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Uma partida de  
Shakhriyar Mamedyarov 

 
 
Shakhriyar Mamedyarov é um enxadrista do Azerbaijão, nascido em 12 de abril de 
1985. Tornou-se Grande Mestre em 2002. Seu estilo de jogo é extremamente 
agressivo. Ele é conhecido por preferir aberturas pouco usuais, como a Defesa 
Alekhine e o Gambito Budapeste.  
 
Entre seus principais títulos, podemos citar que foi por duas vezes campeão mundial 
juvenil, sendo o único jogador masculino a vencer esse torneio por mais de uma vez. 
Em 2013 foi campeão mundial de Xadrez rápido e medalha de ouro na Olimpíada de 
Xadrez de 2012. Também venceu por duas vezes o Memorial Tal, em 2010 e 2014, 
como também por duas vezes o torneio de Xadrez de Shamkir, em 2016 e 2017. Por 
duas vezes também participou do Torneio de Candidatos, em 2011 e 2014.  
 
Mamedyarov causou controvérsia durante o torneio Aeroflot Open que ocorreu em 
Moscou, em fevereiro de 2009. Depois de perder para Igor Kurnosov, um enxadrista de 
baixo rating, em 21 movimentos, ele expressou suspeitas de comportamento de 
trapaça por parte de seu oponente russo, citando as perambulações de Kurnosov para 
fora do salão de jogo após cada movimento, a recusa de concordar com um empate no 
lance 14 e os movimentos excepcionalmente fortes executados por ele. Os árbitros não 
conseguiram descobrir qualquer evidência que implicasse em trapaça por parte de 
Kurnosov e Mamedyarov se retirou do torneio em protesto. 
 
Em maio de 2017, Mamedyarov conseguiu alcançar um rating FIDE de 2801, o maior já 
alcançado por um enxadrista do Azerbaijão. Seu treinador é seu pai, que é um lutador 
de boxe aposentado. Ele possui duas irmãs e se casou em 2012.  
 
 

 
Shakhriyar Mamedyarov na segunda rodada da Copa da Europa Interclubes 
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[Event "European Club Cup 2017"] 
[Site "Antalya"] 
[White "Mamedyarov, Shakhriyar"] [White Elo "2791"] 
[Black "Nisipeanu, Liviu-Dieter"] [Black Elo "2672"] 
[Date "09out2017"] 
[Round "2"] 
[Result "1-0"] 
 
Essa partida foi jogada na segunda rodada da Copa da Europa Interclubes, disputada 
em outubro de 2017, na cidade de Antalya, Turquia. Nisipeanu é um GM nascido na 
Romênia, em 01 de agosto de 1976, porém naturalizado alemão em 2014.  
 
 
1. d4 d5  
2. c4 dxc4  
3. e3 Nf6  
4. Bxc4 e6  
5. Nf3 c5  
6. O-O a6  
7. b3 b5  

8. Be2 Nbd7  
9. a4 bxa4  
10. Rxa4 Bb7  
11. Bb2 Be7  
12. Nbd2 O-O  
13. Qa1 Nb6  
14. Ra5 cxd4 

15. Bxd4 Nbd5  
16. Nc4 Nb4  
17. Bc3 Bd5  
18. Nfd2 Qc7  
19. e4 ! Nxe4  

 
19…Bb7   20.Rg5 !? ± 
 
20. Nxe4 Bxe4 21. Bxg7 Rfd8  22. Bh6 f6  
 
Segundo o GM Rafael Leitão, nesse momento Mamedyarov executou um lance 
demoníaco, de duas exclamações. O que você jogaria com as Brancas nesse 
momento? 
 
23. Bf3 !! Bxf3  
 
23…Bd5   24.Ne3 ! 
 
24. Rg5+ Kf7  
25. Rg7+ Ke8  

26. gxf3 Qc6 
27. Rc1 Nd3  

 
27…Qxf3 ?   28.Qa4+ Nc6   29.Nd2 Rxd2   30.Bxd2 +− 
 
28. Rg8+ Kd7  
29. Ne5+ Nxe5  

30. Rxd8+  
1-0 

 
Uma brilhante partida. Parabéns para o "lenhador" Mamedyarov por ter encontrado o 
espetacular lance Bf3 e previsto suas consequências.  
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