
BIAŁA WIEŻA

Magazyn Szachowy



Spis treści

Coś dla początkujących - wieża     ..............     3   
 
Zasady turniejowe     ...................................     4
 
Pamiętne partie - Grigory Serper vs Ioannis
Nikolaidis    ...................................................     5
 
Wielcy szachiści - Garry Kasparov     .........     6
 
Aktualności     ...............................................     9
 
Od autora     ...............................................     10
 

2



Każdy musi kiedyś zacząć, a dziś mamy nadzieję,
że zaczniesz Ty! Ale jak zacząć? Najsensowniej
zacząć od nauki ruchów. A, przynajmniej dla
mnie, najłatwiej jest zacząć od ruchów wieży.
Wieża ma bardzo prostą instrukcję obsługi.
Porusza się ona po  prostych w każdym kierunku,
czyli na boki i do przodu oraz do tyłu, o dowolną
ilość pól. Wieże nie mogą przeskakiwać innych
figur, a jeśli je zbiją, to zatrzymują się na polu po
zbitej figurze. Nie jest to trudne, prawda?

Coś dla początkujących -
wieża

Poćwiczmy teraz trochę.
Narysuj sobie szachownice

i wieżę, a następnie
narysuj wszystkie jej ruchy.
Pomyśl, co jeszcze możesz
zrobić. Może wpadniesz na

własny pomysł?
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Zasady turniejowe

Chcąc grać w szachy na poważnie należy
brać udział w turniejach. To wiemy. Ale
wiemy też, że turnieje rządzą się swoimi
zasadami. I choć może się wydawać inaczej
zasady te są niezwykle proste. 
Gra się do dwóch błędów (złych ruchów,
np. podejście królem pod szacha). Za
pierwszy błąd często przeciwnik dostaje
dodatkowy czas. Na turniejach nie można
dotknąć jednej figury, a następnie ruszyć
się inną. Nie można też zmieniać ruchu,
który ustawiłeś i puściłeś rękę (no, chyba,
że ruch jest błędny, a Ty nie kliknąłeś
jeszcze zegara). Jeśli skończy Ci się czas to
przegrywasz, ale tylko jeśli przeciwnik ma
materiał, którym mógłby cię zamatować.
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Pamiętne partie - Gregory
Serper vs Iosnnis Nikolaidis
Czy jest ktoś, kto nie lubi oglądać zmiennych,
przepięknych partii granych przez innych
ludzi?  Jeśli tak, to musi się tak dziać chyba
tylko z zazdrości :-) Ja osobiście tą partię
uwielbiam! Zachęcam wszystkich do
obejrzenia tej właśnie partii ze względu na jej
przewrotność. Obiecuję, iż zadziwi Was jej
przebieg. Link do platformy, na której można
samodzielnie przeanalizować szachową
rozgrywkę wklejony jest poniżej:
https://www.redhotpawn.com/chess/grandm
aster-games/viewmastergame.php?
pgnid=156168&subject=Gregory_Serper_vs_I
oannis_Nikolaidis
Osobom, które mają po obejrzeniu tej partii
mętlik polecam wyszukać ją sobie na
youtubie z wytłumaczeniem.



           Wielcy szachiści -        
 Garry Kasparov

Uwaga! Nie jest to próba ułożenia wielkich
arcymistrzów według kolejności. Wybór

Kasparova jest czysto indywidualny.

Garry Kasparov. Garri Kimowicz
Kasparov.  Arcymistrz Garri Kimowicz
Kasparov. Były mistrz świata. 4 według
numeracjil Morphy'ego.
Urodził się 13 kwietnia 1963 w  Baku
(stolicy Azerbejdżanu). Jego matką jest
Klara Szagenowna Kasparian, a ojcem był
Kim Mojsiejewicz Weinstein. W szachy
zaczął grać w wieku pięciu lat. Pierwszym
ważnym osiągnięciem Kasparova na
arenie międzynarodowej jest zwycięstwo
na turnieju arcymistrzowskim, gdy miał
16 lat.
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Aby  zdobyć tytuł mistrza świata nie
wystarczy wygrać na jakimkolwiek turnieju
szachów klasycznych z obecnym
mistrzem. To byłoby za łatwe, a mistrz
świata non stop by się zmieniał. Zatem,
aby zdobyć ten tytuł, gra się wielomecz z
obecnym mistrzem świata. Gra się tak,
dopóki jedna z osób wygra sześć partii.
Pierwszy ,,turniej" o tytuł mistrza świata
Kasparova odbył się w 1984 roku. Był on
jednym z najbardziej kontrowersyjnych
,,turniejów" o ten tytuł. Kasparov grał z
Karpovem przez 5 miesięcy bez
roztrzygnięcia! Pojedynek został
przerwany z obawy o zdrowie Karpova.
Kasparov był zły z tego powodu, ponieważ
uważał, iż mimo, że według punktów
przegrywał, psychicznie był bardzo blisko
wygranej.
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Na szczęście dla Kasparova rok później
znów mógł zagrać z Karpovem i do tego
wygrać tytuł mistrza świat. Łącznie zagrali
ze sobą jeszcze 3 mecze. Za każdym
kolejnym razem wygrywał Kasparov.
Kasparov był mistrzem świata 15 lat, aż w
2000 roku został pokonany przez
Władimira Kramnika. 
Garry Kasparov od dłuższego czasu nie
gra w szachy ,,zawodowo", zdarzało mu
się jednak trenować szachową czołówkę,
np. Magnusa Carlsena w latach 2009-
2010.

Foto źródło: 
 http://www.speakers.pl/pol/prelegenci/profil/garry-kasparov            



Aktualności

Chwilowo, w dobie koronawirusa,
niestety nie dzieje się nic, więc
przepraszam, ale...
No właśnie, ale! Ale zdanie powyżej było
wierutnym kłamstwem! Może i nie ma
turniejów na żywo, ale przecież  mamy
jeszcze internet!
Cały internet aż huczy od szachowych
wydarzeń. Na przykład grupowe
mistrzostwa świata, które niedawno
odbyły się na chess.com. Dzisiaj to
platformy szachowe nadają rytm
szachom - zapraszam zatem do
korzystania z nich!
Osobiście polecam lichess.com oraz
chess.com. Korzystajmy skoro możemy!
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Od autora
Szachy to wspaniała gra. Jest wiele
korzyści wynikających z gry w szachy.
I nie mówię tu tylko o tych wszystkich
wspaniałych umysłowych plusach. Bo
śmiem twierdzi, iż innych jest równie
wiele. Na przykład, jest to szansa na
poznanie wielu ludzi i zmierzeniu się
z nimi w sprawiedliwej rywalizacji.
Albo szansa na zbliżenie się do siebie
różnych pokoleń. 
I chociaż uwielbiam grać w szachy, to
wiem, że wiele osób myśli, że szachy
to sport nudny i niewiele warty.            
A szachy nie są nudne! Wie to każdy,
kto kiedykolwiek grał partię w
szachowym turnieju. I mam na myśli
każdy turniej, i ten dla arcymistrzów, i
ten szkolny :-)
 

Pozdrawiam, Zofia Seredyńska


