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Carlsen vence o I Memorial Gashimov 
 
 

 
 
 
Disputando o I Memorial Vugar Gashimov, em homenagem ao enxadrista azeri morto 
no início do ano, realizado na cidade de Shamkir, no Azerbajão, de 20 a 30 de abril de 
2014, depois de ter sido derrotado em duas partidas consecutivas na primeira metade 
do torneio, para Fabiano Caruana e Teimor Radjabov, Magnus Carlsen fazia o mundo 
inteiro se perguntar se o campeão mundial iria se recuperar. Na última rodada, estavam 
Carlsen e Caruana, ambos com 5,5 pontos, jogando uma partida pelo título do torneio. 
Ambos os jovens grandes mestres lutavam pela vitória e pela glória do título. Carlsen, 
abusando de todo o sangue frio que possui, fez uma partida impecável, a qual segue 
comentada em seguida. Jamais duvide da capacidade de um grande mestre! 
 
 
Resultado final 

 
 
O torneio foi dividido em dois grupos. O grupo A apresentou seis jogadores, a saber: O 
campeão mundial Magnus Carlsen (2881), Fabiano Caruana (2783), Sergey Karjakin 
(2772), Hikaru Nakamura (2772) e dois jogadores azeris, Shakhriyar Mamedyarov 
(2760) e Teimour Radjabov (2713). O grupo B apresentou dez jogadores, sendo os 
cinco principais jogadores de vários países e os outros cinco do próprio Azerbajão. A 
classificação do grupo B segue abaixo: 
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[Event "Vugar Gashimov Memorial 2014"] 
[Site "Shamkir"] 
[Date "2014.04.30"] 
[White "Carlsen, Magnus"] [WhiteElo "2881"] 
[Black "Caruana, Fabiano"] [BlackElo "2783"] 
[ECO "D02"] - Abertura Grünfeld invertida (Peão da Dama, 2. Cf3) 
 
1. d4 Nf6  
2. Nf3 g6  

3. g3 Bg7  
4. Bg2 c5  

5. c3  

Um tanto passivo. As Pretas realmente tem poucas maneiras de lidar com essa 
variante. 
 
5... d5  
5 ... cxd4 6. Cxd4 d5 transpõe para uma bem conhecida variação da Grunfeld, mas que 
parece não ser muito do agrado de Caruana. Ele prefere posições mais abertas contra 
o fianchetto da Grunfeld. 
 
6. dxc5 !?  
6. O-O Nbd7 com igualdade. 
 
6... O-O  7. O-O a5  
A posição não é novidade ainda. 
 
 

 
Carlsen totalmente concentrado na partida 

 
 
8. Be3 Nc6  
Caruana joga para a compensação ao invés de tentar recuperar o peão. Isso é 
perigoso, mas com o torneio em risco, por que não?  
(8 ... Cg4 9 Bd4 (9 Bd2 Ca6 10 h3 Nf6 11 Be3 Dc7 com igualdade) 
(9 Qc1 Cxe3 10 Qxe3 Cd7 11 Nbd2 e5)  
(9 ... e5 10. h3 exd4 11. hxg4 dxc3 12. Nxc3 Ca6 parece também estar ok para as 
Pretas.) 
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9. Na3 a4  
Peão branco na casa c5 é fraco no longo prazo e defendê-lo trará alguns problemas de 
combinação para as Brancas. Em geral, porém, não está claro que as Pretas têm uma 
compensação suficiente para o Peão perdido. 
 
10. Qc1 e5  11. Rd1 Qe7  12. Nb5  
O Cavalo tenta instalar-se na poderosa casa d6. Qualquer combinação que as Brancas 
conseguirem é bem vinda e garantirá o seu peão de vantagem. 
 
12... Be6  
13. Ng5 Bg4  

14. Nd6 h6  
15. Nf3 Kh7  

15 ... b6 {pressionar o Cavalo parece-me ser o melhor plano. Aqui, as Brancas, pelo 
menos, tem que descobrir como manter qualquer vantagem que venha a ser 
conquistada.}  
(16. Bxh6 ?) 
(16. Ne1 Be6) 
(16 ... Bxe2 17. Rxd5 ! Nxd5 18. Bxd5 Qd7 19. Qc2 {vantagem Branca com uma 
iniciativa muito forte.})  
(16 ... Bxc5 17. Bxg7 Kxg7 18. e4 com vantagem para as Pretas)  
 
16. h3 Be6  17. b4  
Considerando os eventos do jogo, este movimento não era o melhor. 
(17. Ne1 ! {este reencaminhamento controla a casa e4 e prepara a manobra Nf3-b4!? 
pressionando d5.}) 
 
17... axb3  18. axb3 Rxa1  19. Qxa1  
As Brancas estão a um lance para consolidar sua ala da Dama. 
 
17... Ne4 !  
Bem a tempo para causar problemas. 
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20. Nd2 f5 ?  
Ambicioso, mas não é bom.  
(20 ... Nxd6 21. Cxd6 Qd7 ! {As Pretas não tem pressa para atacar o peão em d6. O 
Cavalo branco em d2 está indiretamente defendendo-o, mas se ele se afastar, isso 
resultará na morte imediata do peão d6 . O que mais se pode fazer?}) 
(21 ... Qxd6 22. Nc4 Qd8 23. Bc5 Rg8 24. Bxd5 Bxd5 25. e4 e vantagem para as 
Brancas)  
(22. Bc5 e4 ! com excelentes chances para igualar o jogo.) 
 
21. N2xe4 dxe4  22. Qb1 !?  
Carlsen joga de uma forma muito gananciosa, mas perfeitamente segura. A iniciativa 
de Caruana parece ameaçadora, mas Carlsen tem tudo sob controle. 
 
 

 
Radjabov, de pé, assiste a partida 

 
 
22... f4  
23. Bd2 e3  

24. Be1 ! Bf5  
25. Qc1  

A estrutura de peões brancos da ala do Rei será demolida, mas as peças restantes 
ainda oferecem uma boa cobertura para o Rei e não é tão fácil para Caruana levar 
suas peças para atacar a ala do Rei adversário.  
 
25... h5  
25 ... exf2 + 26. Bxf2 fxg3 27. Bxg3 e vantagem para as Brancas {Isso não leva a nada. 
As Brancas estão posicionalmente melhores aqui.} 
 
26. fxe3 fxg3  27. Bxg3  
O exército Preto está agora perdendo dois peões. O ataque deve trabalhar para que 
ele não perca a partida. 
 
27... Qg5  28. e4 !  
Devolvendo um pouco de material para garantir a posição e obter todas as vantagens 
da situação. 
 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 5/5 

28... Qxg3  29. Rd3 !  
Este é o movimento chave, primeiro levando a Dama de volta e só depois assumindo a 
casa f5.  
(29. exf5 gxf5 30. Rd3 Qg6 {permite para as Pretas um contra-ataque um pouco mais 
efetivo.}) 
 
29... Qh4  30. exf5 gxf5  31. e4 fxe4  
31 ... f4 32. Qd1 {Não há esperança para as Pretas se seu ataque não surtir efeito 
contra uma posição fechada de Carlsen.} 
 
32. Bxe4+ Kh8  33. Qe3  
Ambos os reis estão em algum perigo agora, mas o que é mais importante é que as 
Brancas ganham se ocorrer qualquer troca de peças. 
 
33... Rf4  
34. Bg2 Qe7  

35. Qe2 Qh4  
36. b4  

Com tudo defendido na ala do Rei, agora é um bom momento para avançar o peão. 
 
36... e4  
Caruana está desesperado, mas o que mais se pode fazer nesse momento? 
 
37. Nxe4 Ne5  
38. Rd5 Kg8  

39. b5 Rf5  
40. c6 bxc6  

Ambos os jogadores conseguem dar seus 40 lances no tempo estipulado e o Peão 
passado da coluna C começa gloriosamente a marchar para frente. 
 
41. bxc6 Qe7  42. Nd6 Rg5  43. Nb5  
Parece arriscado mover o Cavalo por todo o caminho até b5 apenas para ajudar o 
Peão, mas Carlsen tem tudo sob controle. 
 
43... Qe6  
44. Rd8+ Kh7  

45. Qe4+ Rg6  
46. c7 Qa6  

Somente resta para as Pretas tentarem dar alguns cheques sórdidos .... E tentar armar 
uma última arapuca para capturar o Rei Branco. 
 
47. c8=Q Qa1+  48. Kf2  
48. Kh2 ?? Nf3 + ! e de repente as Pretas vencem. 
 
48... Qb2+  49. Ke1  
As Pretas vão ficar sem cheques no próximo movimento e a Dama extra das Brancas é 
muito material adicional. Foi um jogo selvagem que Carlsen entendeu perfeitamente. 
Caruana não conseguiu vencer o mestre. 
 
1-0 
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