
МГ Шах++            Први мечеви  

25.06.2021. 

У уторак 22.06.2021.год ,  као увертира МГ купа Математичке гимназије 2021.године  и 

уводна активност пројекта МГ Инвентор,  одржани су  први  тренинг мечеви у новој, 

оригиналној, унапређеној верзији традиционалног шаха, која носи  назив  МГ шах++ ! 

 

Основна стратешка оригиналност  МГ шах++ у односу на класични традиционални и 

тзв. „Фишеров шах “  је апсолутно слободан распоред  почетних  позиције 8+8 белих и 

црних фигура, које су  као у борбеним стратегијама, искључиво резултат тренутних 

ефективних стваралачких способности и дубине промишљања, оба играча. 

 

Креатор пројекта МГ шах++ , је вишечлани мешовити тим наставника и ученика,  

предвођен директорком Мирјаном Катић    ( професор математике) и   

шаховским мајстором    Јелић Б. Гораном    (професор информатике) 

састављен од ученика основне школе:  

- Калина Павловић               7-ми разред 

- Урош Костадиновић          8-ми разред                     

- Војин Митровић                 8-ми разред 

- Марко Митић                     8-ми разред 

-  

           Традиционални шах                                  Фишеров шах  

                Јединствена                                    Случајна почетна позиција   

            почетна позиција                              #888  од укупно  960 могућих     

 
 

Логичност и зрелост  природне идеје слободног избора почетног положаја главних 8+8 

фигура,  резултат је практичне примене једног од најтемељнијих математичких начела,  

да се ни једно тврђење не узима само по себи као тачно, чак ако делује врло очигледно , 

без извођења строго формалног доказа, заснованог на тврђим и дубљим темељима !  

 

Истовремено са становишта објектног моделовања и  софтвер-инжењерског аспекта,  

традиционална основна шаховска позиција , колико год  истовремено била уобичајена и 

омиљена, као врло хармонична и потпуно симетрична, представља само једну од 

25401600 инстанци, читаве класе могућих, такође интересантних,  почетних позиција,  

  

 



                      МГ шах++ 

            Апсолутно слободан избор  

                 почетне позиције 

                                                 
 

 

 

 

           Наизменичним повлачењем 

иницијалних 8 почетних потеза  

  вође белих и црних   

промишљено креирају основну позицију  

(једну од 25401600=5040*5040 могућих) 

најчешће асиметричних позиција  

од којих је једна     

    основна позиција         

традиционалног шаха. 

 

   

                                         
 

Највероватнија  природна асиметричност,  делује као  притајен  снажан генератор 

нових динамачких могућности  и додатни покретач, будућег  развоја  шаховске 

вештине, не доводећи у питање ни делић од вишевековним  искуством утврђених  

шаховских вредности. Уосталом, играчи могу прећутним договором и на турниру по 

правилима МГ шах++, евентуално одабрати  основну  позицију традиционалног шаха. 

 

Додатна предност  МГ шах++,  огледа  се у чињеници да шаховска партије, одигране у 

духу правила   МГ шах++,  могу оправдано сматрати оригиналним ауторским делима, 

што у условима традиционалног шаха када се вишеструко понављају варијанте  

почетних потеза у разним партијама, није било једноставно и уверљиво за доказивање. 

 

У поређењу са „Фишеровим шахом“ где се почетна позиција генерише случајним 

рачунарским избором једне од 960 могућих позија,   предност МГ шах++ огледа се 

најпре у чињеници да за одигравање партије рачунар није неопходан, друго и далеко   

важније, јесте да више  случајно генерисаних симетричних позиција „Фишеровог шаха“ 

даје значајну предност вођи белих фигура, чиме се нарушава принцип  једнаких шанси.  

 

У претходним вековима, широм Планете присутна традиционална шаховска вештина, 

са неизмењеним правилима, подарила је човечанству више хиљада шаховских партија, 

које без сумње представљају врхунска интелектуалних остварења, у научном  и 

уметничком  смислу.  

 

Уверени да ће МГ шах++ након могућег почетног изненађења  вишемилионске 

шаховске јавности,    постати још дубљи извор,  врхунских  интелектуалних остварења 

у будућности, упознајемо љубитеље шаха са резултатима пријатељских тренинг 

партија  и  првом одиграном  партијом по правилима МГ шах++ . 

 

 

 



1. Калина Павловић Марко Митић реми 

2. Војин Митровић Марко Митић 1 : 0 

3. Владимир Бранковић Урош Костадиновић 0 : 1 

4. Урош Костадиновић Јелић Б. Горан  0 : 1 

5. Мирјана Катић Калина Павловић реми 

6. Урош Костадиновић Војин Митровић реми 

7. Марко Митић  Калина Павловић 1 : 0 

 

            Прва одиграна партија                          22.06.2021.год 

                  МГ шах++                                        Математичка гимназија у Београду 

 

Бели: Калина Павловић (7.р)     Црни :Марко Митић (8.р)          

(10мин+5секунди)   Убрзани шах 

 

Сц1 1. Лф8                         д4   9. е5                Тд1 17. ф6 

Лд1 2. Лц8                          ц3 10.ед4                г3 18. Де7 

Сг1  3. Де8                       Лб3 11.дц3               ф4 19. Сф7  

Те1  4. Тд8                        бц3 12.Лц5                   реми    

Ла1  5. Са8                       Сд3 13.Лб6                (благи цајтнот оба играча) 

Тх1  6. Сх8                      Сф4  14.  ц6 

Дб1  7. Кг8                         ц4  15. Сц7 

Кф1  8. Тб8                       Сх5 16. Се6 

 

Завршна позиција након 19.потеза 

 

                       

Искуство првих одиграних тренинг партија упућује на  уводне закључке: 

1, МГ шах++  захтева виско ниво  креативности(стваралачке енергије) већ од првог  

                        потеза, јер већ у току 8 иницијалних  потеза могуће је постићи   

                        значајну  стратешку предност бољим распоредом сопствених фигура. 

 

2, МГ шах++  захтева континуирану максималну концентрацију пажње већ од уводног  

                        дела јер динамичне асиметричне позиције најчешће садрже много више  

                        комбинаторних мотива од класичних симетричних. 

                         

3. МГ шах++  није адекватан избор за рутинске брзопотезне партије  


