XEQUE & MATE NEWS
A DEFESA INDIA DO REI

Na partida seguinte, o jovem Carlsen enfrenta o veterano grande mestre ucraniano Vassily Ivanchuk
numa defesa índia do rei. As pretas sacrificam uma qualidade obtendo uma posição equilibrada, mas,
logo, tentam um ataque no flanco do rei que não leva a nada. Carlsen aproveita a oportunidade
evidenciando as fraquezas do flanco dama.

Carlsen, Magnus (2765) - Ivanchuk, Vassily (2740)
Foros, 08.06.2008
Obs.: K=Rei, Q = Dama, R= Torre B= Bispo, N = Cavalo
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Nf3 0-0 6.Be2 e5 7.0-0 Nc6 8.d5 Ne7 9.b4 A jogada mais direta
para romper em c5.
9...Nh5 [Outra opção seria 9...a5 10.bxa5 Rxa5 11.a4 com ideia de Ba3/b4 apoiando as jogadas a5 e c5.]
10.Re1 f5 [10...Nf4 11.Bf1 ]
11.Ng5 Típica reação contra o avanço ...f5. O cavalo invade a casa e6 e anula o bispo de casas brancas.
11...Nf6 12.f3 [Anteriormente se jogou 12.Bf3 atualmente f3 é considerada superior.]
12...Kh8 13.b5 Antecipando-se a jogada ...c6 das pretas. Tanto 13.Ce6 como 13.Be3 se jogam
habitualmente.
13...Ne8 14.Be3 Bf6 [Para jogar Cg7. Seria inferior colocar mais peões em casas pretas com 14...f4
15.Bf2 ]
15.Ne6 Bxe6 16.dxe6 Ng7 17.Bh6 Nxe6!? Interessante sacrifício da qualidade. [Se 17...Ng8 18.Bxg7+
Bxg7 19.c5! dxc5 20.Qb3 Com ótimo jogo para as brancas.]
18.Bxf8 Qxf8 19.c5! Para dar vida ao bispo de casas brancas.
19...Nxc5 20.Bc4 Bg5 21.Qe2 Qh6 22.Rad1 Rf8 23.a4 A posição deve estar equilibrada. O cavalo em c5
e a falta de colunas abertas compensa a qualidade. Com a jogada a4, as brancas tentam uma ruptura no
flanco dama. Entretanto, se o peão não conseguir avançar, precisará de uma defesa constante.
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23...b6 24.g3 Qh3 25.Qg2 Qh6 26.Qe2 Qh3 27.Kh1 Carlsen poderia repetir as jogadas com uma
proposta de empate mas, resolve continuar mais um pouco...
27...Nd7?! Início de uma manobra duvidosa para levar o cavalo ao flanco rei. Em c5, o cavalo impedia
qualquer reação das brancas no flanco dama. Ivanchuk poderia ter voltado com a dama em h3 esperando
os acontecimentos.
28.Ra1! Ótima jogada para apoiar a5.
28...Qh6 29.Ra2 Nf6?! Ainda era tempo para se arrepender e retornar a c5!
30.Kg2 Nh5 31.Nd5 Nxd5 32.Bxd5 Bf4 33.Qf2 fxe4 34.Bxe4 Qg5 35.Rc2 d5?! [35...Rf7 36.Bb7 com
ideia de Bc8/g4]
36.Bxd5 Bxg3 37.hxg3 Nf4+ 38.Kf1 Nxd5 39.Rce2! O peão de e5 está perdido e a posição desmorona.
39...Qf6 [39...Re8 40.f4 ; 39...Rf5 40.g4 ]
40.Rxe5 Qxf3 41.Qxf3 Rxf3+ 42.Ke2 Rf5 43.Rxf5 gxf5 44.Kd3 c5 45.Re5 Nb4+ 46.Kd2 1-0
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