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Ισοπαλίες στα πρώτα τραπέζια
του Α΄γκρουπ - Κοντονάσιος και

Γκόμεζ οι μόνοι με 4/4 στο
Β΄γκρουπ

Σε συνδιοργανωση με την Περιφερεια
Κρητης και το και μεEurope Direct
ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟ τα ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ μελη του ΣΥΦΑΚ ,
συνεχιζεται το 1 ο ΣΟΗ στις1 OPEN
εγκαταστασεις του ξενοδοχειου
Astoria.
Ο 4ος γυρος ηταν πιο ηρεμος απο το
2ο και 3ο αντιστοιχα αλλα οχι και
λιγοτερο μαχητικος. Στο πρωτο
τραπεζι ο Άγ. Σανδαλακης δεν
καταφερε να καμψει την αντισταση
του Μυλωνακη μετα την ομορφη
αμυνα του τελευταιου. Στο 2ο τραπεζι
ο Λυριντζακης με αντιπαλο τον
Αναγνωστοπουλο εχασε προς το
τελος της παρτιδας μια ευκαιρια για
αποφασιστικοπλεονεκτημα ενω στο
3ο τραπεζι οΠ. Ελευθερακηςσυνεχισε
τα καλα αποτελεσματα με ισοπαλια
απεναντι στονΚαλογερηαν και θαμπορουσε να ζητησει περισσοτερα. Τους Σανδαλακη,Μυλωνακη,
Λυριντζακη, Αναγνωστοπουλο και Καλογερηεπιασε στην πρωτη θεση με 3,5/4 και ο Γρατσεας μετα
τη νικη του επιτου Γιρβαλακη. Στα υπολοιπα αποτελεσματα αξιοσημειωτη η νικη με τα μαυρου του
Treptow (1000) επιτου Αγγελετου (1861) που εχασε σημαντικηευκαιρια καθαρης νικης στην 14η
κινηση.
Στο Β΄γκρουπ, το απολυτο διατηρησαν οι Κοντονασιος και
Γκομεζ που παιζουν μεταξυ τους στον 5ο γυρο. Με 3,5/4
ακολουθειο Σησαμακης που αντιμετωπιζει σημερα με τα
μαυρατοΜαρκακη.
Τη Τεταρτη το βραδυ σε ε ξα ιρετ ικα φ ι λ ικ ο κ λ ιμα
πραγματοποιηθηκε στο καφε του ξενοδοχειου Αστορια το
ατομικοπρωταθλημα στο οποιο πρωτευσε με το επιβλητικοblitz
9/9 ο Νικος Σερπετσιδακης!!! 2ος με 7,5/9 ο Γιαννης Καλογερης
ενω τη 3η και 4η θεση μοιραστηκαν οι Άγγλοι παικτες του
τουρνουα καιAdamsTim BielbyPaul.
Χτες Πεμπτη ηταν ελευθερη μερα και πραγματοποιηθηκαν αλλες
δυο παραλληλες εκδηλωσεις. Τοπρωϊ στηνΠλατεια Ελευθεριας, ο
ισχυροτερος σκακιστης της Κρητης, ο Άγγελος Σανδαλακης
πραγματοποιησε σιμουλτανεαγωνα και κερδισε και τους 22 αντιπαλους που αντιμετωπισε ταυτοχρονα! Η
εκδηλωση ηταν ιδιαιτερα πετυχημενη καθως προβαλε το σκακι στην ηρακλιωτικη κοινωνια. Το απογευμα
πραγματοποιηθηκε το ομαδικο πρωταθλημα με τη συμμετοχη 4 ομαδων με συστημα πουλ διπλωνblitz
συναντησεων.Νικητριααναδειχθηκε ηομαδα «Μπλιτσονικητες»πουαπαρτιζοταναποτουςΝικοΠαπανδρεου,
ΜανοΛαντζουρακη,Γιωργο καιΣτρατοΚουτσαφτη!Mardoyan

(6) Sandalakis,N (1961) - Vitsaxakis,N (1538) [B50]
11th OPEN SOI (4), 23.04.2014
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¥c4 a6 4.a4 ¤f6 5.d3 g6 6.c3 ¥g7 7.e5 dxe5 8.¤xe5 0–0 9.£b3 e6
10.0–0 1–0

(7) Predeftakis,G (1637) - Bielby,P (1896) [A08]
11th OPEN SOI (4), 23.04.2014
1.¤f3 d5 2.d3 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 ¤f6 5.0–0 0–0 6.c3 c5 7.¤bd2 ¤c6 8.£c2 e5 9.e4 h6
10.¤b3 b6 11.exd5 ¤xd5 12.a3 ¥e6 13. e1 c8 14.¤bd2 £c7 15.¤c4 fd8 16.£e2 f6
17.¤e3 ¤de7 18.h3 £d7 19.¤g4 h5 20.¤fxe5 fxe5 21.¥xc6 ¤xc6 22.¤xe5 ¤xe5 23.f4
£xd3 24.£xd3 xd3 0–1

(8) Aggeletos,M (1861) - Treptow,B (1000) [A49]
11th OPEN SOI (4), 23.04.2014
1.d4 ¤f6 2.¤f3 d6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 5.0–0 a6 6.c4 c6 7.¤c3 ¥f5 8.£b3 £c8 9.¤g5 h6
10.e4 ¥g4 11.¤f3 a7 12.e5 dxe5 13.¤xe5 ¥h3

14.¥e3 ¥xg2 15. xg2 ¤bd7 16. ad1 h5 17.d5 ¤xe5 18.¥xa7 h4 19.¤e2 hxg3 20.£xg3Ά

¤e4 21.£f4 £h3+ 22. h1 g5 23.¤g1 £h5 0–1Ά

(9) Vagionakis,M (1614) - Adams,T (1789) [B07]
11th OPEN SOI (4), 23.04.2014
1.e4 c6 2.d4 d6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 ¥g4 5.¥e2 £c7 6.¥f4 ¥xf3 7.¥xf3 e5 8.¥g3 ¤bd7

9.¤e2 ¥e7 10.0–0 g5 11.¤c1 h5 12.h3 0–0–0 13.c4 dg8 14.£d3 g4 15.hxg4 hxg4 16.¥e2
¤h5 17.¥h2 ¤f4 18.£a3 h7 19.£xa7 gh8 20.£a8+ £b8 21.£xb8+ xb8 22.¥xg4Ά

xh2 23.¥h3 2xh3 24.gxh3 ¤xh3+ 25. g2 exd4 26.f4 h4 27.¤d3 ¤f6Ά

28. ae1 ¤h5 29.f5 ¤3f4+ 30.¤xf4 ¤xf4+ 31. f3 ¤d3 32. d1 ¤e5+ 33. g3 x e4 0–1Ά Ά

(10) Mardoyan,G (1419) - Koumis,F (1701) [B90]
11th OPEN SOI (4), 23.04.2014
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 6.a4 e5 7.¤b3 ¥e6 8.¥e3 ¥e7 9.¤d2
d5 10.exd5 ¤xd5 11.¤xd5 £xd5 12.¤c4 ¤c6 13.£xd5 ¥xd5 14.¤b6 d8 15.¤xd5 xd5
16.¥c4 d7 17.0–0 0–0 18.¥b6 ¥d8 19.¥c5 ¥e7 20.¥b6 ½–½

Ομαύροςμηδενίστηκεαπόχτύπηματουκινητούτηλεφώνου

Ο λευκός κερδίζει αμέσως με την κίνηση 15.Α:θ3 καθώς μετά το
15...Β:θ3 ακολουθεί 16.Ββ6 με εγκλωβισμό του πύργου (16...Πα8
17.Β:β7).

Ο λευκός βρέθηκε από πολύ νωρίς στην παρτίδα αντιμέτωπος με
μια ισχυρή επίθεση πάνω στο ροκέ του, η οποία του στοίχησε
αρκετό υλικό. Όμως, ο μαύρος έδωσε μια τελευταία ευκαιρία
ξεχνώντας πωςπλέον ο ίππος του θ3 τρώγεται.Μετά από 28.Πζ3 ο
λευκόςθαμπορούσεακόμακαι να«κλέψει»τηνπαρτίδα.



(1) Sandalakis,A (2399) - Milonakis,G (2139) [D91]
11th OPEN SOI (4), 23.04.2014
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 5.¥g5 0–0 6.¥xf6 ¥xf6 7.cxd5 c5 8.dxc6 ¤xc6
9.e3 £a5 10.£d2 ¥g7 11.¥c4 d8 12.¤e4 £b6 13.0–0 ¤a5 14.¥e2 e5 15.d5 ¥e6
16.dxe6 xd2 17.exf7+ xf7 18.¤fxd2 c8 19.b3 ¥f8 20. ac1 xc1 21. xc1 ¥e7Ά

22.¤c4 ¤xc4 23.¥xc4+ g7 24.a4 a6 25.¥d5 £b4 26.g4 h5 27.h3 hxg4 28.hxg4 ¥d8Ά

29. c8 £e7 30.¤c5 h7 31.¤e6 £h4 32.¥f3 e4 33.¥e2 ¥a5 34. c4 ¥e1 35. c7+ g8Ά Ά

36. g7+ h8 37. f7 ¥d2 38. g2 ¥b4 39. xb7 ¥d6 40.¤f4 ¥xf4 41.exf4 e3 42.fxe3Ά Ά

£e1 43. b8+ g7 44. f3 £h1+ 45. f2 £h4+ 46. g2 £e1 47. b7+ f8 48.¥c4 £xe3Ά Ά Ά Ά Ά

49. f7+ e8 50.g5 a5 51. f6 d8 52. f1 c7 53.¥b5 d8 54. f8+ c7 55. f6 d8Ά Ά Ά Ά Ά Ά Ά

56. f8+ ½–½

(2) Anagnostopoulos,K (2170) - Lirindzakis,T (2266) [D38]
11th OPEN SOI (4), 23.04.2014
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥b4 5.£a4+ ¤c6 6.e3 0–0 7.¥d2 dxc4 8.¥xc4 a6

9.£c2 ¥d6 10.a3 e5 11.dxe5 ¤xe5 12.¥e2 ¥d7 13.¤xe5 ¥xe5 14.¥f3 b8 15.¤e2 e8
16.¥c3 £e7 17. c1 ¥g4 18.¥xg4 ¤xg4 19.£f5 ¥xc3+ 20. xc3 ¤f6 21.0–0 bd8
22.¤d4 ¤e4 23. c2 c5 24.¤e2 b6 25.¤f4 g6 26.£g4 d6 27.£e2 c4 28.f3 ¤f6 29.e4
£e5 30.£e3 b5 31.¤e2 ed8 32.¤c3 d3 33.£f2 £d4 34.£xd4 8xd4 35.a4 b4
36.¤e2 d8 37.¤f4 d2 38. fc1 b3 39. xc4 xb2 40. c8 xc8 41. xc8+ g7 42. c3Ά

¤d7 43.¤d3 b1+ 44. f2Ά

44... Ά¤b6 45.a5 ¤a4 46. c4 ¤b2 47.¤xb2 xb2+ 48. g3 ½–½

(3) Eleftherakis,P (1624) - Kalogeris,I (2075) [B24]
11th OPEN SOI (4), 23.04.2014
1.e4 c5 2.¤c3 e6 3.d3 ¤c6 4.g3 g6 5.¥g2 ¥g7 6.¥e3 ¤d4 7.£d2 ¤e7 8.¤d1 d5 9.c3
¤dc6 10.¥xc5 dxe4 11.dxe4 ¤e5 12.£xd8+ xd8 13.¥e3 ¥d7 14.¤f3 ¤xf3+ 15.¥xf3Ά

¥c6 16.¥g2 f5 17.0–0 c7 18.f3 ad8 19.¤f2 ¤c8 20. ad1 ¤d6 21.¥c1 a5 22. fe1 e5Ά

23.b3 d7 24.c4 a4

25.¥a3 axb3 26.axb3 a8 27.¥xd6+ xd6 28. xd6 xd6 29.b4 b6 30. d1+ e6 31.f4Ά Ά

c8 32.exf5+ gxf5 33.¥xc6 xc6 34.fxe5 ¥xe5 35.c5 b5 36. d3 a6 37. d8 e7Ά

38. d5 e6 39. d8 a3 40.¤d3 ¥c7 41. d4 a1+ ½–½Ά

(4) Gratseas,S (2121) - Girvalakis,S (1981) [D01]
11th OPEN SOI (4), 23.04.2014
1.d4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.¥g5 ¥f5 4.f3 h6 5.¥h4 g5 6.¥g3 ¥g7 7.e3 ¤bd7 8.¥d3 ¥xd3
9.£xd3 c6 10.¤ge2 £a5 11.0–0 ¤h5 12.b4 £d8 13.¥f2 0–0 14.e4 ¤b6 15.e5 f6 16.g4
¤f4 17.¤xf4 gxf4 18.exf6 ¥xf6 19.£g6+ ¥g7 20. fe1 f6 21.£d3 £d6 22.a4 ¤c4
23.¤e4 dxe4 24.£xc4+ £d5 25.£xd5+ cxd5 26.fxe4 c8 27.exd5 xc2 28. ac1
xc1 29. xc1 b6 30. c4 f7 31. g2 d6 32. f3 xd5 33. xf4 b5 34. e4 g5Ά Ά Ά Ά Ά

35.axb5 xb5 36.¥e1 g5 37.h3 b5 38. c7 a6 39. c6 e6 40. xa6 ¥f8 41. a2 b8
42. b2 ¥d6 43.b5 ¥c7 44.¥d2 g6 45.¥f4 ¥xf4 46. xf4 f6 47.b6 b7 48.h4 f7Ά Ά Ά Ά

49. e5 e7 50. b1 d7 51.g5 hxg5 52.hxg5 e7 53.g6 d7 54.g7 b8 55. f6 d6Ά Ά Ά Ά Ά Ά Ά

56.b7 1–0

(5) Maris,I (1991) - Brokalakis,C (1210) [A11]
11th OPEN SOI (4), 23.04.2014
1.¤f3 d5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 g6 4.0–0 ¥g7 5.c4 c6 6.£a4 ¥d7 7.¤e5 £c7 8.d4 0–0 9.¤c3
dxc4 10.£xc4 ¥e6 11.£a4 ¤d5 12.¤xd5 ¥xd5 13.e4 ¥e6 14.¥f4 £b6 15. ab1 ¤d7
16.¤xd7 ¥xd7 17.¥e3 fc8 18. fd1 £b5 19.£a3 ¥f8 20.£c3 ¥g7 21.£d2 d8 22.¥f1
£h5 23.£b4 ab8 24.£xe7 ¥g4 25. d2 e8 26.£c7 ¥f3 27.e5

27... Ά¥h6 28. e1 ¥d5 29.¥g2 ¥xg2 30. xg2 ¥xe3 31. x e3 £g5 32.h4 £e7 33.£xe7
x e7 34.g4 d8 35.f4 ed7 36. ed3 d5 37. f3 f8 38. e4 e7 39.f5 8d7 40. c2Ά Ά Ά Ά

a5 41.b4 b5 42.a3 bd5 43. c5 a6 44.a4 d8 45. e3 gxf5 46.gxf5 g8 47. xd5Ά

g3+ 48. e2 xd3 49. xd3 cxd5 50.a5 h5 51. e3 1–0Ά Ά Ά

ΧΑΜΕΝΕΣΕΥΚΑΙΡΙΕΣ...
Το μπουλετίν του 4ου γύρου έχει σαν θέμα χαμένες ευκαιρίες στα
πρώτα10τραπέζιατουΑ΄γκρουπ.

Με την κίνηση 44...α5 ο μαύρος θα μπορούσε να αποκτήσει
αποφασιστικό πλεονέκτημα. Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με την
παρτίδα είναι ότι ο μαύρος ίππος δεν θα αλλαχθεί και θα πατήσει
από το β6 στο γ4 αφού έχει παικτεί η κίνηση β2 υποστηρίζοντας το
πιόνι. Αργά ή γρήγορα ο λευκός θαπρέπει να δώσει διαφορά για το
πιόνιβ2,οπότεκαιλογικάθαχάσει τηνπαρτίδα.

Ο λευκός έχει ένα «υγιές» πιόνι παραπάνω και καλείται να βρει μια
δύσκολη στρατηγική μανούβρα που θα βελτιώσει πολύ τη θέση του. Η
σωστή κίνησηστηθέσηήταν το25. Ιδ3με τηστρατηγικήαπειλή Ιβ4 και
μετάή Ιδ5 (ανδεν έχει αλλαχτεί το ε4πιόνι) ή Ι:γ6.Η εξουδετέρωση του
ενεργητικού λευκοτετράγωνου αξιωματικού σε συνδυασμό με το
πλεονέκτημα των αξιωματικών του λευκού θα έδεινε σοβαρό
πλεονέκτημαστολευκό.

Ο μαύρος έχασε την ευκαιρία να ισορροπήσει τη θέση με τη κίνηση
27...Αε4πουδημιουργούσετηδιπλήαπειλήΑ:β1καιΒζ3.Ησυνέχειαθα
μπορούσε να είναι 28. Αδ3 Αδ5 (ανανεώνει την απειλή Βζ3 και το πιόνι
α2)29.Αε2Βζ5!


