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SACHOVY
OBCASNIK

TAJNÉ FINTY VELMISTRŮ
Novinkou na před-
vánočním knižním 
trhu je společné 
dílo nejlepšího 
českého šachisty 
Davida  Navar y 
a nejlepšího sloven-
ského šachisty Jána 

Markoše - Tajná přísada. Chcete-li se 
naučit, jak v šachu vítězit, chcete-li 
odhalit tajné finty velmistrů a obec-
ně chcete-li se v šachu poučit, do-
zvědět něco nového a ještě se dobře 
pobavit, pak tato právě vyšlá kniha 
je přesně pro vás. Tajná přísada stojí 
349 Kč a objednat si ji můžete e-mai-
lem (prazska.sachova@gmail.com). 

REKORDNÍ OLYMPIÁDA 
V BUDAPEŠTI

Letošní šachová 
olympiáda měla 
být v Moskvě, ale 
kvůli covidu byla 
nakonec jen na 
internetu. Pro rok 

2022 bylo jako hostitelská země 
zvoleno Bělorusko, ale kvůli 
tamnímu porušování lidských 
práv a kdo ví čemu ještě (zřejmě 
zejména kvůli jejich aktuálně 
zhoršeným vztahům s Ruskem), 
se v roce 2022 šachová olym-
piáda místo v Minsku uskuteční 
v Moskvě.

pokračování na straně 2

TIPY NA DÁRKY 
NA VÁNOCE NAKUPTE 
NA INTERNETU

Chcete-li své blízké potěšit hez-
kým šachovým dárkem, mohou 
vám být fronty v obchodech 
i vládní restrikce fuk. Krásné 
šachové knihy i třeba skleněné 
karafy ve tvaru šachového krále 
můžete nakoupit přes internet 
a nechat si je doručit poštou či 
kurýrem. 
Udělejte radost svému příteli 
stylovou nádobou na alkohol, 
která bude zároveň sloužit jako 
krásný interiérový doplněk. 
Tlustostěnné skleněné karafy 
vyrobila na zakázku Pražské ša-
chové společnosti prestižní no-
voborská sklárna Ajeto. Vybrat 
si můžete z karaf z čistého křiš-
ťálu, nebo z ambrového skla.

pokračování na straně 2
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ŠAMPIONÁT V RYCHLÉM ŠACHU 2020

KOVBOJ SE PROSTŘÍLEL KE ZLATU
Mistr světa Magnus Carlsen překvapivě vypadl již v semifinále šampio-
nátu v rychlém šachu na síti, když nestačil na Maxima Vachiera-Lagra-
veho. Diváky tak čekalo nečekané 
finále francouzského velmistra s ame-
rickým přeborníkem Hikaruem Naka-
murou. Z trofeje se nakonec radoval 
král minutovek Hikaru Nakamura.
Finálový duel byl v prvních dvou 
časových limitech zcela vyrovnaným 
soubojem a jestli měl někdo z obou 
supervelmistrů mírně navrch, byl to 
spíše Francouz. Jenže po pětiminu-
tovkách a tříminutovkách došlo i na 
minutovky a v nich americký kovboj 
svého soupeře rozstřílel. V posled-
ních osmi partiích Nakamura vyhrál 
sedmkrát a ani jednou neprohrál, 
a tak nakonec zvítězil poměrně vý-
razným rozdílem 18,5 : 12,5, byť po 
většinu času zápasu bylo jeho skóre 
vyrovnané. Hikaru Nakamura

SACHOVY
OBCASNIK
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pokračování ze strany 1

Tato rošáda byla očekávaná. Pře-
kvapivá informace z kongresu FIDE 
ale přišla ohledně olympiády v roce 
2024. O její pořádaní se přihlásila 
Budapešť a v kandidátském projek-
tu oznámila, že maďarská vláda dá 
na její konání 16,6 milionu eur, tedy 
skoro 500 milionů korun! Andrej 
Babiš by se mohl nechat inspirovat 
Viktorem Orbánem a Česká repub-
lika by mohla nabídnout FIDE uspo-
řádání šachové olympiády pro rok 
2030 nebo 2032, a připomenout tak 
stoleté výročí od šachové olympiády 
1931 v pražském paláci U Nováků.

ŠACHOVÝ WIMBLEDON 
POKRAČUJE
Tradiční turnaj ve Wijk aan Zee 
bude pokračovat i v roce 2021! 
Jeho organizátoři oznámili, že 
i přes covidová omezení počítají 
v lednu s turnajem pro světovou 

špičku a již ozná-
mili i jeho účast-
níky, mezi nimiž 
nechybí ani mistr 
s v ě t a  M a g n u s 
Carlsen či světová 
dvojka a vítěz tur-
naje Wijk aan Zee 

2020 Fabiano Caruana. Kvůli covi-
dovým restrikcím se ale bude hrát 
jen tento prestižní hlavní turnaj, 
vyzyvatelské béčko ani řada ama-
térských turnajů se v roce 2021 
v nizozemském letovisku hrát ne-
budou. Na větry Severního moře 
bičovaných písečných dunách 
Wijk aan Zee tak bude v lednu 
2021 trochu smutno.

HORKÉ ŠACHOVÉ LÉTO
Mnohé turnaje, které se hrávají 
v zimě či na jaře, přesouvají jejich 
organizátoři na léto ve víře, že 
v tu dobu covidové restrikce již 
budou historií. V Čechách tak ke 

tradičním červnovým akcím, kte-
rými jsou festival Pražské šachové 
společnosti (mnoho let konaný 
pod hlavičkou ČEZ CHESS TRO-
PHY) a mezinárodní turnaj v Tep-
licích, přibude i velký festival, 
který letos a loni pořádal v únoru 
v pražském hotelu Don Giovanni 
Petr Boleslav z Nového Boru.
Termínový kalendář oznámila již 
i prestižní Grand Chess Tour, za 
níž stojí Garri Kasparov a americ-
ký šachový mecenáš Rex Sinque-
field. Všech pět turnajů Grand 

pokračování ze strany 1

TIPY NA DÁRKY 

NA VÁNOCE NAKUPTE 
NA INTERNETU
Karafy jsou vysoké cca 35 cm, 
jejich kruhová podstava je o prů-
měru 10 cm a jejich objem je 
0,7 litru. Skleněná zátka (králova 
korunka) je nezabrušovaná. Cena 
karafy je 999 Kč (+ poštovné) 
a objednat si je můžete e-mailem 
(prazska.sachova@gmail.com). 
Pro šachové poučení, ale i zábavu 
a rozptýlení, zejména v časech proti-
covidových restriktivních omezení, 
jsou samozřejmě ideálním dárkem 
knihy, vraťme se tedy k nim. Praž-
ská šachová společnost vydává 
šachové knihy již téměř dvacet let 
a nejúspěšnějšími knihami z její díl-
ny jistě uděláte radost každému ša-
chistovi, bez rozdílu věku i pohlaví.
Nabízíme dvě knihy nejlepšího 
českého šachisty Davida Navary, 
které obsahují jeho biografii, jeho 

historky z šachových turnajů a jím 
skvěle komentované nejzajímavější 
partie z jeho kariéry (Můj šachový 
svět a Můj světový šach).
Dále knihu o prvním českém ša-
chovém profesionálovi, slovutném 
mistru Opovi, jak mu přezdívali za 
šachovými i karetními stolky, jejímž 
spoluautory jsou dvě legendy české-
ho šachu Vlastimil Hort a Lubomír 
Kaválek, kteří znali mistra Opa 
osobně (Karel Opočenský – První 
český šachový profesionál). 
Lákavé kvarteto s nimi dotvoří kniha 
šachových povídek Pavla Housera 
a studií Maria Matouše, nejlepšího 
českého šachového skladatele (Čer-
nobílá cesta).
Chcete-li knihu čistě pro pobave-
ní, pak si určitě objednejte sbírku 

kresleného humoru na šacho-
vá témata – Tichý mat. Mezi 
jejími autory jsou i nejlepší 
čeští karikaturisté a kreslíři, 
jako Jiří Slíva či Miroslav 
Barták. 

K n i h y  l z e  o b j e d n a t 
samostatně 
za cenu:
Můj šachový svět 390 Kč
Můj světový šach 390 Kč
Karel Opočenský 333 Kč
Černobílá cesta  333 Kč
Tichý mat  195 Kč

Při objednávce jakýchkoliv tří 
knih z této pětice dostanete sle-
vu 100 Kč a při objednání všech 
pěti knih je sleva 300 Kč! Kni-
hy můžete objednat e-mailem 
(prazska.sachova@gmail.com), do 
objednávky uveďte Vaše jméno, ad-
resu a telefonní číslo.
Při osobním vyzvednutí knih v Pra-
ze na Vinohradech už nic dalšího 
neplatíte. Při zaslání poštou či kurý-
rem je připočteno poštovné.

Magnus Carlsen
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Chess Tour je naplánováno na léto 
– začít by měly 3. června v rumun-
ské Bukurešti a skončit 28. srpna 
v americkém St. Louis.

ODKLÁDÁME NADÁLE
Kolo  za  ko lem 
d l o u h o d o b ý c h 
soutěží družstev 
jsou po celém světě 
kvůli anticovido-
vým restriktivním 

opatřením odkládána. Stejně tak se 
děje i v České republice, kde jsou 
odkládány ligy i krajské a okresní 
přebory. S úžícím se zbývajícím ča-
sovým prostorem se začínají disku-
tovat i radikální návrhy – na jedné 
straně to je zrušení letošní sezóny 
a na druhé straně (to tedy jen pro 
Extraligu družstev) zavedení stan-
dardních covidových procedur z ji-
ných profesionálních sportů, tedy 
povinnost testování na covid před 
každým kolem a poté hraní bez di-
váků v sále, což v případě šachové 
extraligy není problém.

ZÁPAS O MISTRA SVĚTA
FIDE potvrdila, že 
počítá s dohrává-
ním turnaje kandi-
dátů v dubnu 2021 

a se zápasem o titul mistra světa 
mezi Magnusem Carlsenem a ví-
tězem kandidátského turnaje na 
konci roku 2021. Boj o šachový trůn 
má být odehrán v Dubaji v rámci 
světové výstavy EXPO 2021.

TŘICETINY BEZ OSLAVY

Wesley So

V den svých tři-
cátých narozenin 
hrál mistr světa 
Magnus Carlsen 
f inále prvního 
turnaje online sé-
rie Champions 
Chess Tour a pře-

kvapivě prohrál s americkým vel-
mistrem Wesleyem Soem. A o pár 
dnů později v semifinále šampio-
nátu v rychlém šachu vypadl 
s francouzským velmistrem Maxi-
mem Vachierem-Lagravem. Že by 

začínala končit éra totální domi-
nance norského génia?

RUSKO SE NEVZDÁVÁ

Jan Něpomňaščij

Superfinále rus-
kého přeboru je 
jediným šacho-
vým turnajem, 
který se v prosin-
ci hraje v reálném 
turnajovém sále. 
Hráči mají mezi 

sebou na polovině šachovnice ple-
xisklovou desku, která má dole asi 
25 cm vysoký otvor, aby mohli ta-
hat figurkami i na soupeřově polo-
vině, ale jinak hrají ruští velmistři 
a velmistryně klasicky jako dříve, 
dokonce i bez roušek.
Po sedmém kole vede v muž-
ském přeboru Jan Něpomňaščij 
s 5,5 body před čtyřapůl bodovým 
Sergejem Karjakinem. Mezi žena-
mi je na prvním místě po sedmi 
kolech Polina Šuvalová s 6,5 body 
před čtyřapůl bodovou Alexand-
rou Gorjačkinovou. 

NEJVĚTŠÍ HITY
NIGELA  
SHORTA

I + II
Chcete se zdokonalit v šachu? Více jim rozumět a rychle dosáhnout vyššího elo ratingu?  

Učte se od zkušených velmistrů!
Tato dvě DVD obsahují nejlepší partie z bohaté kariéry velmistra Nigela Shorta,  

které on sám zábavně a instruktivně komentuje.
Ještě tento a příští týden si je můžete koupit za speciální festivalovou cenu  

a ušetřit tak téměř 500 Kč oproti normální ceně!

Cena za obě DVD: 1290 Kč (+ poštovné) 
Objednávky se jménem, adresou a telefonním číslem můžete zasílat emailem na prazska.sachova@gmail.com.
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ŠACHY V UMĚNÍ

OBRAZOVÁ MONOGRAFIE STOLETÍ
Obrazová monografie, na kterou 
šachisté čekali celá staletí, konečně 
spatřila světlo světa. Díky knize Che-
ss in Art si můžete prohlédnout, jak 
se šachy promítaly do výtvarného 
umění od 12. do konce 19. století.

Mimořádná kniha přináší několik 
set reprodukcí slavných i zapome-
nutých malířů, do jejichž obrazů 
a kreseb se promítaly šachy či ša-
chisté v průběhu mnoha věků. Au-
tor publikace, malíř a šachista Pe-
ter Herel Raabenstein sbíral deset 
let reprodukce těchto obrazů po 
celém světě, celkem jich je v jeho 
sbírce více než tisíc, z nichž vybral 
přibližně 400 těch nejdůležitějších 
či nejzajímavějších.
Knihy je vytištěna na křídovém pa-
píře velkého čtvercového formátu 
a potěší nejen šachisty, ale i každé-
ho milovníka výtvarného umění. 
Byla vydána jak ve standardním 
vydání, tak v luxusní limitované 
edici, jejímž výhradním prodejcem 
je Pražská šachová společnost.
Limitovaná edice této knihy byla 
vytištěna ve 111 kusech, je ručně 
vázána v pravé kůži, výpravně za-
balena ve stylové krabici a dopro-
vozena certifikátem jedinečnosti 
a také šachovou grafikou Petera 
Herela Raabensteina.
Luxusní vydání je pro opravdo-
vé fajnšmekry, nebo jako dárek, 
pokud si někoho opravdu vážíte 
a chcete mu udělat velkou radost. 
Cena tohoto skvostu odpovídá 
jeho mimořádnosti a kvalitě 
zpracování. Kniha Chess in Art 
v luxusní limitované edici stojí 
1 111 eur (29 600 Kč).
Kniha ve standardním vydání stojí 
111 eur (2 990 Kč). 
Knihy Chess in Art si můžete po 
předchozí domluvě prohlédnout 
v sídle Pražské šachové společnos-
ti, anebo přímo objednat emailem 
(prazska.sachova@gmail.com).

Pavel Matocha 
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1. Č 
XABCDEFGHY 

8-+ktr-+-+( 

7+pzpr+pzpp' 

6p+-+psn-+& 

5+-+q+-+-% 

4-+-+-wQPzP$ 

3zPNvL-+-+-# 

2-zPP+-zP-+" 

1+-mK-tR-+-! 

xabcdefghy

2. B 
XABCDEFGHY 

8-+rwq-tr-mk( 

7+l+-vl-zpp' 

6-zp-+Q+-+& 

5zp-+-sN-+-% 

4PsnLzP-+-+$ 

3+Psn-+-zP-# 

2-+-+-zPP+" 

1+-tRR+-mK-! 

xabcdefghy

3. B 
XABCDEFGHY 

8-+r+-mkrwQ( 

7+q+P+p+-' 

6p+-+p+-+& 

5+-zp-sN-+p% 

4-+-+-zp-+$ 

3+P+-+P+P# 

2P+-+-vL-mK" 

1+-+R+-+-! 

xabcdefghy

4. B 
XABCDEFGHY 

8-+l+k+-tr( 

7+-+-+pzpp' 

6-+nwqp+-+& 

5+Qsn-+-vL-% 

4-tr-+P+-+$ 

3+-+-+N+-# 

2PzPP+-zPPzP" 

1+-mKR+-+-! 

xabcdefghy

5. B 
XABCDEFGHY 

8r+-+-+-tr( 

7zp-+q+-mk-' 

6-zpp+p+nzp& 

5zP-+p+pzpQ% 

4-+-zP-+-+$ 

3+P+NtR-+-# 

2-+P+-zPPzP" 

1tR-+-+-mK-! 

xabcdefghy

6. Č 
XABCDEFGHY 

8r+-+k+-+( 

7zpp+-+pzp-' 

6-+p+n+p+& 

5+-+-+-zP-% 

4-wQ-zp-zP-+$ 

3+-+-sn-zPL# 

2-zPPmK-+-+" 

1wq-+-tR-+N! 

xabcdefghy

7. B 
XABCDEFGHY 

8r+-+-tr-+( 

7+-zp-+pmk-' 

6p+n+lsn-+& 

5+-wq-+-+-% 

4-zp-+-+-wQ$ 

3zP-sNL+-+-# 

2-zPP+-zPPzP" 

1+-mKR+-+R! 

xabcdefghy

8. Č 
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+p+-+-mk-' 

6-+-+-zp-zp& 

5+-+Q+-zp-% 

4-zP-tR-zPK+$ 

3+-tr-+-+P# 

2-+q+-+P+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

9. Č 
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+pmkp' 

6-+-vl-sn-+& 

5+-+p+p+-% 

4-+-+-+-sN$ 

3+-wq-+-zP-# 

2-tr-+-+-zP" 

1+-+Q+R+K! 

xabcdefghy

10. B 
XABCDEFGHY 

8-+-+-trk+( 

7+-+-+pzp-' 

6-+NwQp+-zp& 

5+-+-+-+-% 

4-zp-zPP+-+$ 

3+P+q+-zPP# 

2-+-+nzPK+" 

1tR-+-+-+-! 

xabcdefghy

ŠACHOVÝ TRÉNINK PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

DIAGRAMY K ŘEŠENÍ
(B – bílý na tahu vyhraje, Č – černý na tahu vyhraje)

Řešení vhodně zvolených diagra-
mů může výrazně zvýšit vaši ša-
chovou výkonnost. Zlepší se vám 
nejen schopnost propočtu variant, 
ale i intuice. Zkuste se nejprve na 
každý diagram podívat jen na 5 až 
10 vteřin a napište, jaký tah (či 
tahy) vás napadly. Pak si na řešení 
každého z diagramů dejte delší čas 
(5 až 10 minut). 

Správnost řešení si ověřte na po-
slední straně Šachového občasní-
ku, kde najdete i informaci, z jaké 
partie je která pozice.

Diagramy pro vás z českých i svě-
tových partií letošního roku vybral 
zkušený trenér děti a mládeže Petr 
Herejk.
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11. Č 
XABCDEFGHY 

8-+r+-+k+( 

7zpr+-+-zp-' 

6-+-vLp+-zp& 

5+psN-zPp+q% 

4-+-sn-sn-+$ 

3+-zP-+-+-# 

2Q+-+-zPP+" 

1tR-+-tR-mK-! 

xabcdefghy

12. Č 
XABCDEFGHY 

8-+-tr-+-tr( 

7+-wQl+k+-' 

6-+-tR-+-+& 

5+-zp-+P+-% 

4-+Pvlp+Lzp$ 

3+-+-+-+P# 

2PzP-+-+-wq" 

1+-+K+R+-! 

xabcdefghy

13. B
XABCDEFGHY 

8-wQ-+-vlk+( 

7+-+P+pzp-' 

6q+-+-sn-zp& 

5+-+-+N+-% 

4-+p+P+P+$ 

3+-+-+-+P# 

2P+-+-zP-+" 

1wq-+-tR-mK-! 

xabcdefghy

14. B 
XABCDEFGHY 

8r+-wq-+-tr( 

7+pzp-zppmk-' 

6psn-+-snp+& 

5+-+-sN-+-% 

4-+-zP-+Q+$ 

3+-sN-+-+-# 

2PzPP+-zP-+" 

1+-mK-+-tRR! 

xabcdefghy

15. B
XABCDEFGHY 

8-tr-wqr+-mk( 

7+-zp-+pvl-' 

6-+nzpLzp-zp& 

5+p+-+-+Q% 

4-+-+P+-+$ 

3+-vL-+-tRP# 

2PzP-+-zPP+" 

1tR-+-+-mK-! 

xabcdefghy

16. B 
XABCDEFGHY 

8r+-+-+-tr( 

7+-+k+-wqp' 

6p+-+p+-sn& 

5+P+lzPpsN-% 

4P+RzP-zP-+$ 

3+-+-+-wQ-# 

2-vL-+-+-zP" 

1tR-+-+-mK-! 

xabcdefghy

17. B
XABCDEFGHY 

8-+r+-+k+( 

7+-+l+-zpp' 

6r+-zp-zpn+& 

5+-zpP+-+N% 

4p+q+P+-+$ 

3+-vL-+P+-# 

2-zP-+-+PzP" 

1tR-wQR+-mK-! 

xabcdefghy

18. Č
XABCDEFGHY 

8-+-tr-+k+( 

7zpp+-+p+-' 

6-+-+-+pzp& 

5+-+-sn-+-% 

4-+-+PzP-+$ 

3+P+-+-zPl# 

2-zPr+LtR-zP" 

1tR-vL-+-mK-! 

xabcdefghy

19. B 
XABCDEFGHY 

8-+-+k+-tr( 

7+-+-zp-+p' 

6-+-zP-zppzP& 

5zp-+-+q+-% 

4Pzp-wQ-zP-+$ 

3+l+-+-+-# 

2-zPrtR-+P+" 

1+K+-tR-+-! 

xabcdefghy

20. Č 
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7zp-+-+k+-' 

6-+-vl-+-zp& 

5+-zpPtr-zp-% 

4-+P+p+-+$ 

3+Q+-+pzPq# 

2P+-+-zP-zP" 

1+-vL-+-tRK! 

xabcdefghy

21. B 
XABCDEFGHY 

8r+-tr-+k+( 

7zp-+q+-zp-' 

6-zpp+p+p+& 

5+-sn-zP-zPR% 

4-+lsN-+-+$ 

3+-zP-+-+-# 

2P+-+QzPP+" 

1+-+-mK-+R! 

xabcdefghy

22. Č 
XABCDEFGHY 

8-+-+-+k+( 

7+p+-+-+-' 

6-+p+-sn-+& 

5zp-+p+-+-% 

4-+-zP-+-+$ 

3zP-sN-zPNtrr# 

2-zP-+KtR-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

23. Č 
XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+p+-mk-+p' 

6-+-+-+p+& 

5zp-zp-+-+-% 

4P+-+K+PzP$ 

3+-+-+-+-# 

2-+P+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

24. Č 
XABCDEFGHY 

8-tr-+-+-+( 

7+-zPP+-+-' 

6p+-+k+-+& 

5zP-+-+-zp-% 

4-+K+-+-+$ 

3+-+-+-+p# 

2-+-+-+-zP" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy

Řešení naleznete na straně 8.
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Řešení digramů ze strany 6:

1. 
22…Dd1+!! 23.Vxd1 Vxd1# 0–1 
(Barrientos, S. (2457) vs. Vlassov, N. 
(2352), Titled Tuesday chess.com, 29. 
9. 2020)

2.
24.Dg8+!! Vxg8 25.Jf7# 1–0 (No-
vikov, E. (2276) vs. Maly, A. (2371), 
Speed Chess chess.com, 3. 10. 2020)

3.
35.Jg6+! fxg6 36.Df6# 1–0 (Royset, 
P. (2150) vs. Sorensen, Simen (2047), 
Fagernes GM Open, 5. 10. 2020)

4.
18.Dxc6+!! Dxc6 19.Vd8# 1–0 (De-
min, V. (2430) vs. Kozionov, Kirill 
(2470), Speed Chess chess.com, 
3. 10. 2020)

5.
25.Dxg6+!! Kxg6 26.Je5++- 1–0 (So, 
W. (2770) vs. Carlsen, M. (2863), Ban-
ter Final chess24.com, 29. 9. 2020)

6.
21…Dxe1+!! 22.Kxe1 Jxc2+-+ 0–1 
(Vastrukhin, O. (2401) vs. Le Quang 
Liem (2709), Speed Chess chess.com, 
3. 10. 2020)

7.
20.Dxf6+!! Kxf6 21.Je4+ Ke7 
22.Jxc5+- 1–0 (Obgolts, E. (2376) vs. 
Vastrukhin, O. (2401)
T i t l e d  Tu e s d ay  c h e s s . c o m , 
29. 9. 2020)

8.
37…f5+! 38.Dxf5 [38.Kh5 De2+ 
39.g4 Vxh3#] 38…De2# 0–1 (Spik, P. 
(1939) vs. Kantorik, M. (2211), Tatry 
Open 2020, 26. 9. 2020)

9.
40…Vxh2+! 41.Kxh2 Dxg3+ 42.Kh1 
Dh2# 0–1 (Tsvetkov, P. (2240) vs. 
Matsenko, A. (2228), ch-Urals, Chel-
jabinsk RUS, 5. 10. 2020)

10.
32.Dxf8+!! Kh7 (32…Kxf8 33.Va8#) 
33.Dxf7+- 1–0 (Fedoseev, V. (2674) 
vs. Savchenko, B. (2551), Speed Chess 
chess.com INT, 3. 10. 2020)

11.
27…Jf3+! 28.gxf3 Dg5+ 29.Kf1 Dg2# 
0–1 (Kumargaliev, M. (2212) vs. 
Duzhakov, I. (2399), ch-St Petersburg 
RUS, 26. 9. 2020)

12.
35…Dxd6!! 36.Dxd6 Sa4+ 37.b3 
Vxd6-+ 0–1 (Veinberg, N. (2404) vs. 
Xiong, J. (2709), Speed Chess chess.
com,  3. 10. 2020)

13.
39.Dxf8+!! Kxf8 40.d8D+ Je8 
41.De7++- 1–0 (Fedoseev, V. (2678) 
vs. Oparin, G. (2652), Speed Super 
chess.com, 4. 10. 2020)

14.
19.Dxg6+!! fxg6 20.Vxg6+ Kf8 
21.Vxh8++- 1–0 (Shirov, A. (2649) vs. 
Xiong, J. (2709), Speed Chess chess.
com, 3. 10. 2020)

15.
24.Vxg7! Kxg7 (24…fxe6 25.Dxh6#) 
25.Dxf7+ Kh8 26.Sf5 De7 27.Sxf6+ 
Dxf6 28.Dh7# 1–0 (Ma Qun (2630) 
vs. Esenbek Uulu, I. (2190), SCO 
National Chess Online chess.com, 
26. 9. 2020)

16.
30.Vc7+! Kxc7 31.Jxe6+! Sxe6 
32.Dxg7+ Jf7 33.Df6+- 1–0 (Shirov, 
A. (2647) vs. Grigoryan, K. (2658), 
Paterna ESP, 1. 10. 2020)

17.
31.Jxg7! Kxg7 32.Sxf6+! Kxf6 
33.Dxc4+- 1–0 (Aleksandrov, D. (2202) 
vs. Kumargaliev, Marsel (2212), ch-St 
Petersburg RUS, 24. 9. 2020)

18.
22…Vxe2! 23.Vxe2 Vd1+ 24.Kf2 
Jg4+ 25.Kf3 Vf1+ 26.Vf2 Vxf2# 
0–1 (Khusenkhojaev, M. (2399) vs. 
Yakubboev, N. (2591), SCO National 
Chess Online chess.com, 26. 9. 2020)

19.
28.d7+ Kf7 [28…Kd8 29.Db6+ 
Vc7+ 30.Ka1+–] 29.Vxe7+! Kxe7 
30.d8D++- 1–0 (Sindarov, J. (2557) 
vs. Artemenko, O. (2244), ch-UZB 
Taškent UZB, 22. 9. 2020)

20.
36…g4 37.Db7+ Kg6 38.Dc6 Dxh2+!! 
39.Kxh2 Vh5# 0–1 (Lazavik, D. 
(2424) vs. Erigaisi, A. (2559), Speed 
Chess chess.com, 3. 10. 2020)

21.
25.Vh8+ Kf7 26.Df3+ Ke7 27.Df6+!! 
gxf6 28.V1h7# 1–0 (Tang, A. (2538) 
vs. Svane, F. (2421), Speed Chess che-
ss.com, 3. 10. 2020)

22.
48…Jg4 49.Vf1 Vg2+ 50.Kd3 Jf2+ 
51.Ke2 Je4+ 52.Kd3 Vxf3 0–1 (Vive-
kananthan, A. (2239) vs. Matros, A. 
(2417), IM Charlotte USA, 2. 10. 2020)

23.
41…b5! 42.axb5 a4 43.Kd3 a3 
44.Kc3 c4! 0–1 (Tenold, A. (1935) 
vs. Dolzhikova, O. (2208) GM Open 
Fagernes NOR, 4. 10. 2020)

24.
53…Vb4+! 54.Kxb4 Kxd7 55.Kc5 
Kxc7 56.Kd5 g4 57.Ke4 g3 58.hxg3 
h2–+ 0–1 (Mista, A. (2574) vs. Gauri, S. 
(2353), GM Charlotte USA, 1. 10. 2020)
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