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KASPAROV – TOPALOV 

  

Posição após 16. …..       Cb6 

Está-se a terminar a fase da abertura e a entrar na fase do meio jogo. No entanto, as 

brancas têm ainda de desenvolver o bispo de casas brancas e colocar a torre de h1 em 

jogo. Por sua vez, as negras têm de desenvolver a torre de h8 e contestar a posição mais 

forte das brancas no centro. Note-se, que o rei negro tem a estrutura de peões à sua 

frente debilitada, ao contrário do rei branco.   

17. g3      ….. 

Um daqueles lances óbvios, mas difícil de descobrir, que permite desenvolver o bispo 

de casas brancas para g2 ou h3 e ligar as torres brancas. 

  17. …..    Rb8 

18. Ca5     Ba8 



 

As negras não podem permitir a troca do cavalo branco pelo bispo negro de casas 

brancas, pois isso permitiria o domínio das casas brancas por parte das brancas e o rei 

negro ficava mais exposto aos ataques. Ensina-se que os cavalos não devem ocupar 

posições laterais, mas o cavalo branco em a5 está próximo do rei negro e portanto 

justifica-se a sua posição afastada do centro. 

19. Bh3      ….. 

Excelente decisão por parte das brancas, pois além de ligar as torres brancas, também 

tira a casa c8 ao rei negro, e assim, o rei negro fica com menos opções de fuga. 

19. …..     d5 

As negras têm de reagir, não podem ficar numa posição passiva, a ver as brancas jogar, 

e portanto, seguem o princípio: quando estão sob ataque numa ala, deve reagir-se no 

centro, no entanto, este avanço de peão negro enfraquece, para as negras, a diagonal h2-

b8, onde está o rei negro, o que é logo explorado pelas brancas. 

20. Df4+      Ra7 

21. The1     …... 



 

E as brancas terminaram o desenvolvimento! Todas as suas peças estão coordenadas e 

ativas, prontas a explorar a posição exposta do rei negro. Observe-se que o rei negro não 

tem nenhuma casa disponível para retirar.                                                                                                                                                                                                  

21. …..     d4 

As negras tentam obter uma posição sólida no centro e fechar o centro, para não expor a 

posição aberta do seu rei. 

22. Cd5      Cbxd5 

23. exd5    Dd6 

 



Claro! As negras pretendem trocar as damas, para esvaziar o ataque branco ao rei negro. 

Por sua vez, as negras ameaçam também ganhar o peão branco em d5. Como é que as 

brancas podem continuar, para manter o seu ataque ao rei negro e contrariar os intuitos 

negros? É o que se vai ver no próximo mês. 


