
Runda 1. Dogrywki 

Dziś tylko jeden nasz zawodnik stanął do walki, bowiem Jan-Krzysztof Duda odpoczywa przed rundą 

drugą, zaś Radosław Wojtaszek i Mateusz Bartel zbierają się do wyjazdu z Chanty-Mansijska.  

Kacper Piorun remisując wczoraj białymi z Nijatem Abasovem w bezbarwnej partii postanowił 

przenieść ciężar walki o awans na dogrywki. Decyzja kontrowersyjna (może spowodowana względami 

aklimatyzacyjnymi lub zdrowotnymi), albowiem przestrzeni na ewentualne odrabianie strat w 

systemie pucharowym nie ma i każdą szansę powinno się wykorzystywać.   

Kluczowy moment pierwszej partii pierwszej rundy dogrywek (25’+5”): 

 

W wariancie 23 … Gxd4 24. Se3 Gxa1 25. Hxc6 Wae8 26. Sxd5 ed5 27 Gxd5+ Kh8 powstaje otwarta 

pozycja w której białe mają dwa silne gońce, czarny król jest dość odkryty, ale za to czarne maja jakość 

więcej i żadnych innych słabości. Silnik ocenia że to czarne przeważają.   

Tymczasem w partii nastąpiło 23 … bc4 24. Hxc4 Hf7 i czarnym pozostały słabe pionki a, c i e i odkryta 

pozycja króla a białym para gońców, otwarte linie i silna inicjatywa. Pozycja okazała się nie do 

utrzymania.  

Druga partia dogrywkowa (tempem 25’+5”) udowodniła że Kacper Piorun ma nerwy ze stali i potrafi  

walczyć o zwycięstwo stwarzając przeciwnikowi problemy do wyczerpania wszystkich możliwości. 

Kiedy remis (będący porażką) wydawał się nieuchronny Kacper w pozycji na diagramie  

 



wykorzystał pierwszy chyba poważny błąd przeciwnika w meczu 57. … Wd7?? i manewrem 58. Wc5! 

Hd1 59. Hxe5 zdobył skoczka. Po kilku ruchach dalszym 59 … Wf7 60. He3 Wf3 61. He7+ i drugim 

błędzie Kb6?? w pozycji  

 

efektowną kombinacją 62. Wxc6+!! Kxc6 63. Sa5+ Kd5 zmusił czarne do kapitulacji. Stan wyrównany, 

trzeba grać dalej.  

W tej turze dogrywek rozstrzygniętych zostało 14 pojedynków, walka dalej trwa na 9 szachownicach. 

Wyjaśniło się że przeciwnikiem Jana-Krzysztofa Dudy w II rundzie będzie Tamir Nabaty z Izraela. 

Kolejna partia (pierwsza tempem 10’+5”) przyniosła niestety rozczarowanie. Zamiast spokojnie 

wygrywać drogą techniki dużo lepszą pozycję Kacper zapragnął szybko dać mata. Mata jednak nie było, 

a kontra czarnych okazała się, nomen omen, piorunująca i nasz zawodnik znów stanął pod ścianą. 

Rewanż przyniósł wyrównanie stanu meczu, tym razem do sukcesu poprowadził wybór obrony 

holenderskiej.  

Mecz zaczynał się zatem po raz czwarty. Pierwszy blitz po długiej manewrowej walce zakończył się 

remisem. W drugim zdobytego w debiucie pionka przeciwnik utrzymał i w długiej końcówce 

zrealizował.  

Choć Nijat Abasov okazał się lepszy, i to on zagra jutro w II rundzie, to Kacper Piorun zasłużył na uznanie 

za serce do walki. Szkoda tylko niewykorzystanych szans. 

Kolejne emocje czekają nas jutro, Jan Krzysztof Duda zaczyna walkę o awans do III rundy.  


