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Uma miniatura entre dois GMs 
 
 
Todos nós, simples mortais, temos uma idéia de que deve ser muito difícil jogar contra 
um GM e que eles raramente erram. Também achamos que eles fazem cálculos 
perfeitos e o simples fato de pensar em encarar um deles já nos assusta. Nada mais 
normal do que isso, mas por outro lado, também nada mais normal do que perceber 
que eles também são humanos e erram bastante. Mesmo em jogos onde dois GMs se 
enfrentam, a partida pode durar poucos lances por conta de um erro de cálculo de um 
jogador e terminar abruptamente. Claro que isso só vai acontecer quando os dois 
jogadores forem GMs, especialmente quando um deles for Vladimir Kramnik.  
 
O jogo transcrito abaixo ilustra muito bem o fato de que até os GMs podem sucumbir 
em poucos lances. Basta que do outro lado do tabuleiro também exista outro GM. A 
partida aconteceu no torneio Qatar Master Open 2014, o aberto que foi disputado no 
Qatar, na cidade de Doha, entre os dias 25 de novembro e 5 de dezembro de 2014. 
Num total de 154 participantes, com quase todos tendo titulação FIDE, onde não se 
separaram homens e mulheres, estavam vários jogadores e jogadoras de elite, entre 
eles Vladimir Kramnik, Anish Giri, Shakhriyar Mamedyarov, Maxime Vachier-Lagrave, 
entre outros. O torneio foi vencido pelo chinês Yu Yangyi (ELO 2705), que nas últimas 
rodadas venceu Giri e Kramnik, totalizando 7,5 pontos em nove rodadas. A segunda e 
terceira posição ficaram com Giri e Kramnik, respectivamente, com 7 pontos cada um. 
Sanan Sjugirov, um dos protagonistas da partida abaixo, ficou na quarta colocação, 
com 6,5 pontos. 
 
Veja abaixo a miniatura de Kramnik, comentada. O jogo começou com uma calma 
abertura Reti e de repente se transformou numa luta complexa e emocionante. As 
Pretas tiveram que jogar com precisão e por um tempo Sjugirov estava conseguindo 
fazer exatamente isso. Mas, como geralmente acontece, quando sob pressão contínua, 
um dos jogadores faz uma besteira e este jogo não foi exceção. Sjugirov tentou a sua 
sorte com um duvidoso sacrifício de peça, mas Kramnik soube refutá-lo com precisão, 
e ganhou o jogo pouco depois. 
 
 

Vladimir Kramnik Sanan Sjugirov 
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[Event "Qatar Masters Open"] 
[Site "Doha"] 
[Date "2014.12.01"] 
[Round "6.2"] 
[White "Kramnik, Vladimir"] [WhiteElo "2760"] 
[Black "Sjugirov, Sanan"] [BlackElo "2673"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "A05"] - Apertura Reti, 2...Cf6 
 
Kramnik estava em alta depois de três vitórias nas três rodadas anteriores. Nessa 
partida ele enfrentou o jovem russo Sanan Sjugirov. Em 2010, Sanan tinha batido 
Magnus Carlsen (então com 2826 ELO) na Olimpíada de Khanty Mansiysk. Por isso, 
ele não pode ser encarado com ânimo leve. 
 
 
1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 c6 4. d3 Bg4 5. O-O  
 
Quando eu estava começando a jogar Xadrez, meu treinador me aconselhou a jogar 
estes exatos cinco movimentos com as peças Brancas, apenas para que eu não 
perdesse o jogo rapidamente. Kramnik joga esta configuração apenas para que ele 
possa jogar um jogo original sem muita teoria de abertura. 
 
 
5... Nbd7 6. Qe1  
 
Kramnik tem uma boa experiência com esta linha, tendo ele utilizado-a com as peças 
brancas contra Vitiugov, no Memorial Alekhine em 2013, e contra Levon Aronian, com 
as peças pretas, em 2010. 
 
 
6... e5 7. e4  
 
É claro que a ameaça é agora exd5 seguido por dominar e5. 
 
 
7... Bd6  
 
7... dxe4 é a linha principal nessa posição.  
 
8. dxe4 Bd6 9. Nbd2 O-O 10. h3 Bh5 11. Nc4 Bc7 12. a4 Re8  
 
(se 12... b5 13. axb5 cxb5 14. Ne3)  
 
13. Nh4 Nc5 14. Nf5 Ne6 15. Be3 quando as Brancas têm um desenvolvimento 
muito harmonioso e caminham para a vitória. 1-0 Kramnik,V (2801)-Vitiugov,N (2712) 
Paris/St Petersburg 2013  
 
 
8. h3 Bh5 9. Nh4  
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Kramnik está jogando de um modo agressivo e não habitual, como ele geralmente joga 
quando não está diante de um adversário com mais de 2750 ELO. Ele inicia um ataque 
sem desenvolver suas peças menores da ala da Dama.  
 
 
9... O-O 10. g4 Bg6 11. g5  
 
11. Nf5 não é muito bom porque 11... Bxf5 12. exf5  
 
(se 12. gxf5 Re8 quando as Pretas têm uma posição muito sólida e confortável)  
 
12... h6 prevenindo g5 por enquanto, 13. Qd1 Re8 14. Re1  
 
(se 14. h4? Nh7)  
 
14... Qb6 e mais uma vez, uma posição muito confortável para as Pretas. 
 
 
11... Nh5 12. exd5  
 
Kramnik sacrifica seu jogo ganhando o fundamental peão d5, destruindo todas as 
pontes nesse processo. Ele avançou seus peões da ala do Rei de tal forma a fazer 
aparecer os pontos fracos no posicionamento Branco. Eu sinto que as Pretas devem 
ter uma compensação suficiente para o peão perdido. 
 
 
12... cxd5 13. Nxg6 hxg6 14. Bxd5 Nf4 !  
 
Sjugirov começa bem. Ele ataca o bispo d5 e também o peão de g5, forçando as 
Brancas a levarem o Cavalo para f4. 
 
 
15. Bxf4 exf4 16. h4  
 
Estes peões da ala do Rei podem parecer fracos, mas um fato importante a entender 
aqui é que as Pretas gostariam de quebrar essa estrutura jogando f6 em algum 
momento. Com um Bispo tão fortemente colocado em d5, no entanto, é simplesmente 
impossível. 
 
 
16... Qc8 !  
 
Abertamente olhando o peão de c2 e, de um modo furtivo, também a casa g4! 
 
 
17. Qe4 !  
 
Kramnik é um jogador de classe. Você pode confiar que ele encontrará o movimento 
mais desafiador e ambicioso numa posição. Essa é a razão pela qual ele jogou de 
forma tão audaciosa na abertura. 
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17. Nc3 Ne5 18. Qe4 Qg4+ 19. Qg2 Qxh4 e as Pretas têm várias opções de 
contrajogo. 
 
 
17... Qxc2  
 
Sjugirov opta pela continuação mais crítica, deixando as Brancas em dúvida sobre o 
que exatamente ele está tentando fazer. 
 
17... Re8 18. Bxb7 !?  
 
(se 18. Qxg6 Ne5 19. Qe4 Ng6 !? 20. Qxg6 Qg4+ 21. Kh1 Qh3+)  
 
18... Qxc2  
 
(se 18... Rxe4 19. Bxc8)  
 
19. Qc6 Qxc6  
 
(se 19... Qxb2 20. Bxa8 Qxa1 21. Qxd6)  
 
20. Bxc6 
 
 
18. Nc3  
 
Esta é a forma mais lógica para desenvolver. O Cavalo entra no centro. 
 
18. Na3 pode ser interessante - 18... Bxa3  
 
(se 18... Qxb2 19. Nc4)  
 
19. bxa3 Rad8  
 
(se 19... Rae8 20. Bxf7+ Kxf7 21. Qd5+ Ke7 22. Rac1 Qa4 23. Rc4 Qa6 24. Rb1 com 
um feroz ataque) 
 
20. Qxf4 Nc5 e apesar de ter um peão dobrado, é claro que as Pretas não estão tão 
piores, porque a posição Branca tem muitas fraquezas. 
 
(se 18. Qxg6 Bc5 - (se 18... Qxb2 19. Qxd6 Qxa1 20. Qxd7) - 19. Qh5 {ameaçando g6} 
19... Qxd3 20. g6 Qg3+ ! 21. Kh1 Qh3+ e seria uma bela maneira de se terminar a 
partida) 
 
 
18... Qxb2 19. Qxg6 Bc5  
 
19... Qxc3 20. Qxd6 Ne5  
 
(se 20... Rad8 {é extremamente difícil avaliar posições como esta} 21. Rac1 Qe5  
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22. Qxe5 Nxe5 23. Bxb7 Rxd3 - O número de peões no tabuleiro é igual e as Pretas 
devem ser capazes de manter esse) 
 
21. Rac1 Qd4 $5 22. Rc4 !  
 
(se 22. Bxf7+ Rxf7 23. Qxd4 Nf3+)  
 
22... Qb2  
 
(se 22... Nxc4 23. Bxf7+)  
 
23. Re4  
 
(se 23. Rxf4 Rad8)  
 
23... Nf3+ 24. Kg2 Nxh4+ 25. Kh3 Nf3 26. g6 Ng5+ 27. Kh4 Nxe4 28. dxe4  
 
O Rei em h4 parece bastante seguro e nesta posição o bando branco está melhor. 
Apresentei um amplo estudo, sem lances forçados, e bastante variado, para mostrar-
lhe o tanto que essa posição é complicada e delicada. 
 
 
20. Ne4 Qe5  
 
Agora, depois de Bb3, as Brancas têm um monte de ameaças na posição, mas a 
questão é: em vez de QE5, o que as Pretas deveriam ter jogado? Sua posição já 
parece bastante perigosa. 
 
(se 20... Qd4 21. Bb3 Qxd3 22. Nf6+ $18)  
(se 20... Rad8 21. Rab1 Qd4 22. Bb3 Be7)  
(se 20... Ne5 21. Nf6+ Kh8 22. Qh7++)  
(se 20... Rae8 21. Rae1)  
 
 
21. Bb3 !  
 
A Torre branca está indo agora para e1. O que as Pretas devem fazer? 
 
 
21... Bxf2+  
 
(se 21... f3 22. Rae1 ! Qf4 23. Qh5 com a ameaça de g6.)  
 
(se 21... Be7 22. Rae1 - parece mais seguro, mas você pode perceber claramente 
quem detém a iniciativa) 
 
 
22. Nxf2 ! 
 
Miniciosamente calculado. 
(22. Kxf2 seria uma possibilidade) 
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22... Qb2+ 23. Kg1 Qxb3 24. Qxg7+ Kxg7 25. axb3 f6 26. Rxf4 fxg5 27. 
Rg4 - Assim poderia ser diferente e a questão seria saber se as Brancas poderiam ou 
não ganhar esta partida. 
 
 
22... f3 23. Ne4  
 
Bloqueando o xeque em g3. 
 
 
23... Qd4+  
 
Tentando a última armadilha. Mas levando-se em conta a forma como Kramnik vem 
realizando este jogo inteiro, é difícil imaginar que ele vá tropeçar agora. 
 
23... Qb2 24. Rxf3 !  
 
(se 24. Nf6+ Nxf6 25. gxf6 Qd4+ 26. Kh2 Qxh4+ 27. Kg1 Qd4+ e poderia ter sido um 
bom empate para as Pretas) 
 
24... Qxb3  
 
(se 24... Qxa1+ 25. Rf1 Qd4+ 26. Rf2 - A ameaça de Nf6 é matadora e as Pretas nada 
podem fazer contra isso) 
 
25. Qxg7+ Kxg7 26. axb3 - Esse fim de jogo é muito ruim, mas talvez fosse a 
última chance das Pretas se manterem vivas na partida. 
 
 
24. Kh1 !  
 
24. Kh2 ? Qb2+ 25. Nf2  
 
(se 25. Rf2 Qxa1)  
 
25... Qxb3 26. Qxg7+ Kxg7 27. axb3 Nc5 e as Pretas ficam bem. 
 
 
24... Qb2 25. Nf6+ !  
 
O xeque final muito bem calculado por Kramnik. 
 
Antes de 25. Nf6+ Nxf6 26. gxf6 a Dama não somente ameaçava o mate como também 
protegia seu Rei de levar um mate na casa g2. 
 
 
1-0 

Fonte: Chessbase 
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