
(1) Mafra,Kaiser Luiz (2071) - Pacheco,Marco (2240) [D44] 
Pan American-ch U20 La Paz (7), 12.06.2002 

 

[[Partida de Ataque]] 

 

1.d4 [Nesse Campeonato Pan-Americano Juvenil [Sub 20], realizado em La Paz, Bolívia, estavam presentes os 

3 MI mais jovens, na época, do Continente Americano: Daniel Mieles Palau, 17 anos, [Equador], Alejandro 

Ramirez, 14 anos, [Costa Rica], hoje GM representando a bandeira dos EUA, e nada menos que Hikaru 

Nakamura, 15 anos, [EUA]!!] 

 

1...¤f6 2.c4 c6 3. ¤c3 d5 4. ¥g5!? dxc4 5.a4 e6 6.e3 [6.e4] 6...¥b4 7. ¥xf6 [7. ¥xc4? ¥xc3+ 8.bxc3 £a5] 

7...£xf6 8. ¥xc4 0–0 9. ¤f3 ¤d7 

XABCDEFGHY 
8r+l+-trk+( 
7zpp+n+pzpp' 
6-+p+pwq-+& 
5+-+-+-+-% 
4PvlLzP-+-+$ 
3+-sN-zPN+-# 
2-zP-+-zPPzP" 
1tR-+QmK-+R! 
xabcdefghy 

Nessa posição acreditava que era necessário criar algo para ter um desequilíbrio.] 

 

[Estrutura que tem 2 pontos de ruptura, c6–c5 ou e6–e5, sendo que após deixar o ¢ no "centro", a mais natural 

parece ser e6–e5.Após a ruptura haverá a captura em d4, e caso retomado com e3Xd4, temos uma posição 

típica de PDI, em que alguns conceitos importantes a serem observados:1) Vantagem de espaço no centro e 

ala do Rei;2) Ataque na Ala do Rei;3) Casa e5, Diagonal a2–g8 e/ou b1–h7, coluna aberta "e", com possibilidade 

de passagem de torre pela 3 linha;4) As trocas de peças, de forma geral, contribuem para o plano do preto.] 

 

10. ¢f1!! e5 [Ruptura temática!] 11. ¤e4 £e7 12. £c2 exd4 13.exd4 ¤f6 14. ¤eg5 h6?! 

XABCDEFGHY 
8r+l+-trk+( 
7zpp+-wqpzp-' 
6-+p+-sn-zp& 
5+-+-+-sN-% 
4PvlLzP-+-+$ 
3+-+-+N+-# 
2-zPQ+-zPPzP" 
1tR-+-+K+R! 
xabcdefghy 

Agora, começa entra ação a principal ideia do ¢f1: atuação da torre na coluna "h". Observe a lógica: caso 

tivesse sido feito 0–0 no lance 10, a ¦ da ala do rei estaria disputando a coluna "e" em que o ¥b4 dificulta o 

domínio, além de que na disputa da coluna haveria possibilidade de trocas, e as trocas de peças no PDI não é 

favorável!] 

 

15.h4! hxg5 16.hxg5 ¤e4™ 17. ¤e5 ¥f5 18. ¥d3! ¤d2+ 19. ¢g1 ¥xd3?? [19...£xg5; 19...g6] 20. £xd3 ¤f3+ 

21. £xf3 £xg5 22. £h3 £h6 23. £d3 1–0 

 

 


