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Kramnik, Vladimir (2801) - Grischuk, Alexander (2761) [E97]
Tal Memorial 2012 Moscou 09.06.2012

1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.d4 0-0 6.Be2 e5 7.0-0 Nc6 8.d5 Ne7 9.b4 Nh5 10.g3 [A jogada
mais comum é 10.Re1 para voltar com o bispo para f1 após ...Cf4. A jogada g3 data dos anos noventa e
Kramnik é um especialista nesta linha de jogo.]
10...f5 11.Ng5 O cavalo vai para e6 criando uma série de possibilidades táticas.
11...Nf6 12.Bf3 c6 13.Bg2 [Anteriormente jogou-se 13.Ba3 ]
13...h6 14.Ne6 Bxe6 15.dxe6 Nxe4 16.Nxe4 fxe4 17.b5! Abrindo a diagonal de casas pretas para o bispo.
O peão em e6 poderá ser capturado mas , as complicações parecem favorecer as brancas. O par de bispos
e as colunas centrais são fatores decisivos.
17...Rf6 18.Bxe4 Rxe6 19.Qa4 d5 20.Rd1 Cravando o peão de d5.
20...Kh7 [20...Qc8 21.cxd5 cxd5 22.Rxd5! Nxd5 23.Bxd5 Kh7 24.Bxe6 Qxe6 25.Be3 Com vantagem
para as brancas. O rei não conta com uma boa proteção. O bispo de g7 e o peão de e5 também são fracos.;
20...d4 21.Rb1 Qc8 22.bxc6 bxc6 23.Ba3 Com claro domínio dos bispos.]
21.cxd5 cxd5 22.Qb3 Outra cravada com a torre indefesa em e6.
22...Rb6 23.a4! [Melhor que 23. Bxd5 Rd6 24.Bf3 Rxd1+ 25.Bxd1 e4 26.Rb1 Nd5 ]
23...a6 [23...d4 24.a5 e o peão de b7 cai.; 23...Qd7 24.Ba3 d4 25.Bc5 Rf6 26.f4 ]
24.Ba3 axb5 25.Bxe7 Qxe7 26.Rxd5 As brancas tem ampla vantagem com seu poderoso bispo em e4
atacando b7 e g6 .
26...b4 27.a5 Qf7 28.h4 ameaça h5
28...h5 [28...Kh8 29.Rd8++- ; 28...Kg8 29.h5 gxh5 30.Rad1 Com vantagem decisiva.]
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29.Qd1! Ótima jogada criando a dupla ameaça de capturar a torre em b6 e o peão em h5 com a dama. As
pretas abandonam. 1-0

Grande Mestre Vladimir kramnik

Davy D’Israel

__________________________________________________________________________________________________________________

www.xequematebrasil.com.br

xequemate@xequematebrasil.com.br

