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GM Felgaer Rubén (2570) – Ávalos Parra Joao (2251) 

Introdução: Colocação de peças é ordenar suas peças sabendo como poderiam evoluir no futuro, faz parte também 

das manobras gerais de peças durante o meio jogo, porém a diferença é que na colocação das peças já é feita desde a 

abertura. 

1.E4 e6 2.d4 d5 3.Cd2  

Bom só como um comentário isolado, o GM Felgaer pontua mais de 80% de vitórias jogando contra francesa, acho que 

o MF Ávalos jogador de siciliana tentou mudar, mas escolheu sem dúvida a pior defesa contra Felgaer, eu sempre 

recomendo jogar o que mais você conhece se o seu rival é forte.   

3… Be7 4.Cg-f3  Cf6 5. e5 Cf-d7 6. Bd3 c5 7.c3 Cc6 8. 0-0 cxd4 9.cxd4 g5  

E agora o que jogar?  Pois o próximo lance é g4, de nada adianta jogar h3, pois segue h5 com a mesma ideia.  

 

 10.Cb3! g4 

E o cavalo vai para uma casa onde poderá evoluir. 

11.Ce1!  

Com saída por c2, ou porque não d3, após tirar o bispo. 

11... h5 12.f4 Db6 13. Be3 a5 

Como jogar aqui? O Cavalo deve ficar em b3 porém... 
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14. a4 Cf8  

Bom, esse lance mostra porque o preto esta mal na posição, o lance das pretas foi feito para poder jogar um Cb4! E se 

Bb1 Bd7, evolui suas peças, então Felgaer aqui jogou: 

15. Tc1! Se agora (Cb4, Bb1! E se Bd7, Cc5).   

15...  Bd7 16.Cc5 Bxc5 17.Txc5 Ce7 18.Dc2 Bc6 e agora?  

 

Melhorar nossa pior peça, o Cavalo, então f5! Apos as trocas o cavalo pode chegar em d3. 
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19. f5! exf5 20.Bxf5 Ce6 21.Bxe6 fxe6  22. Cd3!! Cf5! E agora como jogamos? 

 

23.Cf4!!, Rd7 (Cxe3,Dg6+,Rd8,Df6+,Rc7,Cxe6+,Rb8,Dxh8+,Ra7,Tf8! 1-0).  

24.Cxd5! Bxd5 25. Txf5 exf5 26. Txd5+ Re7 27. Dxf5  1-0  uma Grande Obra do GM Argentino. 

Hecha por MF Simón Languidey 
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