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Wyniki, tabele, medale, nagrody ... - czyli sport.
Spłaszczenie pojedynków na 64 polach, jedynie do sportowej rywalizacji, jest w moim
prywatnym odczuciu, sporym zubażaniem tego co niesie ze sobą rywalizacja w szachach.

W czasie uroczystości otwarcia tegorocznych Mistrzostw Częstochowy w Szachach Szybkich,
Rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie ks. prałata dr hab. Stanisław Łupiński zwrócił
uwagę na jeden z aspektów "życiowych" kształtowanych przez szachy - podejmowanie decyzji.

Nieodłącznym elementem podejmowania decyzji jest analiza konsekwencji wybranego
rozwiązania, jego wpływu na dalszy przebieg wypadków, czyli w efekcie przyjęcie
odpowiedzialności za podjętą decyzję. Oserwacja tych wydarzeń na szachownicy budzi emocje
obserwujących. Ja bym zagrał inaczej! - Dlaczego?
Stare powiedzenie szachowe - "z boku widać lepiej" - oddaje chyba dokładnie sporo aspektów
tej sytuacji.
Kibic nie czuje obciążenia jakie niesie konieczność podjęcia decyzji. W wielu wypadkach na
jego ocenie nie ciąży bagaż, poprzednio podejmowanych decyzji. Częstokroć pomja także
elementy spektaklu jakiego twórcami są gracze, ich zachowanie, mimikę, gesty.
Wyjaśnienia i roztrząsanie tych zagadnień mogą pochłonąć wiele czasu i miejsca.

Zostawmy
to na inną okazję i przejdźmy do tego co kibice (tygrysy
) lubią najbardziej.
W drugiej rundzie najdłużej trwała partia Joanny Mielczarek z Mateuszem Paszewskim. W
końcówce wieżowej obie strony miały po trzy pionki. Grająca białymi Asia niezbyt szczęśliwie
ustawiła strukturę h3, g4 i f2 i w efekcie niedokładnej gry straciła piona na h3. Mateusz
doprowadził do następującej pozycji

Jak zrealizować przewagę?
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Najprostsza droga do wygranej to 1...Wd3 na pierwszy rzut oka wygląda, że posunięcie to daje
białym możliwość zdobycia pionka e5 - 2.We4+ Kxf3 3.Wxe5 ale jest 3... Kf4+ i białe tracą
wieżę.
Mateusz mając niewiele czasu do namysłu zagrał 1...Wa4 (nie wolno 2.Kxh4 bo 2...Kxf3+) 2.W
e1
dopiero teraz nastąpiła realizacja omawianego na wstępie planu
2...Wa3
3.Kxh4 Wxf3
i po kilku dalszych posunięciach baiłe poddały się.
Stojący z boku kibice, po zakończeniu partii głośno komentowali posunięcie 2...Wa3 jako
prowadzące do remisu - a podobno - "z boku widać lepiej"

W szóstej rundzie na pierwszej szachownicy doszło do pojedynku Arkadiusza Skawińskiego z
IM Marcinem Tazbirem. W pewnym momencie uwagę moją zwróciło zachowanie Marcina wydawał się być mocno zakłopotany. Na szachownicy sytuacja przedstawiała się następująco:

Po zastanowieniu - nastąpiło 1...Kf7 (czarne zaczynają zastawiać siatkę matową) 2.a4 Ke8
3.a5 Wb2! 4.Wxa7 Wd1+ 5.Kh2 Wbb1
białe poddały się.
Obserwujący z boku partię Adam Cieśla w tym momencie żartobliwie powiedział do Arka "popatrz jak oszukuje bierze hetmana, a gra na mata". Faktycznie po zagraniu 1...Kf7 Marcin,
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zasugerował przygotowanie do grania długiej końcówki, biorąc do ręki stojącego przy
szachownicy, wśród zbitych bierek czarnego hetman.

W przedostatniej rundzie uwagę kibiców przykuła ponownie pierwsza szachownica. W partii GM
Wojciech Moranda - Maciej Klekowski powstała końcówka dwie wieże + trzy pionki przeciwko
wieży z gońcem i trzem pionkom. Przewaga materialna Wojtka mogła sugerować, że Maciek
stanie się kolejną "ofiarą" arcymistrza. Okazało się jednak że doskonale ustawiony na wielkiej
przekątnej, białopolowy goniec wystarczająco rekompensuje niedobór materiału czrnych i po
kilkunastu posunięciach na szachownicy pojawiła się następująca końcówka:

czarne figury doskonale wspólpracują 1...Ke3 (groźba mata) 2.We5+ Kd4 3.We1 Wh1+ 4.Ke2
Wh2+ 5.Wf2 Gc4+ 6.Kf3
(w tym
momencie Wojtek zaproponował remis)
6...Gd5+ 7.Ke2 Gc5
remis.

Jeszcze przed ceremonią zakończenia Mistrzostw GM Wojciech Moranda i IM Marcin Tazbir
usiedli wspólnie do szachownicy, widząc jak ustawiają zegar na tempo super blitza (1 minuta
dla zawodnika), zażartowałem "czy to dogrywka o tytuł mistrza?".
W kilka chwil zmaganiom zaczeła przyglądać się spora grupa kibiców.

Z punktu widzenia kibica - było bardzo ciekawie.
Tym większe gratulacje dla zwycięzców II Mistrzostw Częstochowy w Szachach Szybkich sprawiliście kibicom masę radości i satysfakcji.

3/3

