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PRÍHOVOR
Milí šachoví priatelia, dovoľte mi srdečne Vás privítať na 5. ročníku letného
kruhového turnaja Doprastav CUP a popriať Vám veľa radosti z odohraných partií.
Aj keď stojíme na prahu 5. ročníka, história turnaja sa v skutočnosti začala písať už o
rok skôr - v roku 2012. Vtedy Šachový klub Dúbravan organizoval vo svojej klubovni v
Kultúrnom centre Fontána turnaj Dúbravan CUP. Zúčastnilo sa ho 12 hráčov, 5 z nich hájilo
oranžovo-modré farby Doprastavu. Medzi týmito piatimi hráčmi som bol vtedy aj ja. Idea
komorného turnaja s možnosťou dohody na predohraní partie sa mi veľmi zapáčila. Keď som
sledoval kalendár šachových turnajov a ešte ani v máji 2013 nevidel propozície Dúbravan
CUPu, napísal som vtedajšiemu predsedovi ŠK Dúbravan Rasťovi Kevickému, či plánujú
turnaj znova organizovať. Nakoľko už nemali k dispozícii priestory, dohodli sme sa, že
spojíme sily - my poskytneme priestory a Dúbravan rozhodcu. Tak sa zrodil prvý ročník
Doprastav CUPu. Ďalšie ročníky nadväzovali už tak akosi automaticky.
Doprastav CUP je veľmi špecifický turnaj, dovolím si neskromne povedať, až
výnimočný. Schválne, spomeniete si ešte na nejaký iný kruhový turnaj, určený pre
amatérskych hráčov? Obľúbenosť Doprastav CUP-u podčiarkuje aj skutočnosť, že turnaj má
už svoju stabilnú "klientelu". Aj to prispieva k pohodovej atmosfére, ktorá je natoľko
nákazlivá, že aj pre mňa ako organizátora je práve tento turnaj srdcovou záležitosťou.
Záverom by som chcel odporučiť, aby ste využili turnajový bulletin aj ako študijný
materiál. Vďaka dvorným komentátorom Doprastavu, Dušanovi Schwarzovi a FM Stanovi
Vlčekovi, v ňom nájdete 8 pútavo okomentovaných partií vlaňajšieho ročníka. O tom, že ich
môžete využiť aj v rámci príprav na súpera, asi ani nemusím písať... :-)
Prvý dobrý ťah ste urobili tým, že ste sa prihlásili na Doprastav CUP. K ďalším
dobrým ťahom za šachovnicou Vám držím palce a prajem veľa športového šťastia!

Martin Sklár,
riaditeľ turnaja

usporiada v dňoch 7.7. – 8.9.2017
kruhový FIDE turnaj

DOPRASTAV

CUP

2017

Riaditeľ turnaja:
Hlavný rozhodca:
Miesto:

Martin Sklár
Martin Sklár
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Právo účasti:

10 hráčov podľa výberu usporiadateľa, z toho najviac dvaja bez FIDE rtg;
Len pre hráčov s rtg do 2199 vrátane

Hrací systém:

kruhový, 9 kôl, tempo 90 min. + 30 s. za ťah, povinné zapisovanie podľa
pravidiel FIDE; výsledky budú zaslané na FIDE listinu aj na LOK SR

Prihlášky:

e-mail: sklar_m@centrum.sk ; tel.: 0908/772 092 (Martin Sklár); prihlasujte sa
najneskôr do 1.7.2017

Kapacita:

10 hráčov, z prihlásených hráčov vyberá usporiadateľ

Časový rozpis:

Prezentácia: piatok 7.7.2017 od 16:30 do 17:20 hod.
Odhadovaný začiatok 1. kola: 17:30 hod.
Ostatné kolá: budú sa hrať každý piatok (okrem 25.8.) od 17:00 hod.,
„dovolenkári“ si môžu vzájomné partie odohrať aj v náhradných termínoch.
Ukončenie: piatok 8.9.2017

Štartovné:

Hráči bez FIDE ELO: 15 €
Hráči s FIDE ELO: 12 €
Zľavy: štartovné pre držiteľov preukazu ZŤP, ZŤP/S je 7 € bez ohľadu na ELO.
Štartovné sa platí pri prezentácii v hotovosti.
Každý hráč dostane pred začiatkom prvého kola písacie potreby a turnajový
bulletin s rozlosovaním turnaja, analýzou vybraných partií z predošlého ročníka.
Drobné občerstvenie bude zdarma k dispozícii počas všetkých kôl.

Ceny:

Víťaz dostane pohár s plaketou „Doprastav CUP 2017 – VÍŤAZ“

Poradie určuje:

počet bodov, S-B, výsledok proti hráčom v tej istej bodovej skupine, KOYAsystém, počet výhier

Dopravné spojenie:

MHD: autobusmi 66, 78 – zastávka Solivarská
Autom: pre hráčov bezplatné parkovanie v areáli Doprastavu, a.s., Drieňova ul.

Ratingovanie - info:

V kruhových turnajoch sa na rozdiel od turnajov hraných švajčiarskym systémom
hráčom s FIDE ELO započítavajú aj partie proti neratingovaným hráčom
(tým sa na účely ratingovania vypočíta koeficient na základe hodnoty Rp).
Bližšie pozri FIDE Handbook, najmä článok 8.52
http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=161&view=article

Partneri turnaja:

SPRAVODAJSKÝ ČLÁNOK K DOPRASTAV CUP-u 2016
Mladnúci František Goga víťazom Doprastav CUP-u
Spravodajský článok z vlaňajšej edície niesol titulok: "Nestarnúci František Goga
víťazom Doprastav CUP-u". Čo iné napísať o rok neskôr - po obhajobe víťazstva štýlom 9/9 a
metodicky ukážkových partiách - než to, že Fero Goga nielenže nestarne, ale doslova mladne.
Súperov svojou hrou privádzal do úžasu. Skalný účastník Doprastav CUP-u, Jaro Jambrich, sa
takto vyjadril po dohrávke vzájomnej partie: "S veľkou ľútosťou nahlasujem tradičný
výsledok partie s Pánom Bohom, pardon s pánom Gogom, zase som s ním prehral. Kedy sa to
konečne zmení?!
Po slávnostných fanfárach prejdime k základným faktom o tomto letnom turnaji: tento
rok sa konal už štvrtý ročník, hralo sa tempom 60 min. + 30 s./ťah, systémom každý s
každým, výsledky sa posielajú na FIDE. Hracím dňom boli piatky, po vzájomnej dohode so
súperom bolo možné partie predohrávať aj v náhradných termínoch - zväčša v stredy. Turnaja
sa zúčastnilo 10 hráčov, rovnako ako vlani bol početne najviac zastúpený klub Apollo
Slovnaft Bratislava (Peter Chrenko, Jaromír Jambrich, Radoslav Bilka a Július Elis). Dvoch
zástupcov mal aj domáci Doprastav (víťaz predošlého ročníka František Goga a víťaz spred
dvoch rokov Michal Halász) a "polodomáci" ŠK Dúbravan, na ktorého pôde vznikol
Dúbravan CUP, predchodca Doprastav CUP-u (Štefan Ďurovka, Matej Tkáč). Po jednom
hráčovi prispeli aj kluby ŠK Domu kultúry Ružinov (Ján Karcol) a Strelec DNV (Marek
Kösegi). Dvaja účastníci (Michal Halász a Jaromír Jambrich) si turnaj obľúbili natoľko, že sa
zúčastnili všetkých štyroch ročníkov.
Okrem suverénneho víťazstva Františka Gogu priniesol turnaj aj viacero prekvapení
na úkor papierových favoritov. O najviac z nich sa postaral Radoslav Bilka, ktorý z prvej
štvorice nasadených hráčov zdolal všetkých (samozrejme, s výnimkou nezdolateľného
Františka Gogu).
Pýchou organizátora bol turnajový bulletin, obsahujúci 11 komentovaných partií
Doprastav CUP-u 2015. Glosovali ich dvorní komentátori Doprastavu, Dušan Schwarz a FM
Stanislav Vlček. Nechýbala ani fotogaléria a športovo-technické výsledky vlaňajšieho
ročníka. Za vytlačenie plnofarebného bulletinu ďakujeme spoločnosti RICOH Slovakia s.r.o.
Záverom by som chcel poďakovať všetkým účastníkom turnaja za bezproblémový
priebeh a najmä za zodpovednosť, s akou sa stavali k predohrávaniu partií. Výsledkom bolo,
že aj napriek zdravotným ťažkostiam, pracovným povinnostiam a dovolenkám, sa podarilo
všetky partie riadne odohrať. František Goga sa v poturnajovom rozhovore vyjadril trefne - je
to turnaj gentlemanov. Aj to je dôvod, prečo som si ho tak obľúbil a už teraz sa teším na
organizovanie jubilejného 5. ročníka.
Autor: Martin Sklár, riaditeľ turnaja
Publikované 24.9.2016 na www.skdps.com

KONEČNÁ TABUĽKA TURNAJA DOPRASTAV CUP 2016

Poradie

Meno

Klub

Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body

PH 1 PH 2 PH 3

1

Goga František

ŠK Doprastav Bratislava

1973 SVK * 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9

36

0

5

2

Chrenko Peter

ŠK Apollo Slovnaft Bratislava

1818 SVK 0 * 1 ½ 1 0 0 1 1 1

5,5

19,5

0

2,5

3

Kösegi Marek

ŠK STRELEC Devínska Nová Ves 1941 SVK 0 0 * 1 ½ 0 1 1 1 1

5,5

18

0

1,5

4

Karcol Ján

ŠK Domu kultúry Ružinov

1837 SVK 0 ½ 0 * 1 0 1 ½ 1 1

5

16,75

0

1,5

5

Ďurovka Štefan

Šachový klub Dúbravan

1810 SVK 0 0 ½ 0 * 1 ½ 1 1 1

5

15,75

0

1,5

6

Bilka Radoslav

ŠK Apollo Slovnaft Bratislava

1538 SVK 0 1 1 1 0 * 0 0 ½ 1

4,5

18

0

3

7

Halász Michal

ŠK Doprastav Bratislava

1712 SVK 0 1 0 0 ½ 1 * 0 ½ 1

4

14,5

0

2,5

8

Tkáč Matej

Šachový klub Dúbravan

1000 SVK 0 0 0 ½ 0 1 1 * 0 ½

3

11,25

0

1,5

9

Jambrich Jaromír

ŠK Apollo Slovnaft Bratislava

1522 SVK 0 0 0 0 0 ½ ½ 1 *

1

3

7,75

0

0,5

10

Elis Július

ŠK Apollo Slovnaft Bratislava

1435 SVK 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0

*

0,5

1,5

0

0

DOPRASTAV CUP 2016 - FOTOGALÉRIA

Matej Tkáč, Marek Kösegi

Július Elis, Michal Halász

František Goga, Peter Chrenko

Štefan Ďurovka, Jaromír Jambrich

Július Elis vs. Marek Kösegi, vzadu Jaromír Jambrich vs. Matej Tkáč

Radoslav Bilka, Ján Karcol

Obhajca vlaňajšieho prvenstva František Goga a riaditeľ turnaja Martin Sklár

Vyhodnotenie turnaja: Peter Chrenko, Martin Sklár, František Goga a Štefan Ďurovka

VYBRANÉ PARTIE TURNAJA DOPRASTAV CUP 2016
(komentátori: Dušan Schwarz, FM Stanislav Vlček)
(1) Radoslav Bilka (1538) - Ján Karcol (1837) [B02]
Doprastav CUP 2016, 60 min. + 30 s./ťah
komentátor: Dušan Schwarz
B02: Alechinova obrana: 1.e4 d5 2.exd5 Jf6 Biely volí spoľahlivý pevný ťah a vyhýba
sa možným gambitom čierneho. 3.Jc3 [Trochu odvahy a dosť teoretických znalostí
vyžaduje 3.c4 c6 (3...e6!? je tiež jedovaté) 4.dxc6 (4.d4 cxd5 5.Jc3 je veľmi obľúbený
prechod do Panovho útoku v Caro-Kanne) 4...Jxc6© s ostrou hrou kde má čierny
veľký náskok vo vývine.; Ďalší spoľahlivý ťah je 3.d4 ] 3...Jxd5 4.d4 Biely tu má hneď
niekoľko hrateľných ťahov. [4.Sc4; 4.Jf3] 4...g6 5.Jf3 Sg7 6.Jxd5 [Aj tu sa dalo
uvažovať o 6.Sc4 ] 6...Dxd5 7.Se3 0–0 8.Dd2 Možno ešte precíznejšie bolo najprv
Se2 s ďalšou rošádou a c4 s malou výhodou. O umiestnení dámy sa dalo rozhodnúť
neskôr. 8...Jc6 9.Se2 e5! Čierny využíva možnosť na úder v centre, po ktorom úplne
vyrovná hru. 10.c4 Jediný pokus ako hrať o výhodu, inak čierny nemá problémy.
10...Dd6 Jedno z viacerých dobrých polí kam dáma mohla ustúpiť (okrem ťahu v
partii sa dalo napr. aj na d8, či dokonca e4) 11.d5 Logické pokračovanie po
predchádzajúcom ťahu. 11...Je7= Pozícia sa nám trochu stabilizovala, je čas
bilancovať. Čierny má dobrú hru, pretože bielemu sa len sotva podarí presadiť želaný
postup c5, kvôli visiacemu pešiakovi d5. Okrem toho má na výber z niekoľkých
aktívnych plánov, najmä z útoku na centrum po c6. 12.Sh6?! Snaha vymeniť silného
Sg7 (ktorý mohol ľahko ožiť po f5,e4) je pochopiteľná, ale pri nedokončenom vývine
(chýba rošáda!) sa biely trošku zahráva s ohňom. 12...Sxh6! Odvážne ale správne.
Po príchode dámy na h6 má síce biely nebezpečnú hrozbu Jg5, s tou si ale čierny
ľahko poradí. 13.Dxh6 Db4+ Čierny využíva napadnutie kráľa aj Pb2 súčasne a
vynucuje prechod do príjemnej koncovky. [Inou možnosťou bolo pokryť hrozbu Jg5
13...f6 a venovať sa dámskemu krídlu s plánom c6, alebo dokonca b5 s trhaním
bielej pešiakovej štruktúry.] 14.Dd2 Vynútené. [Nejde 14.Kf1? Dxb2 a biely nestíha
smrteľné Jg5 kvôli napadnutej veži a1.] 14...Dxd2+ 15.Jxd2 Dámy zmizli zo
šachovnice, ale celkové hodnotenie sa nezmenilo. Hra je približne vyrovnaná, ale
čierny má určitú iniciatívu vzhľadom na možnosť útočiť na biely stred. 15...b5!?
Najagresívnejšia voľba, kuje železo kým biely nie je úplne skoordinovaný. [Veľmi
dobrá bola aj pokojná cesta 15...Vd8! (aby na c6 predišiel ťahu d6) s ďalším c6!]
16.Sf3 s hrozbou d6 [16.0–0–0!? bxc4 17.Sxc4] 16...Vb8 17.b3 Chce si udržať
kompaktných pešiakov. [Aktívne vyzerajúce 17.c5 sa zrejme bielemu nepozdávalo,
lebo mohlo spôsobiť problémy s oslabeným Pd5, ktorý sa dá kryť iba pomocou
taktiky. 17...Vd8 18.Je4 Kg7 19.d6!? cxd6 20.Jxd6 (20.cxd6? Jf5 21.Vd1 Sb7 22.d7
Jd4 Pd7 padne) 20...Jf5=] 17...f5! Čierny útočí na všetkých frontoch a drží iniciatívu v
rukách. 18.Se2 Sd7 [18...e4!?] 19.0–0 Kg7 Nie je to priamo chyba, ale nasledujúcimi
dvoma ťahmi kráľom čierny preváha trochu času, ktorý biely využije, aby sa
skonsolidoval. 20.Jf3 Kf6 [20...e4!? 21.Je5 Se8 s hrozbou Kf6] 21.Vfd1 Pozícia je
stále v rovnováhe, ale čierny už nemôže hrať úplne bezstarostne ako pred pár ťahmi,
pretože biely už disponuje pozičnými hrozbami c5, alebo priamo d6. 21...bxc4?
Prirodzený ťah, čierny očakával dobratie pešiaka, prišlo však prekvapenie...
[¹21...Vfd8=] 22.d6! Biely pohotovo využíva taktiku v pozícii. Pozícia sa zrazu

prudko otvára a kráľ, ktorý doputoval dobrovoľne na f6, sa ukazuje ako taktická
slabina. 22...cxd6™ [22...Jc6?? 23.dxc7+- Stráca materiál.] 23.Vxd6+ Se6™ Opäť
jediný ťah nestrácajúci okamžite figúru. 24.Sxc4 Vb6™ Do tretice opäť jediný ťah.
25.Vad1± Postavenie sa za posledných 5 ťahov dramaticky zmenilo - všetky biele
figúry stoja fantasticky a čierny čelí nepríjemným hrozbám - Sxe6, alebo Vxb6 s
ďalším Vd6. 25...Vfb8?? Toto skracuje utrpenie, pretože okamžite stráca figúru.
Čierny si asi neuvedomil hrozbu Sxe6 a sústredil sa iba na Vxb6. [Viesť ďalšiu
obranu aj keď bez pešiaka sa dalo - po 25...Jc8! 26.Vxe6+ (26.Vxb6? Jxb6! sa
čierny vyšmykne, lebo zlikviduje silného Sc4 a nefunguje ani taktika: 27.Jxe5 s
myšlienkou na Kxe5 dať Ve1+ 27...Jxc4! 28.Jxc4 Sxc4 29.bxc4 Vc8 a čierny má
výborné remízové šance vzhľadom na aktívneho kráľa napr. 30.Vc1 Ke5) 26...Vxe6
27.Sxe6 Kxe6 28.Jg5+ Ke7 29.Jxh7±] 26.Sxe6+- Je po partii, biely má čistú figúru
viac. 26...e4 27.Sc4+ Vxd6 28.Vxd6+ Kg7 29.Je5 1–0

(2) Štefan Ďurovka (1810) - Ján Karcol (1837) [D00]
Doprastav CUP 2016, 60 min. + 30 s./ťah
komentátor: Dušan Schwarz
Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-wq-+-mkp'
6-tr-+-zpl+&
5+-zp-zp-+-%
4-+PzpP+-+$
3+-+-+-sN-#
2-+-wQ-+PmK"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy
D00: Hra dámskym pešiakom: "Nevzdávajte sa, keď sa v priebehu hry veci pre vás
nevyvíjajú dobre - dokonca ani keď ste vo veľkých problémoch! Skoro vždy sa
naskytnú nečakané záblesky šance, alebo váš súper môže ukĺznuť. Šach je ako
kaleidoskop - neustále sa mení - a možnosti sa náhle objavia" (Bobby Fischer vo
svojom článku - Rady začiatočníkom) V týchto slovách sa skrýva veľká múdrosť.
Koľkí z nás už partiu, kde stojíme zle alebo na prehru, dohráva iba z povinnosti a
nevenuje pozornosť drobným zmenám, ktoré sa dejú na šachovnici. Veľmi často je v
takýchto situáciách vidieť, že hráč už dohráva iba á tempo, skoro bez rozmyslu.
Veľká chyba! Ukážme si príklad z praxe potvrdzujúci tieto slová. V predchádzajúcom
priebehu sa pre bieleho nevyvíjalo nič dobre - predčasný úder v centre viedol k

strate pešiaka, pozícia dostala vážne trhliny, čo viedlo k strate druhého. Keď sa
pozrieme na diagram, jeho situácia je na zaplakanie. Okrem chýbajúceho materiálu
sú obaja pešiaci c4 aj e4 veľmi slabí, jazdca obmedzuje v pohybe čierny strelec.
Čierny stojí úplne na výhru. Ale kým nie sú zastavené hodiny, partia trvá! 36.Va1! V
zúfalých pozíciách je treba si často uvedomiť, aké pozitíva naša situácia má (ak
nejaké sú :-)). V tejto konkrétnej biely správne zaregistroval, že čierny má trochu
oslabeného kráľa. Čo tak sa mu obchvatom skúsiť dostať na kobylku? Ak súper
pomôže, mohlo by to výjsť.... 36...Df7 Čierny zatiaľ ostáva pokojný a mieri na c4.
Žiadne konkrétne hrozby zatiaľ nevidno... 37.Da5 Dáma sa pripája k veži v pokuse
dostať sa obchvatom do súperovho tábora. [Iný núkajúci sa ťah 37.Va8 má taktické
vyvrátenie (ale vôbec nie je ľahké ho nájsť!) 37...Sxe4!! a čierny vyšachuje bieleho
jazdca (37...Dxc4?? 38.Va7+ by vypustilo výhru) 38.Jxe4 Dh5+ 39.Kg1 (39.Kg3
Vb3+) 39...Vb1+ 40.Kf2 Df5+–+] 37...Vc6 38.Dd8 Prvý pokus o vytvorenie batérie
Dáma+Veža na 8. rade. Ak by sa to bielemu podarilo, čierny kráľ by mohol začať cítiť
úzkosť. 38...Dc7! Biela dáma nemá na ôsmom rade dobré pole a tak musí zabrať
miesto určené pre vežu. 39.Da8 Hrozí Va7. 39...Dd7 40.Db8 Druhý pokus postaviť
batériu a opäť hrozí staré-známe Va7. [40.Va7 Vc7–+ nikam nevedie.] 40...Vc7
Čierny pokojne kryje hrozbu a nebojí sa strašiakov po ôsmom rade. Uvidíme, či
urobil dobre... [Ešte presnejšie asi bolo vložit ¹40...Vc8 41.Db6 a teraz 41...Vc7 a
oproti partii ťah Va8 neprináša matovú hrozbu Df8 a čierny môže začať koketovať s
rozbehnutím svojho d-pešiaka do dámy.] 41.Va8 Prvá matová hrozba Df8 je na
svete. Zatiaľ sa ale nič nedeje, čierny sa poľahky pokryje. 41...Df7 42.Va3?! [Viac
šancí mútiť vodu dávalo 42.Dh8+ Kh6 43.Va3 s plánom odísť jazdcom a hroziť vežou
po treťom rade.] 42...Vb7 [¹42...Vd7! s rozbehnutím d-pešiaka] 43.Dc8 Dc7 44.Dg4
hrozia možné skoky jazdca na f5 alebo h5. 44...Kh8 45.De6! Biely je neúnavný a
neustále niečím hrozí (Dxf6+) [Slabšie je 45.Va8+ Vb8+-] 45...Df7?? A biely sa
dočkal! Jeho aktivita privolala chybu súpera. Čierny hral pár posledných ťahov
bezplánovite, pokrýval iba hrozby a čakal, že sa pozícia vyhrá sama. To sa nestalo a
teraz už bola nutná presná hra. [Vyhratú pozíciu udržovalo 45...Dd8! ] 46.Dc8+??
Práve v tomto ťahu prišla tá neočakávaná šanca, o ktorej hovoril Fischer. No biely
prechádza bez povšimnutia okolo... [Núkajúci sa šach 46.Va8+! sa mal zahrať
automaticky (je dobrý aj zo všeobecných princípov - veža sa s tempom zapája do
útoku) A po 46...Kg7 som si istý, že by biely po kratšom zamyslení našiel 47.Dg4!
Biele figúrky zrazu fantasticky spolupracujú, hrozí Jf5 mat a teraz je to čierny, ktorý
má iba úzku cestičku k remíze: 47...Dc7! (Iné ťahy prehrávajú 47...h5? 48.Jxh5+ Kh7
49.Jg3+- hrozí šach dámou na h-stĺpci a mat na h8.; 47...Dd7 48.Jf5+ Kf7 49.Dh4!
hrozí Dh6 49...Sxf5 50.Dh6!! Nájsť takýto ťah za šachovnicou by bolo samozrejme
mimoriadne ťažké, ale počítač má hneď jasno - útok bieleho vedie k výhre, napr.
50...Sg6 51.Df8+ Ke6 52.Va6+ a mat.) 48.Jf5+ Kf7 49.Jh6+ a biely remizuje večným
šachom, pretože čierny nemôže uniknúť 49...Ke7 50.Jg8+ Kd6? prepína tetivu
51.Jxf6+-] 46...Kg7 47.Dxc5 Vc7!–+ Biely síce získal nakrátko späť jedného pešiaka,
no čierny sa plne skonsolidoval a po hrozbách kráľovi už nie je ani pamiatky. 48.Db6
Dxc4 A sme späť na mínus dvoch peškoch. 49.Va6 Vf7 50.Va8 Na záver ešte jeden
pokus postaviť batériu na poslednom rade, tento už je ale odsúdený na nezdar.
50...Dc7 51.De6 Dd7 52.Da2 [52.Db6 d3] 52...Dg4! Nakoniec sám čierny prechádza
do protiútoku. 53.Dc2? Dh4+ Stráca jazdca. 0–1

(3) Peter Chrenko (1818) - Radoslav Bilka (1538) [A05]
Doprastav CUP 2016, 60 min. + 30 s./ťah
komentátor: Dušan Schwarz
A05: Rétiho hra: 1.Jf3 Jf6 2.g3 b5!? Netradičné, ambiciózne, ale vôbec nie zlé
otvorenie! Hrali tak Svidler, Lékó či dokonca Karpov. Miesto posunutia pešiaka
klasicky iba o jedno políčko si čierny nárokuje viac priestoru na dámskom krídle. Má
to ale samozrejme aj svoje strategické riziká. 3.Sg2 Sb7 4.0–0 e6 5.d3 Se7 6.Jbd2
Plán bieleho v týchto štruktúrach býva zahrať a4 a snažiť sa prinútiť čierneho k b4 a
tým oslabiť jeho dámske krídlo (pole c4 napríklad - ako stvorené pre jazdca)
[Niekedy biely prehodí poradie ťahov a hrá najprv 6.e4 ] 6...0–0 7.e4 d6 8.Ve1
Najhranejší ťah. [Zaujímavé je aj 8.Je1!? s hrozbou e5.] 8...Jbd7 9.h3 Trochu
záhadný ťah, ktorého význam sa neukázal ani v ďalšom priebehu. [Núkalo sa
programové 9.a4 b4 (Čierny môže aj držať napätie 9...a6 na čo biely môže
pokračovať 10.b3 s ďalším Sb2) 10.Jc4 s príjemnou pozíciou bieleho a obojstrannými
šancami] 9...c5 10.b3 Dc7 11.Sb2 e5= Po sérii prirodzených ťahov vznikla
vyrovnaná pozícia. Obe strany takmer dokončili mobilizáciu síl a treba sa rozhodnúť,
čo ďalej. 12.c4!? Zaujímavý ťah, ktorý sa páči aj počítaču. Biely sa vzdáva plánu
vybojovať pole c4 pre jazdca a miesto toho ho prevedie cez f1–e3 na d5. [Iná
možnosť bola 12.a4 dúfajúc v 12...b4 13.Jc4 no čierny by asi nebol taký kooperatívny
a držal napätie po 12...a6 a biely by musel hľadať iný plán ako postupovať ďalej.]
12...b4 13.a4 Biely možno trochu zbytočne sám zatvára dámske krídlo, po čom sa
hra plne presunie na kráľovské. Stálo za to si ponechať v zálohe možnosť vo vhodný
moment zahrať a3 a otvoriť a-stĺpec. [13.a3!? a5 14.Jf1] 13...a5 14.Jf1 Vfe8 15.Sc1
Obe strany sa sťahujú na kráľovské krídlo, kde sa táto partia rozhodne. 15...h6
Trochu oslabuje pole f5, kam sa okamžite vydá biely jazdec, ktorého teraz nebude
ľahké vypudiť pomocou g6. [Na druhej strane po 15...Jf8 16.Sg5 by biely asi privítal
možnosť vymeniť jedného jazdca, ktorý môže byť v uzavretej pozícii nebezpečný.]
16.Jh4! Jf8 Aj čierny má svoj oporný bod v centre - d4. Jazdec sa tam postupne
prevedie. 17.Jf5 Kh7 18.Se3?! Niekedy aj vývin figúry môže byť strata tempa strelec na c1 stál zatiaľ dobre (mieril na kráľovské krídlo). Na e3 navyše prekáža sem patril druhý jazdec! [¹18.J1e3!] 18...Je6 19.h4 Sf8 Čierny nenápadne pripravil
g6 s vyhnaním doterného jazdca f5. Biele figúry stoja navyše tak nemotorne, že
momentálne nemá kam ustúpiť (následok Se3?!). Treba mu spraviť miesto na
ústup... 20.Jh2?? Ťažko povedať, či biely hrozbu prehliadol, alebo vzhliadol k
spornej obeti figúry. Každopádne, ako sa ukáže, za stratenú figúru nebude
kompenzácia. 20...g6–+ 21.Sh3 gxf5 22.Sxf5+ Kh8 Narušený kryt čierneho kráľa
dáva ešte bielemu praktické šance, ale pri presnej hre by mala byť partia rozhodnutá.
23.Jg4?! Útočiaca strana potrebuje figúry, nie výmeny. [Nové hrozby nevytvorí
23.Dd2 Jg8 a čierny všetko pokryje.; Najviac šancí zamotať hru dávalo 23.g4!? s
ďalším g5 a otvorením stĺpcov.] 23...Jxg4 24.Dxg4 Jd4 25.Dh5 Jxf5 Každou ďalšou
výmenou čierny znižuje šance na nejaký útok bieleho. 26.Dxf5 Sc8! Prevádza
strelca na perspektívnejšiu diagonálu. 27.Dh5 Ve6 28.f4 Asi jediná šanca zamútiť
vodu... 28...exf4 29.gxf4 [29.Sxf4 Sg7–+] 29...Vg6+ 30.Kf2 Biely vytvoril prvú hrozbu
f5, no čierny má všetko pod kontrolou. 30...Sg4 31.Dd5 Ve8 32.h5? Neutešená
pozícia bieleho dostane po tomto nešťastnom ťahu posledný klinček do rakvy centralizovaná biela dáma bude chytená uprostred šachovnice! [Pokračovať v boji s
nádejou na zázrak sa dalo po 32.f5–+ ] 32...Se6! Teraz je definitívne po všetkom. Za

chýbajúcu dámu bude mať biely len vežu. 33.hxg6 Sxd5 34.exd5 Posledná hrozba
je Sd4+ 34...f6 No čierny všetko vidí. 35.Sd4!? Efektné, dokonca získava pešiaka,
ale vedie iba k ďalšiemu zjednodušeniu a približuje koniec partie. 35...Vxe1 36.Sxf6+
Sg7! 37.Sxg7+ Kxg7 38.Vxe1 Kxg6 39.Ve6+ Kf5 40.Vxh6 Kxf4 41.Vh4+ Kg5
42.Ve4 Df7+ 43.Ke2 Dh5+ 44.Kd2 Dh2+ 45.Ve2 Df4+ 46.Ve3 Dd4 Padá pešiak b3.
47.Ke2 [47.Kc2 Dc3+] 47...Db2+ 0-1

(4) Peter Chrenko (1818) - Marek Kösegi (1941) [A04]
Doprastav CUP 2016, 60 min. + 30 s./ťah
komentátor: Dušan Schwarz
A04: Rétiho hra: 1.Jf3 f5 Zahrať holandskú priamo na 1.Jf3 chce trochu odvahy.
Dôvodom je, že pokiaľ biely ešte nedal záväzné d4, môže hrať oveľa ostrejšie
výstavby ako obvykle - napr. d3 s ďalším e4 (ako uvidíme v partii) [Opatrnejší hráči
preto volia poradie ťahov: 1...e6 2.d4 f5. Tu ale treba počítať aj s prechodom do
Francúzskej.] 2.d3 Jf6 3.e4! Jedovatý gambitový variant, ktorý si v simultánkach
skúsili Carlsen či Kasparov. 3...d6 Bezpečné pokračovanie. [Prijať obeť pešiaka je
mimoriadne riskantné 3...fxe4 4.dxe4 (4.Jg5!?) 4...Jxe4 5.Sd3 Jf6 (5...d5 6.Sxe4
dxe4 7.Dxd8+ Kxd8 8.Jg5) 6.Jg5 s hrozbou Jxh7 s ďalším Sg6 mat - typický motív
tohto variantu, ktorý stále visí vo vzduchu. 6...g6 (6...e6? 7.Sxh7! Jxh7 8.Dh5+ Ke7
9.Jxh7+- s hrozbou Sg5+) 7.Jxh7! Vxh7 (7...Jxh7?? 8.Sxg6#) 8.Sxg6+ Vf7 9.g4! s
hrozbou g5 a ďalším napadnutím veže po Dh5 alebo Df3. Iniciatíva bieleho je veľmi
nepríjemná.] 4.Jc3 g6 [Najčastejšie sa hráva prirodzené 4...e5 ] 5.Se2 Sg7 Málokedy
sa stane, že partia je už po piatich ťahoch na nezmapovanom teritóriu teórie. 6.Sg5
0–0 7.Dd2 Začína sa rysovať rozostavenie bieleho. Plánuje veľkú rošádu a následný
útok na súperovho kráľa po h4-h5. 7...Jc6 8.Sh6 Toto neponáhľalo, ale biely chce
odstrániť hlavného obrancu čierneho kráľa. 8...e5! Keďže čiernopoľný strelec sa
čoskoro vymení, nie je dôvod držať diagonálu a1–h8 otvorenú. Čierny získal z
otvorenia slušnú pozíciu. 9.Sxg7 Kxg7 10.0–0–0 a5?! Obe strany spúšťajú útoky na
opačných krídlach. Ťah z partie, v situácii "kto príde prv", je ale predsa len trochu
pomalý. Aj keď sa pešiak dostane až na a3, biely zahrá b3 a celý čas investovaný na
tento postup sa ukáže ako zbytočný. [Preto bolo lepšie konkrétne 10...Jd4! a ak biely
nevezme na d4 s otvorením stredu, čierny zahrá c5 s ďalším b5-b4. 11.Jxd4 exd4
12.Jd5 fxe4 13.dxe4 Jxd5 14.exd5 Vxf2 15.Dxd4+ Df6= čierny nemá žiadne
problémy.] 11.h4 a4 Kto povedal "a" nech povie aj "b".... [Stálo ale za úvahu pokúsiť
sa zablokovať kráľovské krídlo 11...f4!? a spomaliť tam aktivitu bieleho.] 12.h5 Biely
hrá ostro na útok a čierneho na dámskom krídle si vôbec nevšíma. 12...Jxh5
13.Vxh5?! Výkričník je za odvahu, otáznik za to, že kombinácia bieleho nie je
stopercentná... Aj keď situácia nevyžadovala také drastické opatrenia, biely nešetrí
kvalitu a otvára pozíciu súperovho kráľa. 13...gxh5 14.Vh1 f4! Uzatvára bielej dáme
cestu na krídlo. 15.Vxh5 Môžeme priebežne bilancovať - čierny má čistú kvalitu viac
a žiadne priame hrozby zatiaľ nevidno. Nemožno však zaspať na vavrínoch - chvíľka
nepozornosti a bieleho aktivita sa môže razom rozhorieť - Jd5, Jg5, g3...atď.
15...Se6? Toto pomáha bielemu - ten s tempom strelca nakopne a prinúti ho ustúpiť
na pasívne pole. Dokonca umožňuje aj malú taktiku... [15...h6!? pokryť citlivé g5 s
ďalším Sg4.] 16.Jg5! Sg8 17.Sg4?! Zdravý logický ťah - strelec využíva uvoľnenú
diagonálu a presúva sa na aktívne f5. Biely však mal aj čosi lepšie! [17.Vxh7+!

pravdepodobne biely videl, ale možno sa zľakol, že po ústupe kráľa naraz visia dve
figúry bieleho: 17...Kf6 Všetko ale rieši jednoduché (17...Sxh7?? 18.Je6+) 18.Vh5
Biely má razom za kvalitu pešiaka, plnú kompenzáciu a nepríjemnú aktivitu.]
17...Vf6! Našiel správne obranné rozostavenie. Kryje citlivé e6 a chystá sa vytlačiť
útočníka po h6. 18.Sf5 h6 19.Jf3 U čierneho je opäť všetko v poriadku. V priebehu
ďalších ťahov ešte viac vytlačí biele figúry. 19...Sf7 [¹19...a3!? 20.b3 De8] 20.Vh2
Je7 21.Jh4 a3 22.b3 c6 Čierny sa skonsolidoval, ale bieleho stále nemožno
odpisovať - stále má svoje šance. Nová vlna útoku sa bude točiť okolo postupu g3 s
otvorením nových línií. 23.Dd1 [Najlepšie bolo priame 23.g3! fxg3 24.Vg2!]
23...Dg8?! Trochu pasívne ale čierny myslí predovšetkým na vlastné bezpečie.
[Oveľa aktívnejšie 23...Da5! by zväzovalo sily bieleho.] 24.g3! Prítomnosť čierneho
kráľa aj dámy na jednom stĺpci ešte zvyšuje účinnosť tohto prelomu. Čierny už musí
byť presný... 24...Kf8 [Počítač nebojácne radí 24...fxg3 25.Vg2 Kh8 26.Vxg3 Df8 s
výhodou čierneho, hrať ale túto pozíciu nemusí byť vôbec jednoduché, zvlášť s
nedostatkom času. V každom prípade by v tomto variante čierny pokryl všetky
hrozby.] 25.gxf4 exf4 26.Vg2 Dh8 Dáma zaujala zdanlivo pasívne postavenie, hrozí
ale nenápadné Vxf5 s ďalším Dxc3. 27.d4! Biely hrozbu registruje. 27...Jxf5 28.Jxf5
Sg6 29.Jh4! Nenápadne po pár prirodzených ťahoch má biely zrazu veľmi
nepríjemný tlak a plnoprávnu kompenzáciu. Čierna pozícia vyžaduje veľmi presné
ťahy na udržanie rovnováhy. 29...Dh7? Núkajúci sa ťah, ktorý je zárodkom prehry.
[Po 29...Sh7 sa stále nič nedialo, aj keď bielemu sa určite hrá príjemnejšie.] 30.Dg4
[Biely mal aj alternatívne riešenie 30.e5! dxe5 31.dxe5 Ve6 (31...f3 32.Vg3) 32.Dg4 s
ďalším Dxf4 a čierna pozícia sa rozpadá.] 30...Sf7 31.Dd7 [Stále bolo dobré 31.e5!]
31...Sg6?? Neočakávané hrubé prehliadnutie v komplikovanej pozícii okamžite končí
boj. [Pritom po 31...Sg8! čierny neutralizuje hrozby bielej dámy a drží sa.] 32.Jxg6+
Čierny stráca materiál. .. 32...Kg8 [32...Vxg6 33.Dxh7] 33.Jf8+! Elegantné riešenie.
Biely bol nepochybne odmenený Caissou za svoju odvahu v 13. ťahu a v následnom
šikovnom stupňovaní aktivity. 1–0

(5) František Goga (1973) - Peter Chrenko (1818) [B07]
Doprastav CUP 2016, 60 min. + 30 s./ťah
komentátor: FM Stanislav Vlček
B07: Pircova obrana: 1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.f3 c6 5.Se3 Jbd7 Pán Chrenko je
dlhoročný priaznivec Pircovej obrany a pozná jej nuancie. [Preto sa vyhýba
prirodzenému ťahu 5...Sg7, ktorý po logickom 6.Dd2 s ďalším Sh6 vedie len k strate
tempa na výmenu čiernopoľných strelcov.] 6.Dd2 b5 7.Sh6 Sxh6! tu sa ukazuje
pointa vyčkávania so Sg7, čierny nestratil čas. 8.Dxh6 Da5 9.Dd2 Biely investoval už
štvrté tempo do výmeny čiernopoľných strelcov a následnej konsolidácie. To je na
zisk výhody z otvorenia príliš. [Avšak ani agresivny postup 9.g4 nepriniesol bielemu
úspech 9...Jb6 10.Dd2 e5 11.dxe5 dxe5 12.Dd6 Jfd7 13.Kf2 Sb7 14.Vd1 b4 15.Jb1
0–0–0 v partii Motoewi,R (2176)-Tischbierek,R (2495)/Willemstad 2001/EXT 2002/0–1
(40)] 9...b4 10.Jd1 e5N Čierny je dôsledný, ale tempá, ktoré získal vďaka plánu
bieleho, ho do určitej miery aj oslabili. [Rafinovanejší postup 10...Vb8!? zvolil IM
Róbert Tibenský, rekordér v počte titulov majstra Slovenska jednotlivcov. Čierny má
náskok vo vývine, avšak aj slabinu (pole c4), ktorá sa pri otvorení pozície môže
ukázať dôležitá. 11.Je3 0–0 12.Sc4 d5! 13.exd5 cxd5 14.Sd3 Sa6! 15.Sxa6 Dxa6³
1/2 Komora,A-Tibenský,R (2410)/Bratislava 1992/EXT (21)] 11.dxe5 dxe5 12.Je3

Hneď mieri na oslabené pole c4. 12...0–0 13.Jc4 Dc5 14.Dd6! Biely si uvedomuje, že
zaostáva vo vývine, ale jeho výhodou je lepšia pešiaková štruktúra. Výmena dám je
preto pre neho výhodná. 14...Dxd6 15.Jxd6 Jb6 16.0–0–0 Se6 [Lepšie bolo 16...Vd8!
17.Jxc8 (17.Se2 Se6³) 17...Vxd1+ 18.Kxd1 Vxc8=] 17.Jb7 Ja4 18.Ja5 Diagram

XABCDEFGHY
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6-+p+lsnp+&
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4nzp-+P+-+$
3+-+-+P+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKR+LsNR!
xabcdefghy
18...Sxa2?! Už Tarrasch hovorieval, že niektoré ťahy môže urobiť len veľmi slabý
alebo veľmi silný šachista. Branie takéhoto pešiaka patrí do tejto kategórie.
Pamätníci si možno spomenú aj na 1. partiu zápasu Spasskij-Fischer, kde budúci
majster sveta zožral podobne priotráveného pešiaka a nakoniec partiu prehral.
19.Jxc6 [Ťažko uhádnuť, čo by sa dialo po 19.b3 Jc3 20.Vd2±. Biely totiž
nepotrebuje strelca okamžite získať, veď čierny ho nemá ako vyslobobiť a naopak
jeho jediné krytie trvalo znehybňuje Jc3.] 19...a5 [19...b3 20.c3 Vfe8± tiež nie je med
lízať.] 20.Sb5 Jb6 [20...Jc5 21.Je2±] 21.Vd6 Kg7 22.b3 Biely sa rozhodol strelca
predsa obmedziť, avšak čierny má dôležitý motív a5-a4 s jeho vyslobodením.
[Objektívne silnejšie bolo vziať si pešiaka ¹22.Jxe5!? Vab8 23.Sa6± a čierny za
neho nemá dostatočnú náhradu. ] 22...Je8!² 23.Vd2 Jc7 Čierny našiel pekný prevod.
24.Se2?! To už je hra s ohňom, toto pole malo byť určené pre jazdca g1.
[Bezpečnejšie bolo ¹24.Sd3 a4 25.Kb2 axb3 26.cxb3 Je6÷ s komplikáciami. Pre
bieleho je napr. nevýhodné lákavé 27.Jxb4? kvôli 27...Sxb3! 28.Kxb3 Jd4+ 29.Kb2
Vfb8‚ a útok čierneho napriek absencii dám je prakticky rozhodujúci.] 24...Sxb3??
ťažká nevynútená chyba. [Po prirodzenom 24...a4 25.Kb2 axb3 26.cxb3 Je6 vzniká
postavenie blízke predchádzajúcej poznámke. Biely musí byť veľmi opatrný. 27.Jxb4
Sxb3 28.Kxb3 Jc5+ 29.Kb2 Vfb8µ] 25.cxb3+- Je6 Čierny je bez dostatočnej
kompenzácie. 26.Jxe5?! [Technickejšie bolo 26.Sb5 a biely konečne dokončí vývin a
prevaha figúry sa musí prejaviť 26...a4 27.Je2 a3 28.Kb1+-] 26...a4 27.bxa4 Vxa4
28.Kb2 Tu už výhra nie je úplne elementárna. [Napr. 28.Vd6!? Va1+ 29.Kb2 Vfa8
30.Vxb6 V8a2+ 31.Kb3 Jd4+ 32.Kc4 Jxe2 33.Jxe2 Vxh1+- je stále pre bieleho
výhodné, ale komplikácie sú očividné na prvý pohľad.] 28...Vfa8 29.Jc4? nenápadná,
ale ťažká chyba, ktorá zásadne mení hodnotenie pozície. [V intencii minulej
poznámky bolo 29.Vd6 Va2+ 30.Kb3± stále s výhodou bieleho, ale čierny ešte
hryzie.] 29...Va2+? Našťastie pre bieleho čierny okamžite opláca. [Po elegantnom
¹29...Jc5! by ho čakali krušné chvíle 30.Vd1 (30.Jxb6? Va2+ 31.Kc1 Va1+ 32.Kc2
V8a2#) 30...Va2+ 31.Kc1 Jba4–+] 30.Kb3+- tu už je taktika na bielej strane.
30...Vxd2 31.Jxd2 Va1 32.Kxb4 Jd7 [32...Jf4 mohlo bieleho trochu pribrzdiť, ale

výsledok partie by sa asi nezmenil. 33.Sf1 Va2 34.Jc4 Jxc4 35.Kxc4 (35.Sxc4?!
Va1+-) 35...Jxg2 36.Sxg2 Vxg2 37.Jh3+-] 33.Jb3 Vb1 34.Sd3 Vd1 35.Kc3 Jf4
36.Sb5 Je5 čierny je na 1. rade dosť dotieravý, 37.h4 [praktickejšie bolo ¹37.g3!?
previesť hru do technickej fázy realizácie prevahy 37...Jh3 38.f4 Jf2 39.fxe5 Jxh1+- a
biely vyriešil problém 1. radu a uchoval si dostatočnú materiálnu prevahu.] 37...Jxg2
38.h5? to je však už priveľa. [38.Se2 by naďalej udržiavalo status quo. Biely s figúrou
viac by musel vyriešiť problém základného radu. Figúr má na to dosť, hoci by asi
nejaký pešiak padol, prevaha by bola na výhru dostatočná.] 38...h6? A čierny po
druhýkrát nevyužil svoju príležitosť! [¹38...Jxf3 de facto obnovuje materiálnu
rovnováhu 39.hxg6 hxg6 40.Jxf3 Vxh1=] 39.hxg6? ďalšie impulzívne branie [Po
39.Se2!? biely nakoniec vežu z 1. radu postupne vytlačí 39...Vb1 40.Kc2 Ve1
41.hxg6 fxg6 42.Kd2 Vb1 43.Jc1 Jf4 (43...Vb2+ 44.Kc3+-) 44.Jh3 Vb2+ 45.Kc3 Vxe2
46.Jxf4 Ve3+ 47.Jcd3 Vxf3+-] 39...fxg6? a čierny sa opäť revanšuje! [¹39...Jxf3!
40.gxf7 Kxf7 41.Jxf3 Vxh1² už nie je také pohodlné ako v 38. ťahu, ale stále dáva
čiernemu dobré šance na pol bodu.] 40.Se2 Vb1 41.Kc2 Ve1 42.Kd2 Vb1 43.Jc1
Jf4 44.Vh2 [Asi lepšie ¹44.Jh3!? sme už videli v poznámke k 39. ťahu.] 44...g5
45.Kc2 Vb6 46.Jb3 Vc6+ 47.Kb2 Vb6 48.Jh3? Opäť si komplikuje úlohu [48.Kc3+po priblížení kráľa na kráľovské krídlo protihra čierneho vyprchá.] 48...Je6?
[Významne komlikovalo úlohu bieleho jednoduché ¹48...Jxe2 49.Vxe2 Jxf3² a biele
figúry sú natoľko nemotorné, že prevahu figúry zrejme nejde uplatniť.] 49.Sd1 Jc5
50.Kc3 Jxb3 [50...Jxf3 51.Sxf3 (51.Jxc5?! Jxh2 52.e5 Jf1=) 51...Vxb3+ 52.Kd4 Vxf3
53.Kxc5±] 51.Sxb3 bielemu zostal namiesto jazdca strelec, čo nepochybne jeho
šance zvyšuje. 51...Jxf3 52.Vf2 Vf6 53.Va2 Vc6+? záver náročnej partie
nepochybne prebiehal v časovej tiesni, preto na zaváhania nemožno hľadieť príliš
prísnym okom. [53...g4 54.Jf2 h5 55.Sd5±] 54.Sc4 Je5 55.Va4 Kf6 56.Kd4 Vxc4+?
čierny si týmto zjednodušením definitívne podpisuje svoj ortieľ. [Po ¹56...g4 57.Jg1
h5± výhra bieleho ani zďaleka nie je jasná.] 57.Vxc4 Jxc4 58.Kxc4+- biely udrží pe4
a jazdec si poradí s čiernymi pešiakmi. 58...Ke5 59.Kd3 g4 60.Jg1 h5 [60...Kf4
61.Je2+! Kf3 62.e5 g3 63.e6 g2 64.e7 Kf2 65.e8D g1D 66.De3++-] 61.Ke3 h4
62.Je2 h3 [62...g3 63.Jf4 g2 64.Jh3!+- (64.Jxg2 h3 65.Je1 h2 66.Jf3++-) ] 63.Jg3! A
to je koniec. Jazdec definitívne zastavil zvyšok čiernej pechoty a môže
zugzwangovať na trase g3-h1. Zvyšok už nepotrebuje komentár. 63...Kf6 64.Kf4
Ke6 65.Kxg4 h2 66.Kf4 Kf6 67.e5+ Ke6 68.Ke4 Ke7 69.Kd5 Kd7 70.e6+ Ke7
71.Ke5 Ke8 72.Kf6 Kf8 73.e7+ [73.e7+ Ke8 74.Jh1 Kd7 75.Kf7+-] 1-0

(6) Michal Halász (1712) - František Goga (1973) [E87]
Doprastav CUP 2016, 60 min. + 30 s./ťah
komentátor: FM Stanislav Vlček
E87: Kráľovská indická obrana, Sämischov systém: 6...e5 7 d5 1.d4 Jf6 2.c4 g6
3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.f3 0–0 6.Se3 e5 7.d5 c5?! Rozšírená blokáda v Sämischovom
systéme nie je veľmi rozšírená. Čiernemu citeľne chýba protihra. [Bežné sú ťahy
7...c6; a 7...Jh5 ] 8.Dd2 a6 9.h4N Podľa databázy novinka, ale ťah je súčasťou
bežného plánu. [Avšak pružnejšie je najskôr vyvinúť ľahké figúry kráľovského krídla.
9.Sd3 Jh5 a) 9...Jbd7 10.Jge2 Jh5 11.0–0–0 b5 12.cxb5 (12.g4 Jf4 13.Jxf4 exf4
14.Sxf4 Je5 15.Vdf1 Da5 16.Sxe5 Sxe5 17.f4 Sxc3 18.Dxc3 Dxc3+ 19.bxc3 Sxg4
20.Vhg1 Sd7 21.Kd2 Vfe8 22.Ve1 Vab8 23.cxb5 axb5 24.Vb1 Va8 25.Vb2 Kf8
26.Ve1 Va4 Vranesic,Z (2425)-Lombardy,W/Siegen 1970/EXT 2002/1–0 (72))

12...axb5 13.Jxb5 Jb6 14.Jec3 Sa6 15.b3 Dd7 16.a4 Vfb8 17.Kc2 Jf4 18.Sf1 c4
19.Sxc4 Jxc4 20.bxc4 Sxb5 21.axb5 Dc7 22.Va1 Dxc4 23.b6 Vc8 24.Vhb1 Ree,H
(2480)-Hoi,C (2400)/Reykjavik 1984/MCD/1–0 (46); b) 9...Je8 10.Jge2 f5 11.exf5
gxf5 12.0–0–0 Sd7 13.Vdg1 b5 14.h3 Da5 15.Kb1 bxc4 16.Sc2 Va7 17.Sh6 Vb7
18.Sxg7 Db4 19.Dc1 Jxg7 20.g4 a5 21.Ka1 Ja6 22.Jg3 Kh8 23.Vg2 f4 24.Jge4
Goldsmith,A-Nagels,E/Melbourne 1972/EXT 2002/1/2 (57); 10.Jge2 f5 v tejto partii
biely ukázal metodický postup. 11.exf5! gxf5 12.Sg5! Sf6 13.Sxf6 Dxf6 14.0–0–0 Sd7
15.g4! fxg4 16.Je4 a dosiahol pozíciu snov. 16...De7 17.fxg4 Jf4 18.Jxf4 Vxf4
19.Vdf1 Vxe4 20.Sxe4 Se8 21.Dh6 Jd7 22.Vf3 b5 23.Vhf1 1–0 Arlamowski,EZiembinski,M/Lodz 1954/EXT] 9...h5 Rozumné pribrzdenie plánov bieleho. 10.0–0–0
Sd7 11.Sd3 b5!= Využíva preťaženie Jc3, ktorý nemôže súčasne útočiť na b5 aj kryť
a2. 12.Jge2 [Možno mal biely už zaradiť spiatočku 12.Jce2!?= a jazdci si nájdu
lepšie políčka ako v partii.] 12...b4 13.Jb1 a5µ na Jb1 je teraz smutný pohľad, čierny
už má prevahu. 14.Sh6 výmena čiernopoľných strelcov je vzhľadom na štruktúru
pešiakov strategicky výhodnejšia pre čierneho, ale nejaký plán biely hrať musí, inak
bude bez protihry rozšľapaný na dámskom krídle. 14...Ja6 15.Sxg7 Kxg7 16.Vdg1
Vh8! Pekná profylaxia, čierny vystužuje obranu kráľovského krídla po výmene
strelcov. 17.Dg5 Jh7?! To je však až príliš bojazlivé. [Čierny mohol hrať aj na útok a
naň sa mu dámy na šachovnici hodia. 17...a4!?µ 18.g4 hxg4 19.fxg4 a3 20.b3 Sxg4!
21.Vxg4? Vh5–+] 18.Dxd8 Vaxd8 bez dám sa čiernemu bude ťažko prerážať
kompaktný pešiakový val. 19.Jd2 Jf6 20.Jf1 Jc7 21.Je3 Vdg8 22.g4 manévre figúr
sa skončili, do boja nastupuje pechota. To nie je chyba, len biely doteraz nejaké
ambície neukazoval a vyčkávacia taktika mohla sláviť úspech aj naďalej. Efektívny
postup za čierneho nevidno. 22...hxg4 23.fxg4 Kf8 24.g5 opäť nevynútený, ale nie
zlý postup. [24.Vg3 Vg7=] 24...Jh5³ 25.Jg4 Sxg4?! Výmena by neušla, lepšie bolo
vylepšiť pred ňou ešte figúry. 25...Kg7 26.Je3³] 26.Vxg4= Ke7 27.Kd2 Je8 28.Sc2 f6
29.gxf6+ Jexf6= bielopoľný strelec nie je taký slabý, že by mal čierny nejakú
významnú prevahu. 30.Vg2 Vh6 [Presnejšie bolo vymeniť pár jazdcov, lebo čierni si
skôr zavadzajú ako pomáhajú. Naopak biely jazdec kontroluje dôležité oslabené
čierne polia. 30...Jf4! 31.Vg5 Jxe2 32.Kxe2 Jh5³] 31.Vhg1 [31.Ke3! Vgh8=] 31...Jh7
[Tu je 31...Jf4!? ešte účinnejšie 32.Jxf4 exf4µ] 32.Ke3 Jf8 33.Jg3? Načo biely
potrebuje jazdcov, sme už uvádzali. Takto naviac stráca pešiaka. [33.Vh1!?³]
33...Jxg3 34.Vxg3 Vxh4µ Tu už je obrana nevďačná. Čierny má lepšiu ľahkú figúru,
voľný stĺpec a pešiaka naviac. 35.Sd1 Vh2 36.V3g2 Vgh8 37.b3? zbytočne stavia
ďalšieho pešiaka na biele pole. [Sťažiť realizáciu čiernemu mohla aktivizácia strelca.
37.Sg4µ ] 37...V8h3+–+ 38.Sf3 [38.Kd2 Jh7–+] 38...Vxg2 39.Vxg2 Kf6 40.Kf2 g5
41.Vg3 Vh2+ 42.Vg2 Vxg2+ 43.Kxg2 Jg6 aj keď vzdanie vyzerá mierne predčasné,
biely sa trvalo ubrániť nevie.[43..Jg6 44.Kf2 Jf4 45.Ke3 Kg6 46.Sg4 Kh6 47.Sf3 Jh5!
48.Kf2 Jf6 49.Kg3 g4! 50.Sxg4 (50.Sg2 Kg5 51.Sh1 Jh5+–+) 50...Jxe4+ 51.Kf3 Kg5
52.Se6 Jc3–+] 0–1

(7) Marek Kösegi (1941) - Štefan Ďurovka (1810) [D35]
Doprastav CUP 2016, 60 min. + 30 s./ťah
komentátor: FM Stanislav Vlček
D35: Odmietnutý dámsky gambit: Výmenný variant. 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 Jf6
4.cxd5 exd5 5.Sg5 Se7 6.e3 0–0 7.Sd3 Sg4 Zriedkavý ťah v štandardnej pozícii
Dámskeho gambitu. [Po 7...c6 teória len začína. Biely má miernu výhodu, že ešte
nevyvinul Jg1 na f3 a môže použiť nebezpečnú výstavbu s Jge2+pf3, ktorú s
úspechmi hrali majstri sveta Botvinnik a Kasparov.] 8.Dc2 h6 9.Sh4 Jc6?! Ďalší
zvláštny ťah, ktorý je však už zrejme nepresnosťou. [Pokiaľ čierny nechcel hrať
pasívne 9...c6 10.h3 Se6 11.Jf3 Jbd7 12.0–0–0 b5 13.Kb1 b4 14.Je2 Vc8 15.Sa6 Vc7
16.Sg3 Je4 17.Sxc7 Dxc7 18.Jf4 Sf5 19.Sd3 a5 20.Jxd5 Dd6 21.Jxe7+ Dxe7 22.g4
Sg6 23.h4 f5 24.h5 Pervukhina,Y-Alieva,E (2148)/ Nizhnij Novgorod 1999/EXT
2000/1–0 (34); Exponované postavenie bielej dámy na c-stĺpci nabádalo k aktívnemu
9...c5!? 10.dxc5 Jbd7 (dobré je aj 10...Jc6!? s myšlienkou 11.a3?! d4!µ a komplikácie
jednoznačne favorizujú lepšie vyvinutého čierneho.) 11.Jge2 Jxc5=] 10.a3 Ve8N
Podľa databázy novinka. [Predpokladám ale, že obom hráčom nebola známa cesta
predchodcov 10...Dd7 11.h3 Se6±, ktorá však výhodu bieleho nespochybňuje.
12.Jge2 Ja5 13.f4 Jc4 14.Sf2 Jd6 15.g4 Dc8 16.g5 hxg5 17.fxg5 Jfe4 18.Jf4 Sxg5
19.Jcxd5 Sxd5 20.Jxd5 Df5 21.h4 Dxf2+ 22.Dxf2 Jxf2 23.Kxf2 Sd8 24.Vag1 c6 25.Jf4
Ustinov,M-Dvoretskij,A/Volgograd 1996/EXT 2002/1–0 (36)] 11.h3 Ukazuje sa, že
7...Sg4 nemusí byť zisk, ale skôr strata tempa. Biely útok sa rozbehne bez odporu.
11...Se6 12.0–0–0 a6 13.g4 g5?! Čierny má svoje problémy, avšak takýmto
radikálnym rezom ich nevyrieši, skôr mu v súvislosti s oslabením kráľovského krídla
pribudnú ďalšie. [¹13...Ja5!?= s ideami b7-b5, Jc4, či niekedy c7-c5 viac
zodpovedalo duchu pozície.] 14.Sg3± Sf8 15.f3 biely chce mať všetok komfort.
[15.Jf3 hoci jazdec by sa už presadil aj na svojom najprirodzenejšom poli. 15...Sd6
16.Vdg1+-] 15...Sg7 16.h4 Kf8? Dobrá rada čiernemu je drahá. V takýchto
prípadoch má zmysel pokúsiť sa radikálne zmeniť charakter boja, lebo sila bielych
figúr bude postupom času len narastať. [Obeť ¹16...Sxg4!? je síce nekorektná, ale
čierny aspoň odláka bieleho od jeho priamočiareho plánu útoku. 17.fxg4 (lepšie je
vložiť výmenu 17.hxg5 hxg5+-) 17...Jxg4 a biely musí riešiť slabého pešiaka e3.
Napr. 18.Sf2? Vxe3!÷ už nie je vôbec jasné.] 17.hxg5 hxg5 18.Jh3 Jd7 19.Dh2+- tu
biely útočí bezplatne. Čierny je úplne bez protihry. 19...Vc8 20.Jf2 Jf6 21.Vdg1 b5
22.f4?! biely ku svojej škode odkladal razantný postup a rozhodol sa preň v
nesprávny moment. [22.Sc2 b4 23.axb4 Jxb4+-] 22...Jxg4? čierny však vracia
nepresnosť. [Protihra 22...b4!? je už dosť nebezpečná 23.fxg5 bxc3 24.gxf6 cxb2+
25.Kb1 Sxf6± aj keď výhodu biely stále drží.(25...Dxf6? 26.Sh4 Dh6 27.g5+-) ]
23.Jxg4± Sxg4 24.Df2?? to je však už vážne zaváhanie [Silný útok má biely po
24.Sf2 Dd7 25.Dg3±] 24...b4!³ 25.Ja4? [25.axb4 Jxb4 26.Sb1=] 25...bxa3 26.bxa3
De7µ a odrazu je to biely, kto musí bojovať o záchranu. [26...Dd6 27.Jc5 Vxe3
28.fxg5 De7–+] 27.Jc5³ Jazdec je krásny, no čierny už má dvoch pešiakov naviac.
27...Dxe3+ 28.Dxe3 Vxe3 29.Sf2 ešte pomerne najlepšie, čierny má viacero
možností, teda aj väčšiu šancu pomýliť sa. 29...Vf3! zatiaľ dobre! [29...Sxd4? je
slabšie 30.Vxg4 gxf4 31.Sxe3 (31.Sxa6? vypúšťa výhru 31...Vd8=) 31...Sxe3+
32.Kd1 Sxc5 33.Vh8++-] 30.Sxa6? [Zníženie počtu pešiakov zvyšovalo šance na
nerozhodný výsledok. ¹30.Vxg4!? Vxf2 31.Vxg5 Sxd4 32.Vxd5µ] 30...Vd8 [30...Vxf2
31.Vxg4 Vd8 je prehodenie ťahov, avšak toto poradie forsírovalo výhodný priebeh,
preto malo dostať prednosť. 32.Vxg5 Jxd4 33.Vhg1 Vc2+ 34.Kd1 Vxc5 35.Vxg7–+]

31.Vxg4 Vxf2 32.Jd3?? ústup aktívnym jazdcom je priznanie krachu celej koncepcie
bieleho. [32.Vxg5 Jxd4 33.Vhg1 Vc2+ 34.Kd1 Vxc5 35.Vxg7–+ veľké šance bielemu
tiež nedáva, ale čierny ešte musí dokázať uplatniť prevahu.] 32...Va2 33.Vh5 Vxa3
[Technickejšie 33...Va1+! by prilákalo bieleho kráľa do čiernych vidličiek. 34.Kd2
Jxd4 35.Vgxg5 Jf3+ 36.Kc2 Jxg5 37.Vxg5 Vxa3 38.Sb7–+] 34.Vhxg5 Sxd4 [Po
34...Vxa6?! má biely istú aktivitu 35.Vxg7 Jxd4 36.Je5 no aj tu stačí dopočítať k
36...Vf6!–+ a útok bieleho vyprchá.] 35.Sb5 [35.Vg8+ Ke7 36.Vxd8 Kxd8 37.Vg8+
Ke7–+] 35...Vc3+ [Po ¹35...Ja7! čierny získa ďalší materiál 36.Jb4 Vc3+ 37.Kd2
Jxb5 38.Jxd5 Sg7–+] 36.Kd2 Ke7 37.f5 Sf6 38.Vg8 Vxg8 39.Vxg8 Kd6 40.Vf8
Jd8?? Diagram

XABCDEFGHY
8-+-sn-tR-+(
7+-zp-+p+-'
6-+-mk-vl-+&
5+L+p+P+-%
4-+-+-+-+$
3+-trN+-+-#
2-+-mK-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
do hry už zrejme vstúpila časová tieseň. [Vplyvom predchádzajúcich nepresností
čierneho už výhra po ¹40...Je5 41.Jxe5 Sxe5 42.Vxf7 c6–+ nie je úplne triviálna,
avšak stále by ju mali dvaja spojení voľní pešiaci pri aktívnych figúrach zabezpečiť.]
41.Vxd8+!= biely chytil svoju šancu za pačesy. 41...Sxd8 42.Kxc3 karta sa obrátila,
na výhru hrá už skôr biely, ale udržať si posledného pešiaka a súčasne zastaviť
súperových voľných už teoreticky vyrovnaná pozícia nedovolí. 42...c6 43.Sa6 Sf6+
44.Kb4 Sd4 45.Kb3 c5 46.Sb5 Se3!? [zvláštne, že čierny, hoci v materiálnej
nevýhode, chce od pozície viac, ako ponúkajúcu sa remízu po 46...c4+ 47.Sxc4
dxc4+ 48.Kxc4 Se3=] 47.Kc2 c4 48.Je1 Ke5 49.Sd7 d4 50.Jg2 Sg5 51.Sb5 Biely už
tuší, že partiu nevyhrá, tak sa ju snaží ukončiť forsírovaným spôsobom remízy.
51...Kd5 52.Se8 d3+ [trpezlivejší koncovkári by bieleho skúšali skôr cestou 52...f6
53.Sf7+ Kc5 54.Je1= hoci ani to k výhre nevedie.] 53.Kc3 Sf6+ 54.Kd2 Sg5+ 55.Kc3
Sf6+ 56.Kd2 Kd4! po zopakovaní pozície skúša čierny ešte záverečný trik. 57.Sa4?!
nepresnosť, [avšak 57.Sxf7? hneď prehráva! 57...c3+ 58.Ke1 c2–+; Správne je
57.Je1! a biely obetuje jazdca za aspoň jedného čierneho pešiaka a koncovka
rôznofarebných strelcov je mŕtvo remízová.] 57...c3+ 58.Kd1 Sg5 59.Sb3 Ke5?
Čierny mal či už v minulom ťahu, alebo najneskôr teraz, skúsiť [59...c2+ kde biely
namiesto jazdca musí obetovať strelca. 60.Sxc2 dxc2+ 61.Kxc2 Ke4 a biely k
dosiahnutiu remízy ešte musí ukázať určitú presnosť.] 60.Je1 tu už je jasné, že
pešiaci neprejdú a remíza je neodvratná. 60...Ke4 61.Sa4 Sh4 62.Sc6+ Kxf5
63.Jxd3 Remíza. Všetko stratiť čierny nemôže. 63...Sg5 64.Kc2 Sd2 65.Jc5 Ke5
66.Ja4 Kd4 67.Sd7 Kc4 68.Jb6+ Kc5 69.Ja4+ Kb4 70.Jb6 Kc5 71.Ja4+ Kd6
72.Sh3 Ke5 73.Jxc3 Obaja hráči sa za posledných 10 ťahov presvedčili, že už
nemajú šancu súpera reálne ohroziť. Pekná bojovná partia. 1/2

(8) Marek Kösegi (1941) - Radoslav Bilka (1538) [B90]
Doprastav CUP 2016, 60 min. + 30 s./ťah
komentátor: FM Stanislav Vlček
B90: Sicílska obrana, variant Najdorfa 6. Se3, Anglický útok. 1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4
cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.f3 Anglický útok proti Najdorfovi je stále veľmi obávanou
zbraňou bieleho. Množstvo nahromadenej teórie však z neho robí skôr súťaž v
memorovaní ako v používaní vlastnej hlavy. Preto sa v poslednom čase aj najväčšie
hviezdy, súčasného majstra sveta Carlsena nevynímajúc, v základnej pozícii
Najdorfa uchyľujú k rôznym záhadným ťahom. [Fischerov dávny pokus 6.h3 vari už
ani nie je prekvapením, ale rovnocennou alternatívou ku klasickým ťahom oboma
strelcami.; ešte bizarnejšie však pôsobia pokusy 6.a3 Carlsen, M. (2840)-Wojtaszek,
R. (2750), Tata Steel 2017 1–0(44). ; prípadne Bartelov dobrovoľný ústup 6.Jb3 ; či
posledný hit 6.h4 ] 6...e6 7.Se3 Se7 8.Dd2 0–0 9.0–0–0 Jc6 10.g4 Jxd4 11.Sxd4
Jedna z tábií Anglického útoku, ktorá vari najviac pripomína Dračí variant s
rôznostrannými rošádami. 11...e5?! ak chce hrať čierny štruktúru klasického
Najdorfa, treba tak urobiť už v 6. ťahu. Tu je to so stratou tempa, čo je zvlášť v sicílke
cesta samovrahov. [Hlavná magistrála, po ktorej neraz kráčal aj samotný Kasparov,
sa začína prirodzeným ťahom 11...b5 ] 12.Se3 Se6 13.g5 [13.h4 b5 14.Kb1 b4
15.Jd5 Sxd5 16.exd5 a5 17.h5 Jd7 18.Sd3 Jc5 19.Sf5 Vb8 20.g5 a4 21.Vdg1 b3
22.cxb3 Jxb3 23.axb3 axb3 24.g6 Va8 25.Db4 Vb8 26.Dg4 Sf6 27.h6 hxg6 Zufic,M
(2442) -Ivanov,S (2261)/Rijeka 2010/EXT 2011/1–0 (33)] 13...Je8 [dôvodom
odloženia postupu g5 môže byť skôr 13...Jh5!? kde jazdec jednak vcelku účinne
bráni nástupu bielych pešiakov a tiež niekedy do úvahy prichádza aj skok na f4, hoci
aj s obeťou pešiaka za výmenu silného čiernopoľného strelca bieleho.] 14.h4 b5N
[Biely sa presadil aj po 14...Vc8 15.Kb1 Jc7 16.h5 g6 17.Dh2 Sxg5 18.Sxg5 Dxg5
19.hxg6 h6 20.Vg1 De3 Orriols Miro,C (2130)-Montoliu Daroca,I (1970)/Barcelona
2003/EXT 2004/1–0 (31)] 15.h5 Vc8 16.g6!? [avšak ¹16.Jd5+- má biely prakticky
rozhodujúcu pozičnú prevahu. Čierny je príliš stiesnený.] 16...fxg6² 17.hxg6 h6
[Vziať 17...Vxf3 chce silné nervy, ale 18.gxh7+ Kh8² ešte obranu môže držať.]
18.Kb1? Nenápadné, ale vážne zaváhanie. [Prirodzenou cestou rozvíjania útoku
bola strategicky výhodná výmena bielopoľných strelcov. 18.Sh3 Jc7 19.Kb1 Sxh3
20.Vxh3+- a obeť Sxh6 už nemožno zastaviť.] 18...Sg5? omilostenie na revanš [Po
18...Vxf3! 19.Jd5 Jf6 20.Sd3÷ čierny trpí, ale má za to aspoň pešiaka.] 19.Se2?? ale
biely opäť vypúšťa svoju šancu. [¹19.Sxg5 výmena dáva bielemu veľkú prevahu.
19...Dxg5 20.Sh3+-] 19...Sxe3² čierny už má najhoršie za sebou. Podarilo sa mu
vymeniť zlého strelca, jeho kráľ je v relatívnom bezpečí, na h6 už biely nemá čo
obetovať. A koncovka so slabinami g6 a f3 už pre bieleho nemusí byť med lízať.
20.Dxe3 Dc7 21.Dd2 Vf6! Multifunkčný ťah, veža oblizuje obe biele slabiny a
zároveň profylakticky kryje svoju na d6. 22.Vhg1 b4?! vyháňať jazdca na d5 nemá
opodstatnenie. [Čierny mal skôr vylepšovať figúry 22...Dc5 23.a3=] 23.Jd5² Sxd5
24.Dxd5+ Kf8 25.Vc1 Dc6 26.Dd3 a5 27.c3 [Čierne polia zívajú prázdnotou
27.De3!? a oslobodenie 27...d5 28.exd5 Dxd5² dostáva čierneho kráľa do mierneho
prievanu.] 27...Db6!= 28.cxb4 Vxc1+ 29.Vxc1 Dxb4? [Lepšie bolo ¹29...axb4 čierna
dáma stojí na b6 ideálne. 30.Dd5 Vxg6= a pokus 31.Sc4 Vf6 32.Dg8+ Ke7÷ nie je
dostatočne prierazný.] 30.Dd5+- Dd4 31.Dxd4 [¹31.Da8 a čierny asi príde o jazdca
e8. 31...Vxg6 32.Sb5+-] 31...exd4² koncovka V+S:V+J je stále o niečo lepšia pre
bieleho, avšak ten musí hrať dôrazne a aktívne. Tento typ koncoviek virtuózne
zvládal Bobby Fischer, preto sa aj niekedy nazýva Fischerova koncovka. 32.Vg1?!

[AKTÍVNE! 32.Vc8! Vxg6 33.Sb5 Ve6² čierne figúry sú zviazané, biely pribehne
kráľom do centra a v talóne má vzdialeného voľného pešiaka na dámskom krídle.
Dlhokroký strelec by si mal poradiť s nebezpečným voľným čiernym h-pešiakom]
32...Vf4 veža stála dobre, [ale jazdec nie 32...Jc7!?³ ] 33.Kc2 [33.Vd1!²] 33...Jc7
34.Kb3 [34.Kd3 Je6³] 34...d3!? taktický pešiakový postup, ktorý však ignoruje
aktivitu svojich figúr. 35.Sd1 d5 36.Ka4 Centralizácia kráľa? [36.Kc3!? ² a biely ešte
môže bojovať aj o prevahu.] 36...dxe4 37.fxe4 Vxe4+ 38.Kxa5 Hoci biely získal duo
voľných pešiakov a2+b2, jeho figúram chýba potrebná súhra. 38...Je6 39.b4 Ke7
40.b5 Jf4 41.Sf3 Ve3?? [voľný b-pešiak nemal zostať bez dozoru. 41...Ve5= ]
42.Vf1?? strelec vlastne ani nebol napadnutý. [¹42.b6 a čierny ho zobrať nestihne,
musí najskôr brzdiť súperovho b-pešiaka, 42...Ve5+ 43.Ka4+- hoci pri správnej hre
bieleho by sa mu to už nepodarilo.] 42...d2µ 43.Vd1? [Chyba zo zúfalstva. Po
chladnokrvnom ¹43.Sd1 Jxg6 44.Vf2³ je výsledok partie otvorený.] 43...Va3+!–+
44.Kb4 [44.Kb6 Vxf3 45.Vxd2 Vd3–+] 44...Vxf3 45.Vxd2 Vd3 Tu už čierny stojí na
výhru, bielych pešiakov zastaviť dokáže a figúra naviac sa musí neskôr prejaviť.
[45...Jd3+ 46.Ka5–+] 46.Vc2 Je6! správne, [46...Jxg6?! pešiaka g6 čierny (zatiaľ)
nepotrebuje, dôležitejšie je zazbrzdiť bielych "voľňasov". 47.a4–+] 47.b6 Vd4+
48.Kb5 Vd5+ 49.Ka6? [Väčší odpor mohol biely klásť po ¹49.Kc6 Vd6+ 50.Kb7
Jd8+ 51.Kc7–+] 49...Jc5+–+ 50.Kb5 Jd7+ 51.Ka6 Jxb6?? [Čierny bol už len krok od
výhry ¹51...Vd6 52.Vb2 h5!–+ 53.a4 Vxb6+ 54.Vxb6 Jxb6 55.Kxb6 h4 56.a5 h3 57.a6
h2 58.a7 h1D–+] 52.Kxb6= Vzniknutá vežovka je remízová. 52...Vd6+ 53.Vc6??

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mk-zp-'
6-mKRtr-+Pzp&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Pešcovka však nie! [Po ¹53.Kb5= je biely a-pešiak podporovaný kráľom rovnako
nebezpečný, ako dvaja čierni na opačnom krídle.] 53...h5!–+ To zrejme biely v
rýchlosti prehliadol. Príde o dôležité tempo, čo znamená, že čierny promuje pešiaka
prvý s ľahkou výhrou.[Zatiaľ čo 53...Vxc6+? 54.Kxc6 h5 55.Kd5! je nebezpečné len
čiernemu...(Nie však 55.a4? h4 56.a5 h3 57.a6 h2 58.a7 h1D+–+) ] 0–1

LOSOVANIE TURNAJA DOPRASTAV CUP 2017
Št.č.
1
2
3
4
5

Biely
Jambrich Jaromír
Machalec Vladimír
Goga František
Ďurovka Štefan
Halász Michal

Rtg Výs.
Čierny
1569 - Struhár Adrián
1865 - Kösegi Marek
1965 - Tkáč Matej
1710 - Bilka Radoslav
1645 - Chrenko Peter

Rtg Št.č.
1544 10
1912 9
1602 8
1669 7
1897 6

Kolo

Termín

1

7.7.2017
17.30 hod.

Št.č.
10
7
8
9
1

Biely
Struhár Adrián
Bilka Radoslav
Tkáč Matej
Kösegi Marek
Jambrich Jaromír

Rtg Výs.
Čierny
1544 - Chrenko Peter
1669 - Halász Michal
1602 - Ďurovka Štefan
1912 - Goga František
1569 - Machalec Vladimír

Rtg Št.č.
1897 6
1645 5
1710 4
1965 3
1865 2

Kolo

Termín

2

14.7.2017
17.00 hod.

Št.č.
2
3
4
5
6

Biely
Machalec Vladimír
Goga František
Ďurovka Štefan
Halász Michal
Chrenko Peter

Rtg Výs.
Čierny
1865 - Struhár Adrián
1965 - Jambrich Jaromír
1710 - Kösegi Marek
1645 - Tkáč Matej
1897 - Bilka Radoslav

Rtg Št.č.
1544 10
1569 1
1912 9
1602 8
1669 7

Kolo

Termín

3

21.7.2017
17.00 hod.

Št.č.
10
8
9
1
2

Biely
Struhár Adrián
Tkáč Matej
Kösegi Marek
Jambrich Jaromír
Machalec Vladimír

Rtg Výs.
Čierny
1544 - Bilka Radoslav
1602 - Chrenko Peter
1912 - Halász Michal
1569 - Ďurovka Štefan
1865 - Goga František

Rtg Št.č.
1669 7
1897 6
1645 5
1710 4
1965 3

Kolo

Termín

4

28.7.2017
17.00 hod.

Št.č.
3
4
5
6
7

Biely
Goga František
Ďurovka Štefan
Halász Michal
Chrenko Peter
Bilka Radoslav

Rtg Výs.
Čierny
1965 - Struhár Adrián
1710 - Machalec Vladimír
1645 - Jambrich Jaromír
1897 - Kösegi Marek
1669 - Tkáč Matej

Rtg Št.č.
1544 10
1865 2
1569 1
1912 9
1602 8

Kolo

Termín

5

4.8.2017
17.00 hod.

Št.č.
10
9
1
2
3

Biely
Struhár Adrián
Kösegi Marek
Jambrich Jaromír
Machalec Vladimír
Goga František

Rtg Výs.
Čierny
1544 - Tkáč Matej
1912 - Bilka Radoslav
1569 - Chrenko Peter
1865 - Halász Michal
1965 - Ďurovka Štefan

Rtg Št.č.
1602 8
1669 7
1897 6
1645 5
1710 4

Kolo

Termín

6

11.8.2017
17.00 hod.

Št.č.
4
5
6
7
8

Biely
Ďurovka Štefan
Halász Michal
Chrenko Peter
Bilka Radoslav
Tkáč Matej

Rtg Výs.
Čierny
1710 - Struhár Adrián
1645 - Goga František
1897 - Machalec Vladimír
1669 - Jambrich Jaromír
1602 - Kösegi Marek

Rtg Št.č.
1544 10
1965 3
1865 2
1569 1
1912 9

Kolo

Termín

7

18.8.2017
17.00 hod.

Št.č.
10
1
2
3
4

Biely
Struhár Adrián
Jambrich Jaromír
Machalec Vladimír
Goga František
Ďurovka Štefan

Rtg Výs.
Čierny
1544 - Kösegi Marek
1569 - Tkáč Matej
1865 - Bilka Radoslav
1965 - Chrenko Peter
1710 - Halász Michal

Rtg Št.č.
1912 9
1602 8
1669 7
1897 6
1645 5

Kolo

Termín

8

1.9.2017
17.00 hod.

Št.č.
5
6
7
8
9

Biely
Halász Michal
Chrenko Peter
Bilka Radoslav
Tkáč Matej
Kösegi Marek

Rtg Výs.
Čierny
1645 - Struhár Adrián
1897 - Ďurovka Štefan
1669 - Goga František
1602 - Machalec Vladimír
1912 - Jambrich Jaromír

Rtg Št.č.
1544 10
1710 4
1965 3
1865 2
1569 1

Kolo

Termín

9

8.9.2017
17.00 hod.
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