
centrala și multe altele. Am decis că 
trebuie să căutăm un alt spațiu la 
finalul anului 2018. 
Din noiembrie 2018, avem unul 
dintre cele mai mari și plăcute sedii 
de șah din țară, cu sală de concurs de 
peste 100 mp, și cu tot ce ne-am dorit. 
Cu antrenori dedicați, cu creșteri 
evidente ale performanțelor noastre, 
dar și ale proiectelor pe care le 
desfășurăm care se tot înmulțesc. 
Alături de noi au mai venit in 2019 
Nuță Dan și Maestrul FIDE Pătrașcu 
Cătălin. Dan se ocupă de copii de 

performanță, în special de grupe mai 
mici de vârstă unde are foarte mare 
priză la copii, și prin sosirea lui a 
completat un cerc mai vechi de 
prieteni împreună cu ceilalți 
antrenori de la grupele de 
performanță. Cătălin este încă 
student și timpul lui este limitat, așa 
că ne ajută în special cu grupe de 
weekend, și este foarte iubit de copii. 
În 2020 a venit alături de noi și 
Adrian Dinu, cu care de altfel mai 
aveam și alte forme de colaborare. 
Ne-am bucurat însă foarte mult că 
Adrian a decis să vină să lucreze cu 
noi fiind un instructor foarte pasionat 
de munca pe care o face și care pune 
foarte mult suflet în tot ceea ce face. 
 În toamna lui 2021 ni s-au alăturat pe 
partea de inițiere Coman Madalina și, 
spre finalul anului, Dragoș Ion.  
 

DUPĂ 10 ANI - BILANȚ 
Clubul nostru are acum un număr de 
16 instructori şi aproximativ 400 
copii. Desfăşurăm cursuri fizice şi 
online. Sediul nostru principal se află 
la Tineretului, în București, are o 
suprafaţă de 230mp şi este un spațiu 
excelent de dezvoltare, cu sală de 
concurs, şi alte 3 săli de curs; grupele 
de performanță au o sală care 
beneficiază de ecran cu touch screen 
de 65 inch și seturi de șah cu table 
profesionale. Anul acesta am mai 
deschis un sediu, în zona Pipera, un 
spațiu de 120 mp, cu 3 săli de 
pregătire și o sală de așteptare.  
Încercăm să le oferim copiilor cele 
mai bune condiții de pregătire, cu 
antrenori dedicați, aranjați într-un 
sistem piramidal astfel încât fiecare 
să antreneze pe segmentul unde este 
cel mai eficient.  
În ceea ce privește pregătirea online, 
avem foarte multe grupe cu copii din 
întreaga țară și nu numai, avem foarte 
mulți copii din țări precum Anglia, 
Germania, Franta, Belgia sau SUA, dar 
și din altele. Pregătim chiar și în 
regim de performanţă un copilaș de 
origine română stabilit în Statele 
Unite, Andrei Bryan, care 
performează la Campionatele de 
Juniori ale Statelor Unite, având 
numeroase medalii.  
Cele mai bune rezultate pe care le-am 
obținut de-a lungul timpului, pe lângă 
titluri sau medalii naționale (prea 
multe pentru a le enumera aici), sunt 
medaliile europene și mondiale 
obținute de elevii nostri în competiții 
pentru copii și juniori: 
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2017 Robert Creangă – Vicecampion 
Mondial Școlar la șah clasic (antrenor 
MMI Vlad Jianu, colaboratorul nostru); 
2017 Butolo Mircea – Vicecampion al 
Uniunii Europene la șah clasic 
(antrenor Andrada Cioteanu); 
2018 Robert Creangă – Medalie de 
Bronz la Campionatul European de 
Șah Rapid (antrenor Vlad Jianu); 
2019 Savu Vicenţiu – Medalie de Bronz 
la Campionatul European Școlar la șah 
clasic (antrenor Dan Nuță); 
2021 Emma Creţescu – Vicecampioană 
a Uniunii Europene la șah clasic 
(antrenor Adrian Stanca); 
2021 Ciocani Iosif – Vicecampion al 
Uniunii Europene la șah clasic 
(antrenor Dinu Dumitru Daniel); 
2021 Chicăroșie Ioana – Vicecampioană 
a Uniunii Europene la șah clasic 
(antrenor Adrian Stanca); 
2021 Emma Crețescu – Medalie de 
Bronz la Campionatul European de 
Șah Rapid (antrenor Adrian Stanca); 
2022 Emma Crețescu - Vicecampioană 
Europeană Şcolară la șah clasic 
(antrenor Adrian Stanca). 
Clubul nostru a strâns cele mai multe 
medalii la Campionatele Naționale pe 
Echipe de Juniori în anii 2019, 2020 
(online) și 2021.  

PROIECTE, PERSPECTIVE 
Echipa noastră de băieți va juca anul 
acesta din nou în divizia A pe echipe 
(seniori), competiție în care am jucat 
pentru prima dată în 2016. De 
asemenea, anul acesta vom înscrie în 
premieră o echipă în Campionatul 
Național pe echipe feminin. 
De anul trecut am început să oferim 
cursuri de șah și adulților prin 
programul ChessMove, încercăm să 
creăm și o comunitate a pasionaților 
de sportul minții.  
Organizăm lunar competiţii de șah 
interne pentru grupele de juniori pe 
care le avem, pentru a îi pregăti 
pentru turneele oficiale pe care 
urmează să le joace. De asemenea, din 
2020 organizăm lunar (cu câteva mici 
excepţii) Cupa CSU ONLINE, ajunsă la 
ediția 24. Avem şi alte concursuri 
pentru juniori care nu sunt interne, 
dar în special pentru debutanţi. 
Avem în perspectivă organizarea 
unui festival bucureștean de șah 
pentru toate categoriile de vârstă, și 
orice nivel.  
De asemenea, unul dintre proiectele 
noastre noi este podcastul – “Şah la 
Dublu”, care are momentan câteva 
episoade desfășurate. Este un proiect 

pe care îl facem voluntar, în scopul 
popularizării șahului și activității 
șahiste pe care o desfășurăm.  
Un alt proiect de suflet pe care îl 
avem, este cel al taberelor pe care le 
organizăm. Avem Summer Chess 
Camp ajunsă la a 9-a ediţie, Autumn 
Chess Camp ajunsă la a 4-a ediţie și 
Winter Chess Camp ajunsă la a 4-a 
ediţie. Summer Chess Camp se 
desfășoară anul acesta în perioada    
1-6 august pentru copiii peste 12 ani, 
în perioada 8-13 august pentru cei 
sub 12 ani și 15-20 august tot pentru 
cei sub 12 ani, la Conacul de pe Deal 
din Câmpulung. La aceste tabere pot 
participa copii de la orice club.  
Și… suntem în creștere. Punem suflet 
în ceea ce facem, punem binele 
copilului înainte de orice, căutăm 
soluții pentru a ne optimiza și 
dezvolta încontinuu! Încă mai facem 
și mici greșeli, dar învățăm din ele și 
ne perfecționăm mereu. Sperăm ca 
2022 și anii ce urmează să ne aducă 
cel puțin la fel de multe reușite ca și 
în trecut, să dezvoltăm cu succes cât 
mai multe proiecte și să rămânem o 
echipă unită ca și până acum! 
Hai CSU! Mulțumesc echipei noastre 
minunate! 
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Tradiționalul festival Lions, unul din 
cele mai iubite concursuri de şah din 
Transilvania, ajuns la a XII-a ediție, a 
avut loc ȋn perioada 11-12 iunie la 
Cluj-Napoca. Festivalul este organizat 
ȋn fiecare an de Clubul Sportiv Pegas 
Cluj în parteneriat cu Lions Club 
Genesis. Față de anul trecut, când 
restricțiile au făcut ca participarea să 
fie redusă, anul acesta festivalul a 
revenit la cifrele cu care ne 
obişnuisem: 240 de concurenţi cu 
vârste de la 5 ani până la 75 de ani s-
au înscris la cele 5 secţiuni.  
 
În dimineața primei zile a festivalului a 
avut loc secțiunea copiilor amatori 
până la clasa a 8-a. S-au prezentat la 
start 135 de copii, majoritatea din Cluj-
Napoca, la care s-au adăugat copii din 
Turda, Jucu, Zalau. La finalul celor 2 ore 
de joc, toți participanții au primit 
tricoul festivalului, o pungă cu dulciuri, 
o diplomă şi o medalie, iar câştigătorii 
au primit ȋn plus şi cupe.  
 
A doua parte a zilei a marcat debutul 
concursului mare, dotat cu premii ȋn 
bani ȋn valoare totală de 6000 de lei. 
Concursul a adunat 74 de concurenți şi 
a fost ȋmpărțit ȋn 3 secțiuni: sub 10 ani, 
sub 14 ani şi open (cu rating sub 1800). 
Grupa de 10 ani a fost câştigată cu 
lejeritate, aşa cum era de aşteptat, de 
braşoveanul Vladimir Sofronie (CS 
Logic 64 Brasov), cu 6 puncte din 6 
partide, urmat de Dunca Patrick (CSS 
Viitorul Cluj) 5p şi Gligor Ana-Maria (CS 
Pegas Cluj) 4p. De remarcat şi 
rezultatul lui Grigorescu Ştefan (CSM 
Ploieşti) care cu 4 puncte s-a clasat pe 
locul 4 la general şi primul la categoria 
U8, el având de fapt 6 ani! Podiumul la 
categoria U8 a fost completat de Mihai 
Adam-Alexandru si Pătărau Tudor, 
ambii cu 3 puncte, ambii având de 
asemenea 6 ani.  
 
Secțiunea de 14 ani a avut drept 
câştigător pe Boeru Dragoş-Matei (CSS 
Viitorul Cluj) 5.5 p, urmat de Diță Luca 
Valentin (CSU Agora Oradea) şi Timbuc 
Rareş (CS Atlas Cluj-Napoca), ȋn timp ce 
sub-grupa de 12 ani a fost câştigată de 
Simina Alexandru-Ioan (CSM Unirea 

Alba Iulia) 4.5p, urmat de Frenț Andrei-
Ştefan (CS Atlas Cluj-Napoca) 4.5p şi 
Furcea Răzvan (CSM Cluj-Napoca) 4p.  
 
Secțiunea Open a fost câştigată de 
Dordai Daniel (CSS Viitorul Cluj) 5.5 p, 
urmat de Socaci Dominik (ASC Bistrița) 
5 p şi Bran Horatiu (CSM Cluj-Napoca) 
4.5 p.  Au mai fost premiați pe intervale 
rating: Trif Ionuț-Aurel (0-1200), Pop 
Alexandru (1201-1400) şi Boeru 
Darius-Alexandru (1401-1600). 
 
Toți participanții au primit tricoul 
festivalului şi o pungă cu cadouri. 
 
Festivalul a fost ȋncheiat cu un concurs 
de blitz la 3 minute + 2sec/mutare, 
deschis tuturor participanților, 
indiferent de vârstă. Concursul a 
ȋnregistrat la start 32 de concurenți şi 
a fost dominat cap-coadă de familia 
Sofronie, reprezentată prin maestrul 
internațional Sofronie Iulian care şi-a 
adjudecat locul 1 cu 8 puncte din 9 
partide, urmat ȋndeaproape de fiul 
său, Vladimir care a ocupat un 
surprinzător loc 2 cu 7.5 puncte. Cei 
doi au fost aprig susținuți de pe 
margine de Claudia Sofronie.  
Podiumul a fost completat de MF Titu 
Maiorescu-Dorin cu 7 puncte. Au fost 

acordate şi câteva premii speciale: 
Helmer Janos (veterani 65+), Iliescu 
Mihai (juniori) şi Cristurean Andreea-
Nuria (feminin). 
 

Mai trebuie menționat că ediția din 
acest an (la fel ca cea din 2019) s-a 
aflat sub egida Sports Festival, aflat la 
a 3-a ediție. Festivalul a reunit peste 
30 de sporturi mai mult sau mai puțin 
populare şi a inclus competiții, 
demonstrații şi inițiere. Evenimentele 
principale ale acestui gigantic festival 
de sporturi au fost: la tenis - meciul de 
retragere a lui Horia Tecău, care a 
jucat un meci demonstrativ alături de 
Simona Halep, şi la fotbal – meciul 
dintre selecționata old boys a 
României (Adi Mutu, Hagi, Ionel 
Ganea, Ciprian Marica, etc) vs. World 
Stars, din care au facut parte foste 
nume mari precum David Trezeguet 
sau Claude Makelele. De asemenea 
vizitatorii s-au putut bucura seara de 
concerte şi vizionări de meciuri de 
fotbal ȋn aer liber. Sâmbătă 11 iunie a 
avut loc o paradă a sporturilor la care 
au luat parte toate cluburile partenere 
ale Sports Festival ȋmpreună cu 
membrii lor, ȋn total peste 2000 de 
sportivi defilând cu steaguri, fluiere, 
tobe, etc. 

Festivalul de Şah LIONS de la Cluj-Napoca 
Organizat anual de Clubul Sportiv PEGAS CLUJ, turneul a revenit din nou pe scena 

şahistă, prin ediția a XII-a.  Organizatorul Alin Marcu-Lăpădat ne prezintă detalii. 
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Prin amabilitatea renumitului 
maestru al  compoziţiilor de şah, 
Vlaicu Crişan, care a primit 
invitaţii de organizare a 
competițiilor şi în Romȃnia, la 
Cugir au putut sǎ se desfǎşoare 
douǎ concursuri internaţionale 
de dezlegǎri.  Prima a fost 
Campionatul Letoniei, la care au 
participat competitori din 
Letonia, Serbia şi Romȃnia. 
Mihnea Costachi, cu 44 puncte, a 
realizat cel mai bun punctaj 
dintre concurenţii romȃni şi al 
treilea punctaj dintre toţi cei 30 
de participanţi la acest concurs. 
Un alt rezultat bun a fost obţinut 
de cǎtre David Saioc, un junior 
talentat atȃt la jocul practic, cȃt şi 
la probele de dezlegǎri. El a 
realizat un punctaj de 28.5p, fiind 
al optulea în clasamentul general. 
A doua competiţie a fost cel de -al  
43-lea Campionat al Franţei. 
Specificul acestui campionat este 
includerea şi de probleme feerice 
(cu piese cu denumiri exotice Leo, 
Pao, Vao şi care au reguli diferite 
de deplasare). Au participat 14 
concurenţi din Franţa şi 11 din 
Romȃnia. Pe podiumul romȃnesc 
s-au clasat Samuel Panc (18p), 
Marius Ceteraş (16p) şi Ovidiu 
Crǎciun (15p). Timpul alocat 
pentru rezolvarea celor 12 
diagrame a fost de 150 de minute. 
Ȋn zilele de 4 şi 5 iunie 2022 s-a 
organizat şi Campionatul 
Judeţului Alba la blitz şi la şah 
rapid. Participanți cu vȃrste între 
5 şi 86 ani şi-au disputat fiecare 
partidǎ în spiritul respectului şi 
al fair-play-ului sportiv. 
Competițiile gǎzduite de Centrul 
de Culturǎ din Cugir au început 
cu un cuvȃnt de bun sosit adresat 
participanților de viceprimarul 

oraşului, Cǎlin Furdui, şi cu o 
prezentare a însemnǎtǎții istorice 
a zilei de 4 iunie fǎcutǎ de cǎtre 
istoricul Claudiu Purdea. 
Profesionalismul echipei de 
arbitri, constituitǎ din Partenie 
Mihai, împreunǎ cu fiicele 
dumnealui, Narcisa şi Laura, a 
fost remarcat de foarte mulţi 
participanți. 
La competiţia de blitz au 
participat 34 de participanți, iar 
victoria lui Sebastian Ursan a fost 
una fǎrǎ emoţii, terminȃnd cu 8 
puncte din 9 şi avȃnd 1.5 puncte 
mai mult decȃt urmǎtorii clasaţi: 
Sorin Samu, Janos Helmer şi Ilie 
Arion. La aceastǎ competiţie, pe 
lȃngǎ rezultatul reprezentantului 
Cugirului, Ilie Arion, cel  care a 
câştigat 60 de puncte ELO, meritǎ 
remarcatǎ performanţa juniorului 
Iustin Mihoc (Sibiu) un jucǎtor 
fără  clasificare sportivǎ, care cu 
un punctaj de 5.5 puncte a realizat 
o performanțǎ ELO de 1906.  

Mult mai animatǎ a fost 
competiţia de şah rapid, dar la 
sfȃrşitul ei cȃştigǎtorul a fost 
acelaşi, Sebastian Ursan cu 6 
puncte din 7 partide, urmat de 
Dan Ambru, singurul care l-a 
învins pe campion, Sorin Samu şi 
Janos Helmer. Premiul pentru cel 
mai bun rezultat al unei 
participante l-a primit Aliyah Trif,  
în vârstă de doar 10 ani. Un 
rezultat bun a obținut şi un alt 
junior, Victor Voina, din Rȃtişor 
(Serbia) care la primul lui concurs 
omologat de şah rapid, a realizat o 
performanțǎ ELO de  1732. 
Şi de aceastǎ datǎ reuşita acestor 
manifestații s-a datorat aportului 
Clubului Metalurgistul Cugir şi 
Asociaţiei pentru Ştiinţǎ şi 
Progres Pitagora. 
La festivitatea de premiere, 
primarul oraşului Cugir, Adrian 
Teban, a reiterat sprijinul pe care 
autoritǎţile locale îl vor da şi în 
continuare competiţiilor şahiste. 

 

Concursuri de dezlegări,        

şah rapid şi blitz la Cugir 

Ultimele activităţi şahiste organizate la Cugir ne sunt prezentate de Ovidiu Crăciun, 

unul dintre cei mai activi organizatori de competiţii de dezlegări din ultima perioadă 
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Cea de a VIII-a ediție a Festivalului 
Internațional al Familiei la Șah s-a 
desfășurat la Palas Mall din Iași, 
duminică, 15 mai 2022, chiar de Ziua 
Internațională a Familiei. Asociația 
Împreună pentru Miroslava în 
parteneriat cu Federația Română de 
Șah și Institutul Cultural Francez din 
Iași au fost organizatorii, iar la 
eveniment au participat 65 de echipe, 
formate dintr-un părinte și 1 copil 
pana în 14 ani, în total 130 de 
participanți din Ucraina, Moldova și 
România.  
 
După 6 runde, foarte disputate, cu 
multe răsturnări de situație, familia 
campioană este Familia Filip din Iași, 
care a câștigat un weekend în familie 
la Vatra Dornei. Pe podium s-au mai 

aflat Familia Manolachi din Iași și 
Familia Sabarez din Oțeleni, judeţul 
Iași. Concursul a fost arbitrat de 
Ciprian Lazăr, Ștefan Axinte și Marius 
Axinte, iar toate echipele participante 
au fost premiate. 
 
Primele 10 echipe din clasamentul 
general au câștigat cupe și medalii, 
table de șah Magne 2D, ceasuri de șah, 
vouchere de cumpărături, vouchere la 
cursuri de limbi străine, articole 
sportive și altele. 
 
În clasamentul individual a fost 
premiat cel mai bun rezultat, la copii, 
Cazacu Maria și Lintes Albert, iar la 
părinți, Asavinei Adriana și Ciobanu 
Marius.  

9 cei mai mici șahiști de 5-6 ani au 
primit câte un urs de pluș gigant, iar 
bunica Dimitriu a fost remarcată 
deoarece la varsta de 80 de ani s-a 
descurcat foarte bine alături de 
nepotul dumneaei.  
 
Organizatorii Festivalul Internațional 
al Familiei la Șah, Apostol Alin și 
Grigorescu Lucian de la Asociația 
Împreună pentru Miroslava, le 
mulţumesc tuturor celor au făcut ca şi 
evenimentul din acest an să fie unul de 
succes, prin petrecerea unui timp de 
calitate  în familie, cât și prin 
promovarea sportului minții, a 
șahului în familie! 
 

Festivalul Internaţional al Familiei la Şah 
Turneul organizat la Iaşi de Asociaţia Împreună pentru Miroslava ne este  

prezentat de Alin Ghiocel Apostol, un activ promotor al şahului în judeţul Iaşi. 
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World Team Cup ediţia I 

După EU Team Cup, competiție la care 

naționala României a cucerit medalia 

de bronz, ICCF a organizat și World 
Team Cup. Data de start a fost 14 

august 2021, iar România a jucat în 

fazele preliminare într-o grupă de trei 

echipe, alături de echipa Cehiei și a 

unei selecționate World Zone. Această 

zonă a ICCF cuprinde țări din America 
de Sud, America Latină, America de 

Nord, plus Australia, Noua Zeelandă, 

Japonia, Filipine și Turcia. 

Echipa noastră a pornit ca favorită și 

și-a păstrat acest statut, reușind 

calificarea în fazele superioare ale 

competiției după victorii în ambele 
meciuri: România – Cehia 23-17 și 

România - World Zone 26-14. 

Ținând cont de cât de greu se câștigă 

astăzi o partidă de șah prin 

corespondență, victoriile la scor 

obținute de echipa noastră nu fac 

decât să ne crească încrederea și să 
ne propulseze printre favoriții acestei 

competiții.  

În meciul cu Cehia victoriile au fost 

aduse, în ordinea meselor, de IM 

Enescu Constantin masa 8, SIM Moise 

Octavian masa 11, SIM Matei Cornel 

masa 12, CCM Băluțescu Mihail masa 
18, CCM Crețu Sorin masa 19 și CCE 

Țoca Adrian masa 20. 

În meciul cu selecționata World Zone 

victoriile au fost aduse de IM Ristea 

Tudor masa 6, IM Zărnescu Marius 

masa 9, SIM Neagu Liviu masa 10, IM 
Ploscaru Stelian masa 13, CCM Geană 

Dan masa 14 (victorie dublă), CCM 

Bobârnac Dorin masa 17 (victorie 

dublă), CCM Băluțescu Mihail masa 

18, CCM Crețu Sorin masa 19 și CCE 

Țoca Adrian masa 20 (victorie dublă). 

De menționat că România a incheiat 
această fază a competiției fără să 

piardă vreo partidă. Felicitări tuturor 

jucătorilor implicați în acest succes, 

în special d-lui Țoca Adrian, care la 

ultima masă a reușit să obțină 3,5 

puncte din 4 posibile. 
În continuare vă prezentăm o partidă 

câștigată de domnul IM Enescu 

Constantin la masa 8 contra cehului 

CCM Pravec Ladislav. 

 
Comentează 
Adrian Tofan 
 
Enescu,Constantin (2419) 
Pravec,Ladislav (2374) 
ROU-CZE, ICCF 2021 
 
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 g6 4.0–0 ¥g7 

5.¥xc6 dxc6 După numai câteva 
mutări s-a ajuns într-o poziţie destul 
de puţin jucată, însă acesta este 
farmecul corespondenţei. De obicei 
se joacă 5....bxc6, dar şi aşa poziţia ar 
fi fost destul de puţin jucată. 
 

6.a4 ¤f6 7.d3 0–0 8.h3 ¤e8 Poate în 
loc de 8…¤e8 era mai bine 8…a5. Prin 
intervertire de mutări s-ar fi ajuns la 
o poziţie din partida Nevednichy – 
Nanu, Iaşi 2021 
 

9.e5 ¤c7  

10.¥e3 Aceasta mutare este o noutate 
pe care experimentatul IM Enescu 
Constantin o propune pentru a-l 
surprinde pe jucătorul ceh. 
S-a mai jucat 10.¤c3 ¤e6 11.a5 Ilyin-

Heini ICCF 2019  sau 11.¦e1 a5 
12.¤e4 b6 Ilyin-Florea ICCF 2019. 

10...b6 11.a5 ¥e6 12.¦e1 ¥d5 13.¤c3 

£d7 Pentru a apăra pionul c6, cu 
intenţia de a captura calul din f3, unul 
dintre apărătorii pionului e5, cauza 
tuturor problemelor negrului. 
 

14.¤xd5 cxd5 15.d4 ¤e6 În cazul 
15...cxd4 16.£xd4 albul stă mai bine 
atât după 16...¤e6 17.£d2  cât şi după 
16...¦ab8 17.£d2 ¤e6 

 
16.c3  

16...c4? Negrul alege un plan de joc 
greşit, blochează centrul şi spear că, 
după deschiderea coloanei b, să 
obţină contrajoc. Eliminarea 
tensiunii din centru se va dovedi a nu 
fi în favoarea negrului. 16...¦fc8 

17.£d2 ¦ab8 ar fi fost un plan de joc 
mai bun pentru negru. 
 

17.h4 Cu centrul blocat şi fără 
ameninţări serioase pe flancul damei, 
albul trece la acţiune pe flancul 
regelui. 
 

17...¦fb8 Negrul îşi continuă planul 
de joc greşit, ignorând total pericolul 
înaintării pionului h. 17...h6 era o 
mutare mult mai prudentă, care ar fi 
îngreunat atacul albului. 
 

18.h5 bxa5 19.¥c1 ¦b5 Negrul 
rămâne consecvent cu planul iniţial 
de contrajoc pe flancul damei, 
ignorând ameninţările albului. 
 

Şahul prin corespondenţă 
Cele mai noi ştiri, alături de partide recente jucate în competiţii naţionale şi 

internaţionale pe serverul ICCF www.iccf.com, ne sunt prezentate de doi 

specialişti ai şahului prin corespondenţă, Miron Sferle şi Adrian Tofan 

 

http://www.iccf.com/
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20.¤h4± În acest moment poziţia 
albului este clar mai bună, albul joacă 
la câştig. 
 
20...¤f8 Negrul înţelege că acţiunea 
pe flancul damei a eşuat şi încearcă să 
se organizeze în defensivă. După 
20...g5? 21.¤f5 h6 22.f4 ameninţarea 
pătrunderii damei la g4 este decisivă. 
 

21.h6 ¥h8 Nebunul negru dezvoltat 
în fianchetto este acum pe post de 
pion sau chiar mai rău de atât. 
 

22.f4 Mutările albului sufocă total 
poziţia negrului. Cele două turnuri 
negre sunt total în afara jocului, 
nebunul şi calul sunt înghesuite pe 
ultima linie, de unde asistă la execuţie. 
 
22...e6 23.£f3 ¦ab8 Încercarea 
disperata de eliberare cu 23...f6 nu dă 
rezultate din cauza 24.£g3 ¢f7 
25.¤f3 £c7 (25...¢e8 26.f5!! duce la 

câştig imediat) 26.£h3 urmat de g4. 
 

24.£g3 f5 Pare că negrul a reuşit să 
stabilizeze cât de cât flancul regelui. 
 
25.¦a2 Măsuri profilactice pe flancul 
damei. Nu merge 25.exf6 ¥xf6 şi 
nebunul intră în joc. 
 

25...£e7 26.¥e3 ¦8b6 Sau 26...¦xb2 
27.¦xa5 ¦c2 28.¥f2 ¦bb2 29.¦ea1+- 
 
27.¤f3 ¤d7  

28.£h4 £e8 Schimbul damelor nu 
este în favoarea negrului deoarece 
dublarea turnurilor albe pe coloana a 
ar decide imediat partida: 28...£xh4 
29.¤xh4 ¦xb2 30.¦xa5 ¦c2 (30...a6 
31.¤f3 ¦2b5 32.¦ea1 ¦b3 33.¦xa6 
¦xa6 34.¦xa6+-) 31.¦xa7+- 
 

29.¦ea1 Decisiv pentru controlul 
coloanei a. Pionul b2 nu poate fi  luat. 
 

29...¦a6 O încercare de a nu permite 
acţiunea turnurilor albe pe coloana a.  

30.¦a3 ¤b8 31.¤d2 ¦xb2 32.¦xa5 

¦xa5 33.¦xa5 ¤c6 34.¦c5 ¦b6 35.¤f3 

£d7 36.¥c1 ¦b8 37.£f2 După o serie 
de mutări de reorganizare, dama alba 
intră decisiv pe flancul damei. 
 

37...¤d8  

38.£a2 ¤c6 39.¢h2 ¦b6 40.¢g3 £c8 

41.£a1 Fără presiunea emoţiilor şi 
lipsit de stresul unor posibile gafe 
specifice sahului la tablă, albul câştigă 
partida lejer. Jucătorul ceh putea să 
cedeze de pe acum, însă a preferat să 
mai joace lungindu-şi suferinţa. 
 

41...¥g7 42.hxg7 ¦a6 43.¥a3 ¢xg7 
44.¦b5 h6 45.£b2 ¦a5 46.¦xa5 ¤xa5 

47.¥c5 ¤c6 48.£a3 a5 49.¥d6 1–0 

O realizare remarcabilă a domnului 
Constantin Enescu, un veteran al 
şahului prin corespondenţă din 
România. Izolarea nebunului negru şi 
alegerea unui plan de joc greşit din 
partea cehului au adus un punct 
important echipei României. 

Noutăți din Campionatul național 

 

Finala Campionatului național 

ediția 61 (CNF61) a avut startul pe 
data de 1 Mai 2022. Iată lista celor 13 

participanți la această finală: GM 

Costel Voiculescu, SIM Liviu Neagu, 

Octavian Moise și Cornel Matei, IM 

Cristian Câmpian și Stelian Ploscaru, 

CCM Ioan Bucșa, Sebastian Andreica-
Navruc și Partenie Mihai, CCE Lucian 

Moisa, Nicolae Nicolaescu și Cristian 

Malisevschi, Sebastian Buțu. 

Controlul timpului de gândire se face 

prin noul sistem Triple Block System, 

cu 350 de zile/partidă. 

 
CN ed. 62 semifinale 

Grupa 1 1.Partenie Mihai 9,5p/12 

2.Ioan Bucșa 9p 3.Sorin Crețu 8,5p 

4.Daniel Hagelstein 8p 5.Ioan 

Popescu Rușavăț 7,5p 6.Andrei 

Uifelean 7p 7.Jenică Afloarei 6p 

8.Lucian Gavrilețeanu 5,5p 9.Răzvan 
Gliga 5,5p 10.Adrian Soare 5p 11.Dan 

Dunărel Chiru 3,5p 12.Viaceslav 

Molodiuc 3p 13.Cezar Brașoveanu 0p. 

Grupa 2. 1.Sebastian Buțu 8,5p/12 

2.Marius Horvath 8p 3.Lucian Moisa 

8p 4.Ion Rotaru 7,5p 5.Teodor 

Pranițchi 7p 6.Mihai Baltă 7p 
7.Sebastian Andreica-Navruc 7p 

8.Ștefan Țicleanu 6,5p 9.Mihai 

Strîmbu 6,5p 10.Narcisa-Lavinia 

Mihai 6,5p 11.Constantin Vasile 4p 

12.Ioan C. Ilașcu 1,5p 13.Septimiu 

Dorin Buda 0p. 
Primii 4 din fiecare grupă s-au 

calificat pentru Finala CN 62. 

 

CN ediția 63 semifinale a avut 

startul pe 1 iunie a.c. cu următorii 16 

jucători: Alexandru Bogdan Vișoescu, 

Mihai Strîmbu, Nicolae Nicolaescu, 
Răzvan Gliga, Antoniu Daniel 

Zăpârțan, Sebastian Buțu, Mihai 

Baltă, Constantin Vasile, Sorin Crețu, 

Andrei Uifelean, Ion Rotaru, Teodor 

Pranițchi, Ioan Ilașcu, Iulian Mihailov, 

Daniel Hagelstein și Ionel Dumitru. 
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Firma noastră oferă o gamă diversificată de cupe, medalii,
trofee de sticlă, trofee de lemn, plachete și produse de 

marketing personalizate la cererea clienților.

www.cupe-trofee-medalii.ro
Telefon:  0236 708 606  /   0749 052 523
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Pentru participarea la Concursul anual de dezlegări al Revistei FRŞah, soluţiile se transmit la adresa 
dezlegari@frsah.ro până la data de 10 august 2022. Soluţiile se vor publica în numărul 4/2022 al revistei. 

  

Test de dezlegări pentru juniori (2) 
Arbitrul internaţional Dinu-Ioan Nicula vă propune un test de dezlegări pe formatul acestei 

probe de la Campionatele Naţionale de juniori U12, U14. Timp de gândire 90 de minute. 

mailto:revista@frsah.ro
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Soluţiile exerciţiilor propuse spre rezolvare în acest test  se vor publica în numărul 4 / 2022 al revistei. 

9 lovituri de nota 10 – Bucureşti 
Maestrul internaţional Mihnea Costachi vă propune spre rezolvare 9 poziţii interesante 

selectate din partidele jucate în prima etapă a Grand Prix România, turneul de şah rapid 

Super Chess Romania desfăşurat la Bucureşti. Timp de gândire 90 de minute. 
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Test veterani (1) 
1)1.Cf7 (5p) (A 2.Dd3#) (A. Pituk 
1956) 
2)1.Rf2! (5p) (Z) (V. Cuciuc, C. 
Bidulescu 1973) 
3)1.Db4! (5p (A 2.D:d4#) (M. Uris 
2019) 
4)1.Rh2! (1,5p) (Z)   
1...c5 2.Ne5 (1p)   
1...e2 2.Cb3+ (1p) 
1...e5 2.Nc5 (1p) 
(V. Rangelov 1954) 
5)1.Dd1! (1,5p) (A 2.Dd5+ 0,5p) 
1...D:c4 2.N:c6+ (0,75p) 
1...T:e5 2.Tfe6 (0,75p) 
1...C:e3 2.De2 (0,75p) 
1...C:f4 2.Dg4 (0,75p) 
(M. Rimkus 2009) 
6)1.Tc3! (1,5 p) (A 2.Tcb3 c5/c6 
3.Tb7 0,5p) 
1...N:c3 2.Te4 Nf6 3.Te8+ (0,375p) 
2...Ne5 3.T:e5 (0,375p) 
1...Nd6 2.Te3 Ne5/Ne7 3.T:e5 (0,375p) 
2...c5/c6 3.Re8+ (0,375p) 
1...c5 2.R:c5 N~ 3.Rc8 (0,75p)    
1...c6 2.R:c6 Nc7 3.R:c7 (0,75p) 
(S. Brehmer) 
7)1.Nd3+ (1p) 
1...Tc2 2.N:c2+ (1p) 
2...Rb2 3.Nb3 (2p) (3.a7? a2 4.a8D 
a1D)  
3...R:b3 4.a7 (1p) (4...a2 5.a8D) 
(V. Vlasenko 2000 final)   

8)1.Nh3 (1p) 
1...Rg1 2.Ng2 (1p) 
2...f4 3.Nh1 (2p) 
3...R:h1 4.Rf2 (0,5p) 
4...f3 5.Rf1 (0,5p) (5... f2 6.R:f2) 
(A. Hildebrand 1951) 
Clasamentul cititorilor care ne-au 
transmis rezolvările poziţiilor propuse: 
1.Jenică Afloarei 29,5 p. 
2.Ionel Covrig 29,12 p. 
3.Ştefan-Robert Escu 20,5 p. 
 

Test 9 lovituri de nota 10 (2) 
1)1.Th8+ [1.Dd2? Lehaci-Hoanca, 
Eforie Nord 2022] 1...Rxh8 2.Cxf7++-  
2)1...Txg2+!! [1...De7? 2.d5 Nxd5 
3.Td1 Rc7 4.Txd5!! exd5 5.Txb5 Dd7 
6.Na4 Txg2+ 7.Rf1! Cc6 8.Nf4 1-0 
Cosma,I-Szabo,G, Eforie Nord 2022] 
2.Rxg2 Dg8+ 3.Ng6! Dxg6+ 4.Dxg6 
fxg6 5.Txb5 Nc6 6.Nb2 Nxb2 7.Txb2 
Tf8 8.d5 Nxd5 9.Td1 Cc6 10.Tb5 Ce7= 
3)1...Cxh3+! 2.Dxh3 Df2+ 3.Rh1 Dxe1 
4.Dc8+ Rh7 5.Df5+ Rg8 6.Dc8+ 
[6.Dd5+ Rh8 7.Dd8+ Rh7-+] 6...Rf7 
7.Df5+ Re7 8.Dxc5+ Rf6 0-1 Badea,B- 
Gavrilescu,D, Eforie Nord 2022 
4)1.Tf7!! [1.Ta3?! Ciolacu-Sandu,M, 
Eforie Nord, 2022] 1...Td8 [1...Txf7 
2.Txc8+; 1...Te8 2.Dd2 Rg8 3.Tff6] 
2.Dd2!+- 
5)1.Tg5+!! [1.Txa3? Th3+!! 2.Rf4 
Txa3= Bulmaga,I-Cosma,E, Eforie 

Nord 2022] 1...Rxg5 2.Txa3 Tc4 3.a5 
Tc7 4.a6 Ta7 5.Ta5++- 
6)1.Cxd4! Nxd1 [1...exd4 2.Txd4±] 
2.Ce6! fxe6 3.Nxe6+ Rh8 4.Nxc8 Dxc8 
[4...Nxc2 5.Ne6 Dc6 6.b4±] 5.Txd1± 
Bulmaga,I-Batagan,I, Eforie Nord 2022 
7)1...Cf4!! [1...Td8?? 2.Td6 Txb5? 
(2...Dc8 3.Cxb6 Nxb6 4.Dxc8 Txc8 
5.Txb6) 3.Cf6++- Nanu,C-Filip,L, 
Eforie Nord 2022] 2.Dxf4 [2.exf4 
Nxf2+!] 2...Dxd5-+ 
8)1.Nh6+!! [1.Ne6?? Da5! 2.Nh6+ Re8 
3.Dxh3 (3.Dg7 De1+ 4.Rh2 Df2+ 5.Rxh3 
De3+ 6.Rg2 Dxh6-+) 3...De1+ 4.Rh2 
Df2+ 5.Rh1 Rd8 Pitigoi-Sandu,M, Eforie 
Nord 2022] 1...Txh6 [1...Re8 2.Dg7 
Txh6 3.Dg8#] 2.Ne6 Th8 3.Dg6+- 
9)1.Tg5! h6 [1...Dc7 2.Cxe5 h6 (2...Cxe5 
3.Txe5+) 3.Tf5 Ne7 4.Nf4±] 2.Txe5+! 
Cxe5 3.Cxe5 Dc7 [3...Nb7 4.Nh3+- sau 
4.Cg6 fxg6 5.e5+-] 4.Cxc6! Nd7 [4...Ng4 
5.e5! Dxc6 6.exf6 Nxd1 7.Dd4!!+-] 
5.Cxa7!? [5.e5! Nxc6 6.exf6 Td8 (6...a6 
7.Te1+-) 7.Cxb5+-] 5...b4 [5...Txa7 
6.Cxb5 Nxb5 7.Dxb5+ Cd7 8.Nxa7 Dxa7 
9.Nh3+-] 6.Ccb5 Db8 7.Dc4 Ne7 8.Cc7+ 
Rf8 9.Cxa8 Dxa8 10.e5+- Nastore-
Badea, Eforie Nord 2022 
 

Rezolvările diagramelor din articolul 
Chess is Fun cu Vlaicu Crişan (2) 
1.c8C Rd8 2.Cd6 Nxg7# 
1.c8N Rd8 2.Nd7 Nxg7# 

Soluţiile diagramelor publicate în #2/2022 



După ce dansează la bal, Cenuşăreasa se retrage în bibliotecă împreună cu prinţul, când vede că se apropie 
miezul nopţii şi trebuie să se facă nevăzută. Disperată, pentru a-i distrage atenţia prinţului, pune pe tabla de 

şah piesele în poziţia de mai jos şi îi şopteşte:

Patul de la miezul nopţii

Chess is Fun cu Vlaicu Crisan

Cum reuşeşte prinţul să rupă vraja care o ţine 
prizonieră pe Cenuşăreasa?

( 2 + 2 ) Negrul face 12 mutări 
consecutive fără a da şah şi pe urmă 
albul îl face pat într-o singură mutare

„Dacă vrei să fim împreună trebuie să rupi vraja care ne desparte. Pentru 
asta, la fiecare bătaie a orologiului fă câte o mutare pentru negru, iar la 
sfârşit fă o singură mutare albă care să-l pună pe negru în pat. Doar atunci 
mă vei putea găsi!”

Spunându-i aceste cuvinte, Cenuşăreasa dispăru într-o perdea de fum.




