
A combinação perdida da glória 
 
 
2014/11/14 - Todos nós já tivemos jogos onde acabamos por negligenciar uma 
deslumbrante combinação e, de fato, fomos caminhando para a derrota. É uma 
sensação extremamente dolorosa quando você descobre que perdeu a chance de 
ganhar o jogo com um bela combinação. Akshat Chandra descobriu um exemplo 
particularmente dramático no torneio continental da Ásia, em 2012, e discutiu o assunto 
com o jogador envolvido. É uma jóia da combinação. 
 
 
Liem: "Teria sido a melhor partida da minha vida" 
 
 
por Akshat Chandra 
 
Um mês atrás, me deparei com um jogo que teve uma posição extremamente 
emocionante e complicada. Aconteceu durante o Campeonato Continental da Ásia de 
2012, realizado na cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã. O jogo foi entre o chinês GM Ni 
Hua, atualmente com rating de 2677 e rankeado mundialmente na posição 67 e o 
vietnamita GM Liem Le Quang, número 63 no ranking mundial. 
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O que está acontecendo nesse jogo? O tabuleiro está pegando fogo, tudo parece estar 
num verdadeiro caos e ambos os reis parecem estar relativamente inseguros. As 
Brancas acabam de ir para frente com 29.g6 e parece que o seu ataque rompeu as 
barreiras negras, aparentando não haver nenhuma maneira satisfatória para lidar com 
a ameaça de 30.Qxh7. Liem jogou 29... h5 ??, lance depois do qual as Brancas 
venceram com 30.Qxh5 Ba3+ 31.Kxb3 1-0. 
 
 
As Pretas perderam o jogo... 
 
Infelizmente para Liem, ele foi incapaz de encontrar uma extraordinária, ainda que 
difícil, refutação tática para o movimento g6 das Brancas, e deixou escapar de suas 
mãos uma gloriosa vitória. Eu conversei com ele há alguns dias para obter o seu ponto 
de vista e seus insights. Relembrando sobre o jogo, ele me disse: "Teria sido a melhor 
partida da minha vida se eu não tivesse perdido essa combinação." Ele foi muito 
educado e gentil para responder a algumas de minhas perguntas sobre o jogo. 
 
Akshat: Qual era a situação do relógio naquele ponto (lance 29)? Especificamente, 
quanto tempo você tinha? 
 
Liem: Eu acho que tanto Ni Hua quanto eu tinhamos cerca de 10 minutos naquela 
altura, com 30 segundos de incremento por lance, mas isso não ajuda muito nesta 
situação. 
 
Akshat: Você percebeu que falhou taticamente durante o jogo ou você somente ficou 
sabendo depois? 
 
Liem: Eu não percebi isso durante o jogo, nem meu adversário. Depois que o jogo 
terminou, alguém me disse que eu perdi uma brilhante combinação. Eu verifiquei com 
um computador e não podia acreditar nos meus olhos! 
 
Akshat: A sua intuição lhe dizia que havia uma vitória para você ou você estava 
sentindo que naquela posição não havia salvação? Naturalmente, o tempo apertado 
poderia ter sido um grande fator... 
 
Liem: Eu senti que eu deveria estar ganhando de fato. Mas depois de analisar por um 
tempo, eu não vi nada, entrei em pânico e joguei um horrível h5. Para ser honesto, eu 
também tinha uma linha de vitória no lance 28, que era muito mais fácil de se calcular 
do que no lance 29. Depois que eu perdi essa chance eu fiquei chateado e entrei em 
colapso sob a pressão do tempo. 
 

--------------------------------------------------------------------- 
 
Na verdade, Liem deixou escapar a vitória um lance antes, como ele aponta. Ela não 
teria sido tão espetacular e épica como na combinação resultante do lance 29, mas no 
final, você não ganha pontos de estilo levando-se em conta como você ganha. Tudo o 
que importa é você conseguir a vitória, seja lá de qual maneira for. Mas falando-se em 
oportunidade perdida, Liem é referência! 
 
Da posição exposta no diagrama abaixo, em vez de 29 ... h5, que foi o lance dado por 
Liem, sua missão é encontrar a espetacular combinação vencedora para as Pretas. 
Reserve um tempo porque é muito difícil, provavelmente uma dificuldade oito numa 
escala de dez. 



 
 

Pretas jogam e ganham. Boa sorte! 
 

 
 
A solução para o problema acima está logo abaixo, mas peço para você não sucumbir 
e gastar mais um pouco de tempo, seja mais15 minutos ou meia hora, tentando 
resolver isso sozinho. Se você não fizer isso, vai perder a oportunidade de 
experimentar a maravilhosa sensação da descoberta, a alegria de encontrar sozinho 
uma jóia da combinação enxadrística. E mesmo que você não consiga, isso vai te 
ajudar a entender e apreciar a solução de uma maneira mais profunda. Para te ajudar a 
meditar na posição, veja abaixo um outro diagrama do jogo, agora em 3D. 
 
 

 



VEJA A SOLUÇÃO, COMEÇANDO NO LANCE 29: 
 
 
[Event "Asian Continental Open"] 
[Site "Ho Chi Minh City"] 
[Date "2012.05.12"] 
[White "Ni, Hua"] [WhiteElo "2673"] 
[Black "Le Quang, Liem"] [BlackElo "2703"] 
[FEN "r1r3k1/1q3pPp/1N2n3/4p1P1/1bP1b3/1p2BB2/pK5Q/3R3R w - - 0 29"] 
 
29. g6 Ba3+  
 
As Pretas precisam continuar oferecendo movimentos forçados e, sendo assim, cada 
um de seus movimentos tem que ser um xeque. 
 
30. Kxb3  
 
(se 30. Ka1 b2+ 31. Kxa2 Bc5+ 32. Kxb2 Qxb6+ 33. Kc3 Qb4++)  
Liem disse: Eu calculei 30. Kc3 a1=Q+ 31. Rxa1 e não vi nada nessa linha. É claro que 
eu não percebi a idéia de Nd4+, Rxc4+ etc. 
 
30... a1=N+ ! 
 
Liem: Pelo que me lembro, algumas idéias como 30 ... Qxb6 + passaram pela minha 
cabeça, mas eu achei que não iriam funcionar. 
 
31. Rxa1 
 
(se 31. Kc3 Rxc4+ ! 32. Kd2  

(se 32. Kxc4 Qc6+ 33. Bc5 Qxc5++)  
(se 32. Nxc4 Qb4++)  

32... Rc2+ 33. Ke1 Rxh2 e captura a Dama) 
 
31... Qxb6+ !! 32. Bxb6 Nd4+ 33. Kc3  
 
(se 33. Bxd4 Rcb8+ 34. Bb6 Rxb6+ 35. Kc3 Bb4+ 36. Kb2 Bd2++)  
 
33... Rxc4+ !! 34. Kd2  
 
(se 34. Kxc4 Rc8+ 35. Bc5 Rxc5++)  
 
34... Nxf3+  
 
Um dos pontos mais delicados desta combinação é revelado. Era essencial a Dama 
estar em h2, para fazer que fosse possível o garfo. É por isso que esta combinação 
não iria funcionar depois de Liem ter jogado 29... h5, o que faria tirar a Dama de h2. 
 
35. Ke3 Nxh2 
 
As Pretas têm duas peças a mais e agora facilmente ganham o jogo. 
 



VEJA COMO SERIA A VITÓRIA DAS PRETAS UM POUCO ANTES, 
COMEÇANDO NO LANCE 28: 
 
 
[Event "Asian Continental 2012"] 
[Site " Ho Chi Minh "] 
[Date "2012.05.12"] 
[White "Hua, Ni"] [WhiteElo "2673"] 
[Black "Quang Le, Liem"] [BlackElo "2703"] 
[FEN "r1r3k1/1q3pPp/1N2n3/4p1P1/pbP1b3/1P2BB2/pK5Q/3R3R b - - 0 28"] 
 
 

 
 

Jogam as Pretas e ganham 
 
 
Enquanto 28...axb3 pode não ser um lance ruim, Liem perdeu a chance de vencer o 
jogo antes do lance 29, ainda no lance 28, se ele tivesse jogado: 
 
28... Nxg5 ! 
 
Liem tinha se referido a esse movimento quando falei com ele.  
A partida acabou terminando assim:  
(28... axb3 ? 29. g6 h5 30. Qxh5 Ba3+ 31. Kxb3 1-0 - Ni,H (2673) - Le Quang,L (2703) 
Ho Chi Minh City, 2012) 
 
29. Bxg5 Qxb6 
 
Esse simples lance dá para as Pretas um ataque esmagador. 
 
30. Bxe4 
 
Então… 



30… Bc3+ 31. Kxc3  
 
[se 31. Kc2 axb3+ 32. Kxc3  

(se 32. Kd3 Qd4+ 33. Ke2 Qxe4+ 34. Be3 a1=Q)  
32... a1=Q+ 33. Rxa1 Qd4+ 34. Kxb3 Qxc4+ 35. Kb2 Qb4++] 
 
31... a1=Q+ !  
 
(se 31... Qxb3+ ?? - Seria precipitado, e agora são as Brancas que ganham depois de 
jogarem 32. Kd2, deixando as Pretas sem xeques) 
 
32. Kd2  
 
(se 32. Rxa1 Qd4+ 33. Kc2 axb3+ 34. Kxb3 Qxc4+ 35. Kb2 Qb4++) 
Uma transposição da linha 32. Kd3 
 
32... Qbd4+ 33. Bd3  
 
(se 33. Ke2 Qxe4)  
 
33... Qab2+ 34. Ke1 Qxh2 35. Rxh2 Qg1+  
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Sobre o autor, Akshat Chandra 
 

Eu tenho 15 anos de idade e estou no décimo primeiro ano na escola. 
Aprendi xadrez quando minha família mudou-se para a Índia, por 

alguns anos. Comecei a jogar em 2009 e recebi um rating FIDE de 
1548 em janeiro de 2010. Quando eu me envolvi competitivamente no 

Xadrez, eu percebi que com 9 anos e meio de idade eu tinha 
começado a jogar muito tarde, em comparação com os outros meninos 
dos EUA e da Índia. Os principais jogadores em torno de minha idade 

começaram a jogar Xadrez com cinco ou seis anos e estavam 
centenas de pontos Elo acima de mim. Whoa! 

 
Eu estou em uma missão para conseguir o título de GM. Não vai ser 

fácil chegar a este cobiçado título, e isso requer uma grande 
quantidade de suporte e treinamento. Mas, como outros antes de mim 
que andaram nesse caminho difícil, eu vou continuar no duro trabalho 
que, até agora, em menos de cinco anos, me levantou de um rating de 
1548 para 2490, fazendo-me tornar um Mestre Internacional. Tal como 
o zagueiro do futebol americano Joe Namath disse uma vez: "Se você 
não está percorrendo um único caminho por completo, então por que 

andar em todos?" Mais sobre mim e sobre minha busca para o título de 
GM pode ser visto no meu blog. 

 
 

Fonte: Chessbase 
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