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NOTA DO EDITOR
Esta foi uma das datas mais aguardadas para o Núcleo
Planck de Esportes, devido ao grande destaque e as
conquistas realizadas pelos nossos estudantes durante o
ano de 2020, trabalho realizado pelos cuidados do Professor
Eduardo Caris que participou ativamente desta edição. Esta
edição é uma singela maneira de homenagear os nossos
alunos e alunas que têm realizado feitos incríveis no
tabuleiro e também um convite para toda a Família Planck,
pois na próxima semana teremos a nossa última etapa do
Torneio Planck de Xadrez Virtual. Venha participar com a
gente neste encontro.
Um grande abraço e um excelente final de semana.
Leonardo Lobo
Coordenador de Educação Física e Esportes
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Dia Mundial do
Enxadrismo
Você sabe quem foi José Raul
Capablanca? Para contar sobre o
Dia Internacional do Enxadrismo
falaremos um pouco sobre este
cubano. Campeão mundial de
xadrez

em

1921

e

considerado

por

especialistas

como

1927,
alguns

o

maior

jogador de todos os tempos, já
foi

chamado

de

Mozart

do

xadrez, devido a sua genialidade
precoce

nos

tabuleiros.

Para

termos uma ideia de como o seu
sucesso foi revelado desde muito
novo,

ele

aprendeu

a

jogar

xadrez aos 4 anos de idade, com
12 anos venceu Juan Corzo,
campeão cubano, em uma série
de 12 jogos, onde obteve 4
vitórias, 2 derrotas e 6 empates.
Detentor de incríveis números,
Capablanca perdeu menos de 50
partidas oficiais em toda a sua
trajetória

profissional,

ficando

invicto durante 1916 a 1923, em
uma sequência de 63 jogos,
incluindo o Campeonato
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incluindo

o

Campeonato

não está errado. Pois esta é

importância deste esporte, é

Mundial. Para celebrar estes

uma curiosidade no mundo

que temos até o Dia Nacional

feitos e celebrar a arte do

do

do Livro de Xadrez, que é

xadrez, o Dia Internacional

existem

a

comemorado no dia 17 de

do

é

comemoração deste esporte.

agosto. Além de contar com

comemorado todo dia 19 de

A outra data é o dia 20 de

grandes nomes do Tabuleiro

novembro, data escolhida em

julho. Esta data é celebrada

como

homenagem a Capablanca.

devido a fundação da FIDE, a

mais

Federação Internacional de

Mequinho, André Diamant,

Xadrez,

Darcy Lima, entre outros.

Enxadrismo

Se por algum motivo você
se

lembrar

de

alguma

xadrez:
2

atualmente

datas

que

para

ocorreu

em

comemoração relacionada ao

1924. Uma outra curiosidade,

dia

agora

do

xadrez,

que

já

sobre

o

xadrez

aconteceu este ano, você

nacional, que demonstra a

aa x

s

Foto tirada antes da pandemia

Henrique
conhecido

Mecking,
como
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GIGANTES

DA HISTÓRIA
POR EDUARDO CARIS
E LEONARDO LOBO

Emanuel
Lasker

Mikhail
Botvinnik

José Raul
Capablanca

Este enxadrista é a 2ª pessoa
na história a conquistar o título
de Campeão Mundial de
Xadrez, que tirou do austríaco
Wilhelm Steinitz. Além de atleta
do tabuleiro, Lasker também
era matemático, filósofo, amigo
pessoal de Albert Einstein e o
enxadrista que manteve por
maior tempo o título de
Campeão Mundial, 27 anos.
Reconhecido por explorar as
fraquezas
e
erros
dos
adversários, teve como principal
adversário
Capablanca,
responsável por interromper sua
permanência como Campeão
Mundial.

Este Grande Mestre russo
atuou na área da engenharia
durante o período em que
viveu
como
enxadrista
profissional e sagrou-se 3
vezes Campeão Mundial.
Teve
uma
enorme
contribuição no mundo do
xadrez, sendo considerado o
grande
influenciador
da
Escola Soviética de Xadrez.
Para termos uma ideia,
Anatoly Karpov (Campeão
Mundial de 1975 a 1985 e de
1993 a 1999) e Garry
Kasparov (Top 1 Mundial de
1986 a 2005) passaram pelas
mãos do engenheiro russo.

Já sabemos que a influência
deste cubano na história do
xadrez foi tão grande que
influenciou
até
a
data
comemorativa deste esporte.
Ele aprendeu a jogar xadrez
com apenas 4 anos de idade,
com
os
ensinamentos
recebidos pelo seu pai.
Exímio jogador até hoje, é
reconhecido pela habilidade
que ele apresentava na
finalização dos jogos e na sua
velocidade.
Além
de
interromper a sequência de
títulos de Lasker, venceu os
maiores nomes do xadrez
mundial em sua época.
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Garry
Kasparov

Magnus
Carlsen

Garry Kasparov nasceu
em 1963, no Azerbaijão, e
marcou seu nome na história
do Xadrez de diversas
maneiras. Se manteve no
topo do esporte de 1985 até
1993, período em que
manteve o título de Campeão
Mundial, foi o primeiro
Grande Mestre a disputar
uma partida com computador
(Deep Blue, em 1997) e o
mais
novo
Campeão
Mundial, com apenas 22
anos de idade. Este feito foi
superado em 2002 por
Ruslan Ponomariov, que
conquistou o título com
apenas 18 anos.
Gasparov aposentou do
xadrez em 2005 para se
dedicar a política e a sua
outra profissão, a de escritor.
Mas em 2017 voltou aos
torneios oficiais.

O norueguês de 29 anos
é considerado atualmente o
melhor
enxadrista
da
atualidade. Ele irá completar
30 anos, no próximo dia 30
de novembro, e é Campeão
Mundial desde 2013, no
xadrez clássico. Carlsen
também
conquistou
os
títulos mundiais em outras
variações do xadrez, como
em 2014, 2015 e 2019 que
sagrou-se
Campeão
no
Xadrez Rápido, e em 2009,
2014, 2017, 2018 e 2019
que conquistou o título na
modalidade Xadrez Blitz.
Outra
façanha
do
norueguês foi alcançar o
rating (resultado de um
cálculo realizado utilizado
para estimar a "força" de
um(a) enxadrista) de 2882,
sendo o maior registrado na
história.
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Nona
Gaprindashvili

Maia
Chiburdanidze

Vera
Menchik

Nascida na Geórgia, na
Rússia, no ano de 1941,
Gaprindashvili foi a primeira
mulher a receber o título de
Grande Mestra de Xadrez em
1978. Além desta titulação, ela
também foi Campeã Mundial
entre 1962 e 1978. Em 1965,
1969 e 1972 defendeu o título
contra Alla Kushnir e em 1975
foi a vez de defender o posto
contra Nana Alexandria. Em
1978, Gaprindashvili perdeu o
titulo, quando foi superada por
Maia Chiburdanidze.
Outro feito desta enxadrista
foi a posição de 113ª melhor
enxadrista
do
mundo,
absoluto, posição conquistada
em 1978.

Esta enxadrista nasceu no
ano de 1961, também na
Geogia, naquela época região
pertencente a antiga União
Soviética. Ela conquistou o
título de Campeã Mundial em
1978, posto que manteve por
mais de uma década. Realizou
a defesa do título com
sucesso em quatro ocasiões, a
saber: 1981 1984,1986 e
1988. Em 1991, ao ser
desafiada por Xie Jun, ela
perderia o título de Campeã
Mundial.
Chiburdanidze
obteve a posição de 42ª
melhor enxadrista do mundo,
absoluto, posição conquistada
em 1978.

Como podemos verificar, a
Rússia é um celeiro de grandes
enxadristas, pois foi lá que
Menchik também nasceu, em
1906. Aos 9 anos de idade, ela
aprendeu
os
primeiros
movimentos no tabuleiro com
o seu pai e com menos de 20
anos já estava enfrentando
grandes nomes do xadrez
mundial, como Capablanca,
Botvinnik, Rubinstein, entre
outros. Ela também venceu o
primeiro Campeonato Mundial
Feminino, realizado em 1927,
que teve a participação de
doze enxadristas, no qual Vera
obteve o resultado incrível de
10 vitórias e apenas um
empate
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Foto: Twitter

Hou Yifan

Judit Polgar

Nascida em 1994, esta
chinesa já registrou dois
feitos incríveis. Ela é a
mulher mais jovem a
receber
o
título
de
Grande
Mestre,
feito
realizado com apenas 14
anos de idade, e também
é a mais jovem Campeã
Mundial, posto alcançado
após conquistar o título
com apenas 16 anos.
Desde lá já realizou a
defesa do título com
sucesso
em
diversas
ocasiões, como em 2011,
2013 e 2016 contra as
enxadristas
Humpy
Koneru
(Índia),
Anna
Ushenina
e
Mariya
Muzychuk,
respectivamente.
Atualmente é a 89ª
melhor
enxadrista
do
mundo, absoluto, com o
rating de 2658.

Esta húngara começou a
surpreender o mundo desde
cedo. Nasceu em 1976,
aprendeu a jogar xadrez com
5 anos e aos 12 anos de idade
venceu
o
Campeonato
Mundial
absoluto
para
menores de 12 anos, sendo a
primeira mulher a realizar
esta conquista. Aos 15 anos
de idade se tornou a mais
jovem
Grande
Mestre
Internacional, superando o
marco de Bobby Fisher, e
com apenas 17 anos venceu
Boris Spassky, ex-campeão
mundial, em uma série de 10
partidas.
Foi a primeira mulher a
derrotar o líder do ranking
mundial, na época liderado por
Garry Kasparov. Polgar liderou
o ranking feminino durante
vários anos e esteve entre os
10
melhores
enxadristas
mundiais.

Fonte: Wikipedia, Fide, rafaelleitao.com e chess.com

GUIA PLANCK

EDIÇÃO 31 | NOVEMBRO 2020

04

Foto tirada antes da pandemia

Nossos
Resultados
P O R

E D U A R D O

2ª Etapa

C A R I S

Nossos alunos estão de

dois

torneios

com

parabéns, mesmo tendo a

marcadas,

barreira das aulas online em

Valepaibano Escolar (sendo

grupo,

que o Planck está em 2º

conseguimos

6ºEtapa

do

desenvolver e manter um

entre

nível

também o nosso tradicional

altíssimo,

ótimos

obtendo

resultados

em

torneio

as

a

Datas

instituições)

bimestral

aberto

que foi trabalhado apenas

Planck. Estou orgulhoso de

regras, mas desenvolvemos

todos e feliz em ver uma

também cálculo, conceitos

grande renovação com bons

estratégicos e combinações

resultados

referente

de

alunos

do

abertura/meio-

jogo/finais.
Vale ressaltar que já temos

toda

é

torneios online. E não pense

tática,

para

que

e

Fundamental.

família

aos

Ensino
Muita

boa ainda está por vir.

coisa

3ª Etapa
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RESULTADOS

Foto tirada antes da pandemia

Partida com Grande
Mestre como
Premiação
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RESULTADOS

1ª Etapa

3ª Etapa

2ª Etapa

4ª Etapa

4ª Etapa
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Cine
Chess
DICAS DE FILMES, SÉRIE E CANAIS
clique na imagem para acessar o vídeo na plataforma correspondente
Utilize o celular na horizontal para melhor visualização

A Chance
De Fahim
Baseado na história real de
um imigrante que busca o
sonho em se tornar um
grande enxadrista

10 Anos

Este canal do youtube publica vídeos
diários sobre o mundo do Xadrez
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Livre

Neste filme o bruxo mais famoso do
mundo vive diversas aventuras,
sendo uma delas em um tabuleiro

Partida
Fria

Harry Potter e a
Pedra Filosofal
Este é um filme de suspense, com muita
ação, que tem como cenário uma competição
de xadrez, durante a Guerra Fria

16 Anos

O gambito
da rainha

16 Anos

A jornada de uma garota
prodígio para se tornar a nº 1
no mundo do Xadrez

“Chess is a miniature
version of life. To be
successful, you need to
be disciplined, assess
resources, consider
responsible choices and
adjust when
circumstances change”

Susan Polgar

Saiba mais em
www.colegioplanck.com.br

