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Spoštovane bralke, bralci!
11. številko naše šahovske revije bomo posvetili 38. šahovski olimpijadi v Dresdnu. V prvem delu
si bomo ogledali nastop slovenske moške ekipe, ki je z imenitno igro pristala na delitvi 12. – 17.
mesta in dosegla drugi najboljši rezultat na olimpijadah nasploh. Po običaju si bomo dogajanje
ogledali z očmi selektorja, v obliki nekakšnega dnevnika.
V drugem delu revije bo nekaj člankov o olimpijskem dogajanju, o zanimivem kongresu FIDE, o
zgodbicah, ki so nepogrešljive sopotnice »Pokala narodov«. Večino zapisanega sem v slovenskih
medijih sicer že objavil, saj sem iz Dresdna, ob selektorski, skrbel tudi za medijsko podobo naših
reprezentanc.
Nastopu ženske reprezentance in dnevniku njihovega nastopa bomo posvetili naslednjo številko,
ko bomo koledarsko leto zaključili tudi z našimi rednimi rubrikami.
Georg Mohr, glavni in odgovorni urednik, tokrat tudi kot selektor slovenske reprezentance
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38. ŠAHOVSKA OLIMPIJADA
Dresden, 23. - 26. 11. 2008
Naj tokrat uvodoma nanizam nekaj
olimpijskih spominov. Pisal bom le
o spominih moške reprezentance,
pa čeprav so bila vselej prisotna tudi
dekleta. Vendar so v mojih spominih predvsem dogajanja okrog moje
ekipe, za letopis ženske reprezentance pa so verjetno bolj poklicani
drugi strokovnjaki.
Dresden 2008 je bila deveta olimpijada, na kateri smo Slovenci nastopili
kot samostojna dežela: Manila 1992,
Moskva 1994, Erevan 1996, Elista
1998, Carigrad 2000, Bled 2002,
Palma de Mallorca 2004, Torino
2006, Dresden 2008. Deseta, jubilejna za Slovenijo, bo znova v Rusiji,
sredi Sibirije v Hanti-Mansijsku.
Na dosedanjih olimpijadah smo
n a sto p i l i » p i s a n o « : e v fo r i č n o v
Manili, kjer smo si – resda v nekoliko okrnjeni zasedbi že kar takoj
priigrali visoko uvrstitev (delitev 17.
– 21. mesta), še bolj pa smo bili veseli
kolajne, ki jo je na tretji šahovnici priigral fenomenalni Leon Gostiša. To
so bili pionirski časi – bili smo prva
slovenska reprezentančna ekipa na
največjem športnem tekmovanju –
dejstvo, ki nam ga športni oblastniki
še danes ne priznajo. Manila je bila
nekaj posebnega – prvič smo doživeli veliko tekmovanje, prvič videli
usodno povezanost šaha in politike. Kako se je angažirala Corason
Aquino, takratna filipinska predstran 2

sednica, pa čeprav je bil idejni oče
olimpijade Florencio Campomanes, tesen prijatelj njenega osovraženega predhodnika Ferdinanda
Marcosa...
Čez dve leti smo bili nekoliko
razočarani, saj smo pričakovali pot
v Ameriko. Po odpovedi v zadnjem
hipu pa so vskočili Rusi in olimpijado
zimprovizirali v Moskvi. Tudi to je
bila zanimiva preizkušnja – Moskva
sredi najhujših pretresov, bili smo
ujeti v velikanskem hotelu Cosmos,
s prepovedjo izhoda. Tudi igrali smo
tako-tako. Pričakovali smo več, saj
smo v svojih vrstah imeli prvega velemojstra (pred časom je državljanstvo
dobil Hrvat Dražen Sermek), pa se ni
izšlo.
Še dve leti pozneje so nas gostili v
Erevanu, prestolnici najbolj šahovske
deželice na svetu Armenije. Ta olimpijada je bila magična – obubožani
Armenci so nas gledali kot kralje, bili
smo dragi gostje v vsakem kotičku
te zanimive deželice. Brez političnih
prerivanj seveda ni šlo – neko noč
se je neposredno pred našim hotelom (stal je na trgu sredi prestolnice)
odvila majhna revolucija in nemalo
smo bili presenečeni, ko so nas zjutraj med zajtrkom skozi okna pogledovale tankovske cevi ... To olimpiado si bom zapomnil po dvojem:
za Slovenijo je zaigral Aleksander
Beljavski, legendarni Ukrajinec, ki

šahovska šahovska
misel - 38.misel
šah.olimpijada
- raziskava

junak Leon Gostiša.
Kljub neizenačeni
igri smo vendarle
dosegli soliden
rezultat. V Elisti je
debitiral Duško
Pavasovič, ki bo z
zlatimi črkami pisal
vrstice v slovenskem
šahu v naslednjih
letih. Vendar smo v
Elisti slavili z drugim
razlogom: z imenitno diplomatsko
Igralna dvorana 38. šahovske olimpijade.
akcijo, ki jo je izpeljal Boris Kutin, alfa
je podobo slovenskega vrhunskega
šaha postavil na glavo. Še najbolj in omega slovenske mednarodne
je to vplivalo prav name, ki sem na šahovske politike, smo na glasovanju
drugi šahovnici igral kot v transu in ponižali sloviti Sankt Peterburg in
si prav v Erevanu priigral odločilni Bled je bil izbran za prizorišče olimvelemojstrski bal. Tudi ekipa je igrala pijade leta 2002. Vedeli smo: to je
odlično, po nesrečnem porazu v začetek šahovskeg preporoda v dežezadnjem kolu, ko so nas na odru pre- lici izpod Alp...
Že čez dve leti v Carigradu smo
magali Španci (že s Širovom), pa smo
padli iz dvajseterice. Beljavski je šahi- dosegli doslej največji olimpijski
ral fenomenalno – sedem zmag in uspeh: delitev sedmega mesta (po
sedem remijev pa po čudnih kriteri- dodatnih kriterijih smo, žal, izpadli
jih ni zadoščalo za olimpijsko kolajno iz deseterice). Ekipa je igrala kot stroj
– znova je blestel Beljavski, ki je primed posamezniki.
Elista 1998 je bila praznična. Ne potoval le na zadnjih nekaj kol, saj
toliko olimpijada sama – igrali smo v je bil močno utrujen in je počival na
novo zgrajenem šahovskem mestu, ki avstrijskih smučiščih, ter si prislužil
ga je mladi, ambiciozni predsednik vzdevek »smučar«. Vendar je tudi v
FIDE Kirsan Iljumžinov dal posta- Carigradu prav on odigral odločilno
viti na obrobju kalmiške prestolnice vlogo. V Turčiji (mimogrede, olim(nekaj deset modernih hišic in dvo- pijada ni bila kdo ve kako imenitna,
rana, ki pa ob našem prihodu še ni saj so prireditelji imeli velike logibila zgrajena!). Igrali smo pisano: po stične težave, je pa povzročila nevertreh olimpijadah nas tokrat prvič ni jetno šahovsko revolucijo in Turčija
vodil Bruno Parma, njegovo vlogo bo postala ena vodilnih šahovskih
pa je prevzel naš prvi olimpijski sil v naslednjem obdobju) je za Slostran 3
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venijo debitiral še drugi Ukrajinec
Adrijan Mihaljčišin. Adrijan je v
šahovskem svetu zelo priznana osebnost, predvsem kot trener in pisec,
slovenskemu šahu pa je dal še zadnjo
potrebno dimenzijo: naučil nas je
vrhunskega treniranja ter nas popeljal v vode visokega šaha. Njegov

Adrian Mihaljčišin

prihod je sicer sprožil številne polemike, predvsem so bili glasni mladi
ljubljanski mednarodni mojstri, ki
so – razumljivo – ostali brez enega
reprezentančnega mesta. Poteza pa
se je izkazala za odlično in Adrijan
bo v naslednjih nekaj letih slovenski
šah obrnil na glavo.
Bled 2002. Triumf in žalost, pričakovanja in razočaranja. Olimpijada
pri nas nam je še najmanj prinesla
v rezultatskem smislu – ekipa je
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namreč pregorela, kar je botrovalo
tudi odstopu uspešnega in priljubljenega selektorja Gostiše čez leto
dni. Na Bledu smo pričakovali kar
največ, morda celo boj za najvišja
mesta. Imeli smo sanjsko ekipo, ki
se je fanatično pripravljala in kar
pokala od optimizma. Pokazalo pa
se je, da je Slovenija vendarle palček na šahovskem zemljevidu sveta
– malo nas je in v olimpijsko dogajanje smo bili vsak po svoje vpeti na
številnih straneh. Tako nam je zmanjkalo moči, predvsem pa zbranosti
za najpomembnejše – šahiranje. Pa
vendar je Bled 2002 Sloveniji prinesel šahovsko evforijo, ki je trajala kar
nekaj let (predvsem pred olimpijado,
ko je odrasel zlati mladinski rod), trajala pa je še nekaj let po Bledu. Vse
drugo je bilo imenitno: Bled je postavil nove organizacijske mejnike in ni
bilo junaka, ki takrat ne bi zatrdil, da
tako lepo na olimpijadah še (ali vsaj
že dolgo) ni bilo.
Olimpijsko ekipo leta 2004 na Mallorci sem že vodil spodaj podpisani,
še tudi aktualni selektor. V Španiji
je bilo lepo, saj doživetje ponuja že
samo elitno prizorišče, ki ga je še
polepšalo primerno vreme. Šahirali
smo dobro, se zavihteli med najboljših dvajset, od prve ekipe pa se je
poslovil Mihaljčišin, ki je odšel s trebuhom za kruhom na tuje. V Sloveniji
za njegove usluge ni bilo več potrebnega zanimanja – prvi znak, da je
evforija začela popuščati. Reprezentanco smo začeli pomlajevati – prvič
je zaigral mladi Goričan Jure Borišek.
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Naj se za konec še malce pohvalim:
edini sem, ki sem slovensko zgodbo
soustvarjal na vseh devetih dosedanjih olimpijadah. Ob Borisu Kutinu,
seveda, ki v svojih olimpijskih spominih že lovi dvajsetico, žal pa zadnje
zgodbe ni več pisal pod našo zastavo.
Srce pa mu je kljub preobleki bilo
za naše: vsak njegov obisk v turnirski dvorani se je začel in končal ob
mizah naših šahistov in šahistk.

Jure Borišek

Pred dvema letoma je šahovska
olimpijada prvič nasledila »ta pravo«,
resda zimsko v Torinu. Šahisti smo
se zbrali v olimpijski vasi, turnirska
dvorana pa je bila fantastična ledena
dvorana, ki bo verjetno ostala najlepše šahovsko prizorišče vseh časov.
Vse drugo je bilo povprečno: namestitveni pogoji v olimpijski vasi pa so
za šahiste popolnoma neprimerni,
saj gre za povsem drug vidik športa
(šahisti trenirajo v sobah, drugi športniki v sobah le prespijo). Šahirali smo
znova solidno, pa nič posebnega.
Dvajseterica nam je ušla, nadaljevalo
pa se je pomlajevanje, saj se je Borišku v ekipi pridružil še Luka Lenič.
Dvojec je to, od katerega slovenski
šah največ pričakuje v naslednjem
desetletju. Če bomo le dočakali, da
bosta oba v istem trenutku, na isti
olimpijado v svoji najboljši formi
in če bodo svoj delež prispevali še
drugi člani ekipe, potem lahko ...
Toda o tem bodo olimpijske spomine bržčas pisali drugi.

Slovenska pričakovanja pred
olimpijado
Slovenska predolimpijska pričakovanja bo morda najlepše opisala
izjava za javnost, ki sem jo (oboleli),
spodaj podpisani selektor pripravil
za tiskovno konferenco dan pred
odhodom v Dresden.
EKIPA:
Slovenska šahovska reprezentanca bo
na 38. šahovski olimpijadi v Dresdnu
nastopila v naslednji sestavi:
Aleksander Beljavski
Duško Pavasovič
Luka Lenič
Jure Borišek
Jure Škoberne.
Reprezentanca je bila določena po
tehtnem premisleku. Prvi štirje reprezentanti so bili določeni že pred
časom, kot zadnji pa na peto šahovnico debitant, 21-letni Škoberne, ki si
je reprezentančno vozovnico priigral
z dobrimi igrami v letu 2008.
Med 154 prijavljenimi reprezentancami je naša po povprečnem ratingu
na 28. mestu.
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CILJI:
Prvi cilj naše ekipe je potrditev izhodiščnega položaja, torej uvrstitev na
najmanj 28. mesto. Slabše uvrstitve
bom štel kot neuspeh, vse boljše pa
kot uspeh.
Želim si uvrstitve med najboljših
dvajset, kar je naša ekipa (glede na
zadnje rezultate iz največjih tekmovanj) nedvomno sposobna doseči.
Uvrstitev med deset najboljših (ali še
višje) pa je povsem nerealna in povezana s pobožnimi željami.
Za primerjavo le nekaj statistike:
na olimpijadi bodo nastopile štiri
ekipe s povprečnim ratingom preko
2700 točk.;
le dva šahista v prvih enajstih ekipah imata nižji rating od našega najboljšega (Beljavski – 2619);
Gruzija – 17. nosilec na turnirju –
ima povprečni rating takšen, kot naš
najboljši šahist.
Za izpolnitev mojih selektorskih
želja (uvrstitev med najboljših 20 na
svetu) bodo naši fantje
morali zaigrati precej nad svojimi
ratinškimi pokazatelji.
Seveda pa številke niso vse. Slovenska reprezentanca je bila v zadnjih
nekaj letih načrtno pomlajevana in
v aktualni zasedbi so kar trije fantje,
ki so stari okrog 20 let. To je povsem
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Georg Mohr

v skladu z modernimi trendi in trenutna ekipa je takšna, ki bo slovenske barve lahko zastopala še dolga
leta. Naši na velikih tekmovanjih
praviloma igrajo dobro, seveda pa
je mogoč tudi kakšen spodrsljaj, ki
glede na mladost ekipe ne bi bil preveč presenetljiv.
Zato prosim slovensko javnost,
da dosežene rezultate vrednoti tudi
skozi to prizmo. Načrtno vzgajana
in pomlajena reprezentanca bi svoj
vrhunec namreč morala doseči
v naslednjem štiriletnem obdobju,
predvidoma v letih 2012 - 2015.
Georg Mohr
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Zanesljiv začetek
Paragvaj - Slovenija 1:3
(Bachmann - Beljavski 0:1, Lenič Franco Ocampo 0:1, Patriarca - Borišek 0:1, Škoberne - Kropff 1:0)
V 1. kolu je slovensko reprezentanco
čakal 64. nosilec Paragvaj. Treba je
povedati, da so pri FIDE z letošnjim
letom pare začeli določati drugače:
ekipe so najprej razdelili na dve polovici in dobri so se takoj udarili z
dobrimi. Ta sistem so uporabljali dva
kroga, tako da smo vedeli, da nas že
v drugem kolu pričakuje derbi, pa
tudi to, da bo v tretjem krogu zelo
»pisano« (pravilo je veljalo le za prva
dva kola), ne glede na dosežene
rezultate. Dodatno zmedo so vnesli
zamudniki in tisti, ki so ostali brez
vstopnih vizumov, tako da se parov
prvega kroga nikakor ni dalo določiti
vnaprej.
Paragvaj je precej neprjeten nasprotnik, saj imajo v svojih vrstah kar dva
velemojstra in še nekaj izkušenih
šahistov (z manjšim ratingom). Tudi
začelo se ni preveč obetavno, saj je
Luka Lenič na drugi šahovnici (uvodoma je počival Duško Pavasovič)
igral zelo slabo in je partijo izgubil
praktično brez boja. Na preostalih
treh šahovnicah pa se je bila ogorčena bitka, vendar s pobudo naših.
Za izenačenje je poskrbel Aleksander
Beljavski, ki je deklasiral sicer zelo
obetavnega mladeniča, na katerega
stavi ves južnoameriški šah, zmago

pa sta priigrala oba Jureta, ki sta v razmaku treh minut dosegla pomembni
zmagi in Sloveniji priigrala uvodni
dve meč točki.
Bachmann (2555) : Beljavski
Španska otvoritev C87
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6
5.d3 d6 6.c3 Le7 7.0–0 0–0 8.Te1 Sd7
9.d4 ed4 10.cd4 Sb6 11.Lc6 bc6 12.Sc3
a5 13.Le3 f5 14.e5 f4 15.Lc1 d5 16.Sa4
Lg4 17.Sc5 De8 18.h3 Lf3 19.Df3 Lc5
20.dc5 Sd7 21.Lf4 Sc5 22.De3 d4
23.Dd2 Se6 24.Lh2 Dg6 25.Lg3 c5
26.Tac1 a4 27.Tc4 Tfb8 28.Kh2 Tb5
29.Te2 a3 30.b3

XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9+-zp-+-zpp0
9-+-+n+q+0
9+rzp-zP-+-0
9-+Rzp-+-+0
9zpP+-+-vLP0
9P+-wQRzPPmK0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
30...Tb3 31.ab3 a2 32.Te1 a1D 33.Ta1
Ta1 34.Tc1 Tb1 35.Dd1 Tc1 36.Dc1
Dd3 37.f4 h5 38.Da3 Df5 39.Da8
Kh7 40.Dd5 d3 41.Df3 Kg6 42.Kg1
Sd4 43.De3 Kf7 44.b4 Se2 45.Kf2 c4
46.Dc5 c3 47.Dc7 Kg6 48.Dc6 Kh7
49.e6 Sg3 50.Kg3 h4 51.Kf2 d2 52.e7
Df4 53.Df3 Dd4 0:1
Lenič : Franco Ocampos (2501)
Nepravilna otvoritev A48
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3 g6 5.b4
Lg7 6.Lb2 0–0 7.Sbd2 Lg4 8.Db3 Sbd7
9.h3 Lf3 10.Sf3 a5 11.b5 a4 12.Db4
a3 13.Lc3 Se4 14.Tc1 c5 15.Db3 cd4
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16.ed4

XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9+p+nzppvlp0
9-+-+-+p+0
9+P+p+-+-0
9-+PzPn+-+0
9zpQvL-+N+P0
9P+-+-zPP+0
9+-tR-mKL+R0
xiiiiiiiiy
16...e5 17.Lb4 ed4 18.Lf8 Df8 19.Ld3
Sdc5 20.Dc2 Sc3 21.0–0 Sd3 22.Dd3
Sa2 23.Tb1 Sb4 24.Dd2 a2 25.Tb4
a1D 26.Ta1 Ta1 27.Kh2 Ta3 28.c5 Dc5
29.Sd4 Dc3 30.Dc3 Tc3 31.Ta4 Ld4
32.Td4 Tc5 33.b6 Kg7 34.Tb4 Kf6
35.Kg3 Ke5 36.Kf3 d4 37.Tb2 Kd5
38.Ke2 Tc3 39.Kd2 Kc5 40.h4 h5
41.Tb1 Tc4 42.Kd3 Tb4 43.Te1 Tb3
44.Kc2 Tc3 45.Kd2 Kb6 46.Te4 Tc7
47.Td4 Ka5 48.f3 b5 49.Td5 Ka4 50.g4
hg4 51.fg4 Tc4 52.Tg5 b4 53.h5 b3
54.Te5 Tg4 55.hg6 fg6 56.Kc3 Tg3
57.Kb2 Kb4 0:1
Patriarca (2318) : Borišek
Angleška otvoritev A21
1.c4 e5 2.Sc3 Lb4 3.Sd5 Le7 4.d4
d6 5.e4 c6 6.Se7 De7 7.d5 f5 8.ef5
Lf5 9.Se2 Sf6 10.Sg3 Lg6 11.Le2 cd5
12.cd5 Sbd7 13.Le3 0–0 14.0–0 Sb6
15.Lb6 ab6 16.Db3 Kh8 17.Tfd1 Ta5
18.Td2 Tc5 19.Tad1 Dc7 20.Ld3 e4
21.Le2 Te8 22.Sf1 Ta8 23.Se3 Le8
24.Td4 b5 25.Tb4 Ta4 26.a3 Ld7 27.h3
Dc8 28.Kh2 h6 29.Td2 Ta5 30.Sd1
De8 31.Tbd4 Ta4 32.Dg3 Td4 33.Td4
Tc2 34.Lf1 De7 35.Kg1 Tc1 36.De3
Ta1 37.Td2 De5 38.Dd4 Dg5 39.De3
De5 40.Dd4 Dh5 41.Le2 Dg5 42.De3
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Df5 43.Dd4 Le8 44.Kh2 Df4 45.g3
Df5 46.Lf1 Lh5 47.Se3 Dg5 48.Lg2 Lf3
49.Lf3 ef3 50.Td1 Ta2 51.Dc3

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-mk0
9+p+-+-zp-0
9-+-zp-sn-zp0
9+p+P+-wq-0
9-+-+-+-+0
9zP-wQ-sNpzPP0
9rzP-+-zP-mK0
9+-+R+-+-0
xiiiiiiiiy
51...Se4 52.Dc8 Kh7 53.Dc2 Dg6
54.Db3 Sf2 55.Tf1 Dd3 56.Da2 De3
57.b4 Sd3 58.Dc2 De2 0:1
Škoberne : Kropff (2286)
Ktalonska otvoritev E05
1.c4 Sf6 2.Sf3 e6 3.g3 d5 4.d4 Le7
5.Lg2 0–0 6.0–0 dc4 7.Dc2 a6 8.Dc4
b5 9.Dc2 Lb7 10.Ld2 Le4 11.Dc1 Sbd7
12.La5 Tc8 13.Sbd2 La8 14.Dc2 De8
15.b4 Ld6 16.e4 e5 17.Tae1 De7 18.a3
g6 19.Sb3 Tfe8 20.de5 Le5 21.Sc5
Sc5 22.bc5 Sd7 23.Lb4 a5 24.Se5 De5
25.La5 Dc5 26.Db3 Se5 27.Tb1 Sc4
28.Lb4 Da7 29.Tfe1 c5 30.Lc3 Da3

XIIIIIIIIY
9l+r+r+k+0
9+-+-+p+p0
9-+-+-+p+0
9+pzp-+-+-0
9-+n+P+-+0
9wqQvL-+-zP-0
9-+-+-zPLzP0
9+R+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy
31.Dc2 Da6 32.La1 Dc6 33.Dc3 f6
34.Tb5 Se5 35.Teb1 Sd7 36.f3 Tcd8
37.Lf1 Kg7 38.De3 De6 39.Td1 Lc6
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40.Ta5 Ta8 41.Ta8 Ta8 42.Tc1 Ta4
43.Le2 Da2 44.Kf1 De6 45.Lc3 Ta2
46.Kg1 Dh3 47.e5 fe5 48.Le5 Se5
49.De5 Kh6 50.Tc5 Dd7

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+q+-+p0
9-+l+-+pmk0
9+-tR-wQ-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+PzP-0
9r+-+L+-zP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy
51.Tc4 Ta4 52.De3 Kg7 53.Dc3 Kh6
54.Tc6 1:0

Boleč poraz
Slovenija : Nemčija 1:3
(Beljavski : Najdič remi, Henkin :
Pavasovič 1:0, Borišek : Gustafsson
remi, Fridman : Škoberne 1:0)
V 2. kolu smo se povzpeli na oder
(nekaj višje od drugih sta v vsakem
krogu igrala prva para v obeh konkurencah), pa ne po zaslugi dobrih
iger, temveč zaradi dejstva, da so na
odru vselej šahirali tudi domačini
Nemci, žreb pa nam je tokrat namenil
prav njih. Zanimivo – v neposredni
soseščini so se »šopirila« tudi naša
dekleta, ki so zaigrala na prvi šahovnici (žreb jim je namenil Rusinje). Mi
se Nemcev nismo prav nič bali, saj
proti »združenim narodom Evrope«
vselej dobro igramo. Nemški selektor Uwe Bönsch je tudi letos izbral
sila pisano ekipo: Latvijec, Šved, Rus,
še en Latvijec in Gruzijec, seveda

vsi tudi z nemškim potnim listom.
Nemci z dvojnimi državljanstvi pač
nimajo težav, ne tehničnih in še manj
v glavah: za svoji ekipi so navijali brez
vsakih zadržkov.
Kljub optimizmu pa tokrat nismo
imeli prave možnosti v dvoboju, ki
je bil resda precej razburljiv. Igralci z
belimi figurami so zaporedoma dosegli velike prednosti, ki pa sta jih Aleksander Beljavski in Jure Borišek, žal,
zapravila, naša nasprotnika pač ne in
sreča se je tokrat nasmehnila izkušenejšim domačinom.
B e lj a vs k i j e A rk a d ij a Na j d i č a
(prvega nemškega zvezdnika smo v
Dresdnu na vsakem koraku) dolgo
pestil, kot se za učitelja tudi spodobi (Beljavski je bil nekaj let Najdičev trener, sedaj je to vlogo prevzel
Duško Pavasovič). Mladi Nemec se
je čudežno reševal: najprej s pobegom v navidezno brezupno trdnjavsko končnico, kjer se je boril kot lev
in našemu šampionu tudi nastavil
usodno zanko. Še nekaj potez prej je
remiziral tudi Jure Borišek, ki je Iana
Gustafssona sicer nadigral, prednosti
pa ni znal stopnjevati in je ta počasi
splahnela. Ostali sta nam dve partiji s črnimi figurami. Jure Škoberne
se je skušal upirati s taktično igro,
s katero pa je nemški prvak Daniel
Fridman zlahka opravil, Pavasovič
pa se je odločil za pasivno branjenje
in se z uporno obrambo celo izvil v
remi, nato pa mu je »počil film« in je
pozabil na damo, ki je nebranjena
končala v Nemčevem naročju. Visok
poraz je precej boleč, vendar povsem
zaslužen.
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Po šokantnem prvem kolu so se
favoriti že v drugem aklimatizirali in
so že zasedli mesta pod vrhom.
Beljavski : Najdič (2678)
Katalonska otvoritev E04
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.g3 dc4
5.Lg2 c5 6.Sa3 Sc6 7.0–0 cd4 8.Sc4
Lc5 9.Sfe5 Se5 10.Se5 0–0 11.Lf4
Sd5 12.Tc1 De7 13.Dc2 Lb6 14.Sc4
Sf4 15.gf4 Lc7 16.Se5 Le5 17.fe5 Ld7
18.Dc4 Tfd8 19.Dd4 Lc6 20.De3 Lg2
21.Kg2 Db4 22.b3 Td4 23.Tfd1 Tg4
24.Kf1 h6 25.Td7 Tf8

XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9zpp+R+pzp-0
9-+-+p+-zp0
9+-+-zP-+-0
9-wq-+-+r+0
9+P+-wQ-+-0
9P+-+PzP-zP0
9+-tR-+K+-0
xiiiiiiiiy
26.Dc5 a5 27.f3 Th4 28.Kg2 g5 29.e4
Dc5 30.Tc5 b6 31.Tcc7 Tf4 32.Kg3 b5
33.Td6 b4 34.Tcd7 h5 35.h3 f5 36.ef6
h4 37.Kf2 T4f6 38.Td3 Tc8 39.Ke3
Tf7 40.Td8 Tf8 41.T8d6 Kf7 42.Ta6
Ta8 43.Td7 Kf6 44.Ta8 Ta8 45.Kd4
Tf8 46.Ta7 Td8 47.Ke3 Td1 48.Ta5
Th1 49.Tb5 Th3 50.Tb4 Th2 51.a4 Tb2
52.Tb8 h3 53.a5 h2 remi
Henkin (2647) : Pavasovič
Damin gambit D30
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sf3 Sf6 4.e3 a6
5.Sbd2 c5 6.cd5 ed5 7.b3 Sc6 8.Lb2
Lf5 9.Le2 cd4 10.Sd4 Sd4 11.Ld4
Le7 12.0–0 0–0 13.Sf3 Tc8 14.Lb2
Lc2 15.Dd4 Da5 16.Se5 Le4 17.a3
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Aleksander Beljavski

Lc5 18.Dd1 Dd8 19.Tc1 De7 20.b4
La7 21.Dd2 Tfe8 22.Tc8 Tc8 23.Tc1
Dd8 24.Sd3 Tc1 25.Dc1 Se8 26.Sc5
Dc7 27.Dc3 Lb8 28.g3 Lf5 29.Lf3 Le6
30.Dd3 La7 31.Ld5 Lc5 32.bc5 Dc5
33.Le6 fe6 34.Dd7 Dc6 35.De7 b5
36.h4 h6 37.h5 Kh7 38.Ld4 a5 39.Df7
b4 40.ab4 ab4 41.g4 Dc1 42.Kg2 Dc6
43.Kg1 Dc1 44.Kg2 Dc6 45.f3 b3
46.Le5 Dc2 47.Kg3 Dc6 48.e4 Dc8
49.g5 hg5 50.Kg4 Dd8 51.Dg6 Kh8
52.Dh6 Kg8 53.De6 Kh7 54.Db3 Dd2
55.Dc3 Sf6 56.Kf5 Sh5 57.Dd2 1:0
Borišek : Gustafsson (2634)
Caro-Kan B12
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 e6 4.Sc3 Lb4
5.Sge2 b6 6.a3 Lc3 7.Sc3 La6 8.La6 Sa6
9.Lf4 Se7 10.De2 Sc7 11.h4 h5 12.0–0–
0 Dd7 13.g4 0–0–0 14.Le5 Se8 15.b3
Kb7 16.Kb2 Sg6 17.Lg3 Sd6 18.De3
Th7 19.g5 Thh8 20.Se2 De7 21.a4
Td7 22.Sf4 Sf4 23.Lf4 Thd8 24.Le5
Df8 25.Thg1 Sc8 26.ed5 ed5 27.Dd3
Se7 28.a5 Sg6 29.a6 Kc8 30.Lg3 Te7
31.Tge1 De8 32.Df5 Te6 33.Td3 Dd7
remi

šahovska
- raziskava
šahovska misel
- 38.misel
šah. olimpijada

Fridman (2630) : Škoberne
Slovanska obramba D12
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3 Lf5
5.Sc3 e6 6.Sh4 Lg4 7.Db3 Dc7 8.h3
Lh5 9.Ld2 Le7 10.g4 Lg6 11.Sg6 hg6
12.Lg2 Sbd7 13.g5 dc4 14.Dc4 Sb6
15.Db3 Sfd5 16.h4 Td8 17.Se2

XIIIIIIIIY
9-+-trk+-tr0
9zppwq-vlpzp-0
9-snp+p+p+0
9+-+n+-zP-0
9-+-zP-+-zP0
9+Q+-zP-+-0
9PzP-vLNzPL+0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy
17...e5 18.de5 De5 19.e4 Sc7 20.Lc3
Db5 21.Lg7 Th7 22.Lc3 Sa4 23.Db5
Sb5 24.Le5 Sc5 25.Sf4 Sd7 26.Lc3 Sc3
27.bc3 Se5 28.Ke2 Sc4 29.Sd3 Kd7
30.Th3 Tdh8 31.Tah1 b5 32.e5 a5
33.f4 Kc7 34.Le4 Kb6 35.Lf3 b4 36.h5
bc3 37.Tb1 Lb4 38.Sb4 ab4 39.Tb4
Kc5 40.Tb3 Ta8 41.Tc3 gh5 42.Kd3
Td8 43.Ke4 Td4 44.Kf5 h4 45.Le2
Kd5 1:0

Drugi južnoameriški ples
Bolivija : Slovenija 1:3
(Zambrana : Beljavski 0:1, Pavasovič :
Campero 1:0, Gemy : Lenič 1:0, Borišek : Luna 1:0)
V tretjem kolu nam je žreb namenil še
eno »indijansko ekipo« (po Paragvaju
v prvem kolu), tokrat Bolivijo. Dvoboj je potekal zelo podobno tistemu
uvodnemu - znova je izgubil Luka
Lenič, ki je olimpijado tako odprl z

dvema senzacionalnima porazoma.
Vendar na srečo niti eden ni bil usoden (prvi kriterij so namreč meč
točke), vsi smo pa upali, da bo Luka
svojo kakovost izpričal v naslednjih
partijah, ko bo to še bolj potrebno.
Dvoboj je bil dokaj preprost: Jure
je na zadnji šahovnici prepričljivo
opravil z deklico, ki se je dobro upirala kakšnih 20 potez, nato pa je je
zmanjkalo. Tudi Duško Pavasovič
in Aleksander Beljavski sta bila prepričljiva in druga zmaga s 3:1 nas je
vrnila bližje k vodilnim.
V tretjem krogu je bilo namreč kar
nekaj senzacij. Senzacionalno so
izgubili drugopostavljeni Kitajci, ki
so jih premagali ratinško precej slabši
Norvežani. Za povrh so Severnjaki
nastopili brez druge šahovnice, izkušenega velemojstra Simona Agdesteina (nekoč je zabijal gole kot srednji napadalec v norveški nogometni
reprezentanci!), pa tudi njihov največji zvezdnik Magnus Carlsen je »le«
remiziral. Rusi zmagujejo, edini, ki še
nima zmage pa je bil – jasno – Vladimir Kramnik. Zelo prepričljivo so
začeli branilci naslova Armenci, ki so
resda imeli nekoliko lažji žreb, na krilih evforičnih navijačev pa so odlično
igrali tudi domačini.
Zambrana (2478) : Beljavski
Francoska obramba C07
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 c5 4.Sgf3 cd4
5.ed5 Dd5 6.Lc4 Dd6 7.0–0 Sc6 8.Sb3
a6 9.Sbd4 Sd4 10.Sd4 Dc7 11.Lb3
Ld6 12.h3 Se7 13.Df3 0–0 14.Td1
Ld7 15.Lg5 h6 16.Le3 Tad8 17.Td2
Kh7 18.Dh5 Lf4 19.Lf4 Df4 20.Tad1
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Lc6 21.Dc5 Sg6 22.Dc3 Le4 23.De3
De3 24.fe3 Tc8 25.Sf3 Tc5 26.c3 Kg8
27.Td4 Lc6 28.Lc2 Se7 29.Kf2 g6
30.T4d2 Kg7 31.Sd4 Ld5 32.Lb3 Tfc8
33.Ld5 Td5 34.e4 Ta5 35.a3 g5 36.Td3
Sg8 37.Sf3 Sf6 38.Ke3 Tac5

XIIIIIIIIY
9-+r+-+-+0
9+p+-+pmk-0
9p+-+psn-zp0
9+-tr-+-zp-0
9-+-+P+-+0
9zP-zPRmKN+P0
9-zP-+-+P+0
9+-+R+-+-0
xiiiiiiiiy
39.Td8 Sd5 40.T8d5 ed5 41.ed5 Te8
42.Kf2 Td8 43.d6 Kf6 0:1
Pavasovič : Campero (2255)
Philidorjeva obramba C41
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 e5 4.Sf3 Sbd7
5.Lc4 Le7 6.0–0 0–0 7.Te1 c6 8.a4 b6
9.b3 a6 10.Lb2 Tb8 11.Ld3 Te8 12.Se2
Lf8 13.Sg3 Dc7 14.c4 c5 15.de5 Se5
16.Sh4 Dd8 17.f4 Sd3 18.Dd3

XIIIIIIIIY
9-trlwqrvlk+0
9+-+-+pzpp0
9pzp-zp-sn-+0
9+-zp-+-+-0
9P+P+PzP-sN0
9+P+Q+-sN-0
9-vL-+-+PzP0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy
18...Se4 19.Se4 Dh4 20.Sf6 gf6 21.Te8
Lf5 22.Tf8 1:0
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Gemy (2200) : Lenič
Kraljeva indijska obramba E68
1.d4 g6 2.c4 Lg7 3.Sf3 d6 4.g3 Sf6
5.Lg2 0–0 6.0–0 Sbd7 7.Sc3 e5 8.e4
c6 9.Te1 Te8 10.Tb1 Db6 11.c5 dc5
12.Sa4 Da6 13.dc5 b5 14.cb6 ab6
15.Sc3 b5 16.Lf1 Sb6 17.a4 Sa4 18.Ta1
Da5 19.Sa4 Lg4 20.Te3 ba4 21.Ld2
Dc7 22.Ta4 Lh6 23.Tea3 Tad8 24.De1

XIIIIIIIIY
9-+-trr+k+0
9+-wq-+p+p0
9-+p+-snpvl0
9+-+-zp-+-0
9R+-+P+l+0
9tR-+-+NzP-0
9-zP-vL-zP-zP0
9+-+-wQLmK-0
xiiiiiiiiy
24...Lf3 25.La5 Da5 26.Da5 Le4 27.Ta1
Td2 28.b3 Ld5 29.T4a2 Se4 30.Lc4
Lc4 31.bc4 Td4 32.Dc7 Sd6 33.Dc6
Kg7 34.c5 Tc8 35.Db6 Sc4 36.Db5
Lg5 37.Ta7 e4 38.Tf7 Kf7 39.Db7 Le7
40.Dc8 Se5 41.Kg2 Td2 42.Dh8 Lf6
43.Ta7 1:0
Borišek : Luna (2133)
Sicilijanska obramba B90
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cd4 4.Sd4 Sf6
5.Sc3 a6 6.Le3 e5 7.Sf3 h6 8.Lc4 Sbd7
9.0–0 b5 10.Ld5 Sd5 11.Sd5 Lb7 12.a4
Tb8 13.ab5 ab5 14.Ta7 Le7 15.Se7
De7 16.Dd3 0–0 17.Db5 Sf6 18.Sd2
Dc7 19.f3 Dc8 20.Dc4 d5 21.Dc8
Tfc8 22.c3 de4 23.fe4 Sg4 24.Te1
Td8 25.Sc4 Le4 26.Lc5 Ld5 27.Sb6 Sf6
28.b4 e4 29.c4 Le6 30.h3 Td2 31.b5
Tc2 32.Ta4 Td8 33.Le3 Sd7 34.Sd7
Td7 35.c5 Tb7 36.Ta5 Tb2 37.b6 Ld5
38.Ta8 Kh7 39.Td8 1:0

šahovska misel - 38. šah. olimpijada

Slovenija v strašnem naletu
Nova Zelandija : Slovenija 0:4
(Chandler : Pavasovič 0:1, Lenič : Dive
1:0, Smith : Borišek 0:1*, Škoberne :
Lukey 1:0)
V četrtem kolu smo dokončno nadoknadili poraz iz velikega odra in se
z visoko zmago katapultirali pod vrh.
Vedeli smo: v petem kolu nas znova
čaka precej resnejši nasprotnik.
Proti Novozelandcem smo si privoščili razkošje in nastop brez
prvega moža Beljavskega. Začelo se
je šokantno: Boriškov nasprotnik je
na partijo zamudil. Sicer le dobrih
30 sekund, sodniki pa so ga neusmiljeno kontumacirali. Novo olimpijsko pravilo namreč veleva, da morajo
igralci ob 15.00 sedeti vsak na svojem
mestu. Kogar ni, ta takoj izgubi partijo. In ker so v uvodnih krogih sodniki še omahovali (eni so zamudnikom celo pogledali skoz prste), se je
vodstvo tekmovanja razhudilo in zaukazalo enotne kriterije za vse. Tako
sodnik v našem dvoboju ni okleval
niti sekunde. Še več – dobili smo
občutek, da je komaj čakal, da lahko
kontumacira in se »izkaže« pred šefi v
pisarnah. Tudi sami smo bili v dilemi,
kako se postaviti, dvome pa je razpršila misel o tem, kako bi v podobnem
položaju ravnali naši nasprotniki:
gotovo bi se veselili nepričakovanega
vodstva …
Hitro vodstvo je našim olajšalo
delo. Po dveh urah je (končno!) zmagal še Lenič, kmalu je sumljiv položaj
v svoj prid obrnil še Škoberne, delo

Duško Pavasovič

pa je dokončal Pavasovič, ki je na
prvi šahovnici s črnimi figurami strl
nekdaj elitnega velemojstra Murraya
Chandlerja. Čudovita, prekrasna štirica!
Vrh se je začel redčiti: le še dve
ekipi sta imeli stoodstotni izkupiček.
V petem, zadnjem kolu pred prvim
prostim dnevom, bo na sporedu
veliki derbi med domačini in prvimi
favoriti Rusi. Takoj za vodilnima je
velika zasledovalna skupina, v kateri
je tudi večina preostalih favoritov.
Resda brez Kitajcev, ki so se za presenetljiv poraz v tretjem kolu tokrat
znesli nad nič krivimi Makedonci
in jih odpihnili z ničlo. Rusi so svoj
dvoboj dobili šele po dramatičnem
zaključku – tokrat je odločil Aleksander Griščuk, v izredno močni ekipi
pa je bil še naprej edini brez zmage
Vladimir Kramnik! Nemci so blesteli
na krilih super razpoloženega Najdiča, ki je v zadnjem krogu premagal
Alekseja Širova.
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Chandler (2515) : Pavasovič
Španska otvoritev C78
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6
5.0–0 b5 6.Lb3 Lb7 7.d3 Le7 8.Te1 0–
0 9.a4 d6 10.Sbd2 Te8 11.c3 h6 12.La2
Dd7 13.Sf1 Lf8 14.Se3 Se7 15.h3 Sg6
16.Sh2 d5 17.Shg4 Sg4 18.Dg4 Dg4
19.Sg4 de4 20.de4 h5 21.Se3 Sf4
22.Sd5 Sd5 23.Ld5 Ld5 24.ed5 Ld6
25.Le3 f5 26.f3 Kf7 27.b3 Kf6 28.c4
bc4 29.bc4 Lb4 30.Ted1 a5 31.Tac1 f4
32.Lf2 e4 33.fe4 Te4 34.c5 Td8 35.d6
cd6 36.Td5 Ke6 37.Tcd1 Tc4 38.Td6
Td6 39.Td6 Ke5 40.Tg6 Tc1 41.Kh2

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-zp-0
9-+-+-+R+0
9zp-zP-mk-+p0
9Pvl-+-zp-+0
9+-+-+-+P0
9-+-+-vLPmK0
9+-tr-+-+-0
xiiiiiiiiy
41...Ld2 42.Tg7 Le3 43.Te7 Kd4 44.Le3
fe3 45.Kg3 Kd3 46.Td7 Ke2 47.Td5 h4
48.Kh4 Kf2 49.Tf5 Kg2 50.Te5 Kf3
51.Kg5 e2 52.Tf5 0:1
Lenič : Dive (2357)
Damina indijska obramba E12
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 b6 4.a3 Lb7
5.Sc3 d5 6.cd5 Sd5 7.Dc2 Sc3 8.bc3
Le7 9.e4 0–0 10.Ld3 c5 11.De2 Sc6
12.Lb2 a6 13.h4 b5 14.Kf1 b4 15.ab4
cd4 16.Sd4 Sd4 17.cd4 Db6 18.Th3
Lb4 19.Tg3 a5 20.Td1 Tfc8 21.Kg1 Lc3
22.Tb1 La6 23.La6 Ta6 24.Tc1 1:0
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Škoberne : Lukey (2271)
Kraljeva indijska obramba E68
1.c4 Sf6 2.Sf3 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 0–
0 5.0–0 d6 6.d4 Sbd7 7.Sc3 e5 8.e4
a6 9.Te1 ed4 10.Sd4 Sg4 11.h3 Df6
12.hg4 Dd4 13.Sd5 c6 14.Se3 Te8
15.De2 Sc5 16.g5 Sd3 17.Td1 Sc1
18.Tac1 Db2 19.Tc2 De5

XIIIIIIIIY
9r+l+r+k+0
9+p+-+pvlp0
9p+pzp-+p+0
9+-+-wq-zP-0
9-+P+P+-+0
9+-+-sN-zP-0
9P+R+QzPL+0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy
20.c5 dc5 21.f4 De7 22.e5 Le5 23.fe5
De5 24.Sg4 Lg4 25.Dg4 Tad8 26.Td8
Td8 27.Te2 Dd4 28.Dd4 Td4 29.Kf2
Kg7 30.Lf3 h6 31.gh6 Kh6 32.Te7 b5
33.Tf7 Td2 34.Ke3 Ta2 35.Kf4 Tf2
36.g4 g5 37.Ke3 Kg6 38.Tc7 Ta2
39.Tc6 Kg7 40.Tc5 Ta3 41.Ke4 Ta4
42.Ke5 Tf4 43.Tc7 Kf8 44.Le2 b4
45.Ta7 Tf2 46.La6 Ta2 47.Tf7 Ke8
48.Lb5 Kd8 49.Td7 Kc8 50.Td4 b3
51.Tb4 Tg2 52.Ke4 1:0

Lekcija številka dve
Slovenija : Bolgarija 0,5:3,5
(Beljavski : Topalov remi, Čeparinov
: Pavasovič 1:0, Lenič : Delčev 0:1,
Iotov : Borišek 1:0)
V petem kolu se je žreb poigral z
našo in z bolgarsko reprezentanco.
Pomerili sta se namreč obe – bolj
veseli pa so na znameniti Bermuda

šahovska misel - 38. šah. olimpijada

party (velikanska, tradicionalna olimpijska zabava, na kateri se zbere vsaj
1.500 ljudi) odšli Bolgari, saj so njihovi fantje dobesedno odpihnili slovenske kolege iz šahovnic.
In to še najmanj tam, kjer je to pričakoval ves šahovski svet. Prvi igralec
sveta Veselin Topalov je naletel na
izredno razpoloženega Aleksandra
Beljavskega, ki ga je postavljal pred
sila težke preizkušnje. Topalov se je
domiselno branil, a več od precej
slabše končnice s kmetom manj mu
ni uspelo izvleči. Potem pa, nekaj
potez pred prvo časovno kontrolo, je
popustil tudi Beljavski: povsem brez
potrebe je vrnil kmeta in Topalov se
je postopoma izvlekel v remi. »Fatamorgana, imel sem privide! Oh, ko
bi imel kakšno desetletje manj! Pred
dvajsetimi leti ne bi imel nikaršnih
možnosti,« je potožil naš šampion.
Vse dr ugo je bila enosmer na
ulica. Duško Pavasovič se je odločil
za samomorilsko taktiko – preverjanje kakovosti bolgarskih analiz. Vsi
šahisti vedo, da je dvojec Čeparinov

Luka Lenič

– Topalov med najboljšimi, če ne najboljši v tem elementu, toda Ljubljančan je zaupal sebi. Poteze sta tekmeca
vlekla bliskovito, po dvajseti potezi,
ko se je Pavasovič le zaustavil in
pogledal okrog sebe, je bilo že vsega
konec. S preprosto potezo ga je Ivan
Čeparinov postavil pred nerešljive
težave in čeprav se je Duško srčno
upiral še dvajset potez, je bila partija
odločena že tedaj.
Novo katastrofalno predstavo je
uprizoril Luka Lenič, ki je, podobno
kot v prvem kolu, brezskrbno zaigral z belimi figurami, zanemaril razvoj kraljevega krila in že po dobrih
petnajstih potezah ostal praktično
patiran. Bolgar Konstantin Delčev je
predober šahist, da bi ga še izpustil
iz rok in v bistvu je bil dvoboj odločen že po dobri uri in pol. Slovensko
katatsrofo je zaokrožil Jure Borišek,
ki je igral medlo in je proti mlademu
nasprotniku izgubil brez pravega
odpora.
V derbiju med Rusi in domačini
so bili štirje remiji in na vrhu se je
pred prostim dnem skoncentrirala
velika skupina ekip s po eno izgubljeno točko. Skupina zasledovalcev
z osmimi točkami je bila še številčnejša, v teh dveh skupinah pa so bili
zbrani tudi vsi favoriti.
Beljavski : Topalov
Grünfeldova indijska obramba D87
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.cd5 Sd5
5.e4 Sc3 6.bc3 Lg7 7.Lc4 c5 8.Se2 0–0
9.0–0 Sc6 10.Le3 Sa5 11.Ld3 b6 12.Tb1
cd4 13.cd4 e6 14.Dd2 Lb7 15.Lh6 Lh6
16.Dh6 Tc8 17.Tfd1 Sc6 18.e5 De7
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19.Le4 Tfd8 20.Sg3 f5 21.ef6 Df6 22.h4
Tf8 23.Td2 La6 24.h5 Se7 25.hg6 hg6
26.Te1 Tf7 27.Lf3 Th7 28.De3 Lc4
29.Tc2 Kg7 30.De5 De5 31.Te5 Thh8
32.Lb7 Tb8 33.Tc4 Tb7 34.Te6 Td7

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-tr0
9zp-+rsn-mk-0
9-zp-+R+p+0
9+-+-+-+-0
9-+RzP-+-+0
9+-+-+-sN-0
9P+-+-zPP+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy
35.d5 Sd5 36.Td4 Kf7 37.Tc6 Thd8
38.Se4 Se7 39.Sg5 Ke8 40.Te4 Td6
41.Tc7 T8d7 42.Tc8 Td8 43.Tc7 T8d7
remi.
Čeparinov : Pavasovič
Polslovanska obramba D44
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 c6
5.Lg5 dc4 6.e4 b5 7.e5 h6 8.Lh4 g5
9.Sg5 hg5 10.Lg5 Sbd7 11.g3 Tg8 12.h4
Tg5 13.hg5 Sd5 14.g6 fg6 15.Dg4 De7
16.Lg2 Kd8 17.Ld5 cd5 18.Dg6 Lg7
19.Sb5 Sf8 20.Dg4 Tb8 21.Sd6 Tb2

XIIIIIIIIY
9-+lmk-sn-+0
9zp-+-wq-vl-0
9-+-sNp+-+0
9+-+pzP-+-0
9-+pzP-+Q+0
9+-+-+-zP-0
9Ptr-+-zP-+0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy
22.0–0 Lh6 23.Df3 Ld2 24.Tab1 Tb6
25.Tb6 ab6 26.Da3 La5 27.Kg2 Sg6
28.Th1 Dg7 29.Dc1 Se7 30.Th8 Kd7
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31.Dh1 Dg4 32.Dh7 Dg6 33.Dh4 Ld2
34.Sc8 Sc8 35.Dd8 Kc6 36.Dc8 Kb5
37.De8 De8 38.Te8 Lc3 39.Te6 Ld4
40.Te8 c3 41.e6 c2 42.Tc8 Lc5 43.e7
c1D 44.e8D Kb4 45.De2 d4 46.Th8
Kc3 47.Th1 Dc2 48.Dc2 Kc2 49.f4 b5
50.Th5 1:0
Lenič : Delčev (2632)
Nimcovičeva indijska obramba E36
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 d5
5.a3 Lc3 6.Dc3 dc4 7.Dc4 b6 8.Sf3
0–0 9.Lg5 La6 10.Dc2 c5 11.dc5 bc5
12.Td1 Da5 13.Dd2 Sc6 14.Tc1 Se4
15.Da5 Sa5 16.Lf4 Sb3 17.Tc2 Tfd8
18.e3 Lf1 19.Tf1 Td5 20.h3 f6 21.Ke2
Tad8 22.g4 h6 23.Te1 e5 24.Lh2

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9zp-+-+-zp-0
9-+-+-zp-zp0
9+-zprzp-+-0
9-+-+n+P+0
9zPn+-zPN+P0
9-zPR+KzP-vL0
9+-+-tR-+-0
xiiiiiiiiy
24...Sg5 25.Sg5 Td2 26.Td2 Td2 27.Kf1
hg5 28.Te2 Td1 29.Kg2 Kf7 30.Tc2
Td2 31.Td2 Sd2 32.f4 Ke6 33.fg5
fg5 34.Kf2 Kd5 35.Ke2 Sc4 36.e4
Ke4 37.Lg1 Sb2 38.Lc5 a6 39.Le3
Sd3 40.Lg5 Sf4 41.Kd2 Sh3 42.Ld8
Kf3 43.Kc3 e4 44.Kb4 e3 45.Kc5 Kg4
46.La5 Kf3 0:1
Iotov (2532) : Borišek
Napad Trompowskega A45
1.d4 Sf6 2.Lg5 d5 3.Lf6 ef6 4.e3 Ld6
5.c4 dc4 6.Lc4 0–0 7.Sc3 f5 8.Sf3
Sd7 9.Dc2 Sf6 10.0–0–0 De7 11.h4 h5

šahovska misel
šahovska
- 38. misel
šah. olimpijada
- raziskava

12.Sg5 c6 13.Kb1 g6 14.Ld3 a5 15.Tde1
Sd5 16.Sd5 cd5 17.Da4 Lb4 18.Te2 f4
19.ef4 Df6 20.a3 Lg4 21.f3 Lf5 22.Lf5
Df5 23.Dc2 Ld6 24.Df5 gf5 25.g3 Tac8
26.Tc1 Tc1 27.Kc1 Tc8 28.Tc2 Te8
29.Kd2 f6 30.Sh3 Kf7 31.Sg1 a4 32.Se2
Ke6 33.Kd3 Tg8 34.Ke3 Kd7 35.Kf2
Ta8 36.Sc3 Ta5 37.Sd1 Tb5 38.Se3
Ke6 39.Te2 Lc7 40.Sd1 Kf7 41.Sc3
Ta5 42.Ke3 Ld6 43.Kd3 Lc7 44.Tg2
Kg6 45.Tc2 Ld6 46.Sd1 b5 47.Tc6 Le7
48.Tc7 Lf8 49.Tb7 b4 50.ab4 a3 51.ba3
Ta3 52.Sc3 Tb3 53.Kc2 Tb4 54.Tb4
Lb4 55.Sd5 1:0

Znova na trnovi poti povratka
Slovenija : Malezija 3,5:0,5
(Beljavski : Mas 1:0, Lim Yee-Weng :
Lenič remi, Borišek : Mok Tze-Meng
1:0, Liew Che-Meng : Škoberne 0:1)
Šesti krog je bil uvod v drugi slovenski povratek – Malezijci pa za takšno
nalogo zelo primeren nasprotnik.
Znova sem želel odpočiti Beljavskega, ki pa si je zaželel igrati in na
vrsto za odmor je prišel Pavasovič.
Dvoboj je bil dokaj preprost, čeprav
je težak poraz v prejšnjem kolu klical
k previdnosti. Začelo se je dobro, saj
je Borišek zlahka dobil otvoritveni
duel, ki ga je zaključil z osvojitvijo
kvalitete. Znervirani nasprotnik je
sicer prišel do protiigre, ki pa je v
poplavi možnosti ni našel in partijo
je predal nekoliko prehitro. »Bil sem
precej presenečen, potem pa sem
le dojel, da Malezijec ne vidi prave
in edine poteze, ki bi ga še obdržala
v igri,« je po partiji dejal Goričan, ki

takrat še ni vedel, da je to prva zmaga
v nizu zaporednih uspehov, ki ga
bodo promovirali v velemojstrstvo.
Hitro za njim je slovensko vodsvo
povečal olimpijski debitant Jure Škoberne, ki je v divji partiji hladno sprejel nasprotnikovo žrtev figure, nato
pa prepričljivo opravil z njegovo
protiigro. Nasprotnik je kmalu ostal
brez materiala, potez in še brez časa
za razmišljanje. Zmago v dvoboju je
zagotovil Luka, ki je remiziral s ponavljanjem potez. Luka V Dresdnu
nikakor ni našel ustrezne forme in
odločil sem se, da ga še enkrat odpočijem. Njegovo mladostno zagnanost
in nesporno kakovost bomo še kako
potrebovali v odločilnih zaključnih
partijah! Tudi tokrat je proti slabšemu
nasprotniku zaigral preveč boječe in
remi je rezultat, ki je celo bolj ustrezal njemu. Delo je dokončal odlični
Aleksander Beljavski, ki je tokrat
sicer potreboval nekaj več časa, zato
pa cela točka ni prišla pod vprašaj.
Lepa zmaga s 3,5:0,5, ki nas je znova
vrnila pod vrh.
Rusi so znova prepričljivo slavili,
tokrat smo dočakali tudi Kramnikovo
zmago – znesel se je nad nekdanjim
Kasparovovim izzivalcem Shortom.
Korak z Rusi so držali le še branilci
naslova iz Armenije, njihov derbi v
sedmem kolu pa smo že z nestrpnostjo pričakovali.
Beljavski : Mas (2439)
Volški gambit A57
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cb5 a6 5.e3
ab5 6.Lb5 Da5 7.Sc3 Lb7 8.Ld2 Db6
9.Lc4 e6 10.Sge2 ed5 11.Db3 Db3
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12.Lb3 Sa6 13.0–0 Le7 14.Sf4 c4 15.Ld1
Sc5 16.Lf3 Sce4 17.Tfd1 Tb8 18.Le1
Lb4 19.Tac1 Lc6 20.Scd5 Le1 21.Sf6
Sf6 22.Te1 Tb2 23.Lc6 dc6 24.Te2
Tb4 25.Tec2 Ta4 26.Se2 0–0 27.Sc3
Ta5 28.e4 Sd7 29.Tb1 Se5 30.Kf1 Sd3
31.a4 f5 32.ef5 Taf5 33.f3 Ta8 34.Te2
Sf4 35.Te7 Sd5 36.Sd5 cd5 37.Tbb7
Tg5 38.h4 Tg6 39.h5 Th6 40.g4 g6

XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9+R+-tR-+p0
9-+-+-+ptr0
9+-+p+-+P0
9P+p+-+P+0
9+-+-+P+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+K+-0
xiiiiiiiiy
41.Te6 Tc8 42.Ke2 d4 43.Td7 d3
44.Kd1 Tf8 45.a5 Tf3 46.a6 gh5 47.a7
1:0
Lim Yee Weng (2396) : Lenič
Lovčeva otvoritev C24
1.e4 e5 2.Lc4 Sf6 3.d3 Sc6 4.Sc3 Sa5
5.Df3 d6 6.h3 Le7 7.Sge2 c6 8.a4
Sc4 9.dc4 Le6 10.b3 0–0 11.0–0 Dc7
12.Td1 Tfe8 13.Sg3 Lf8 14.Lg5 Sd7
15.Td2 f6 16.Le3 g6 17.Tad1 Tad8
18.Sf1 Kg7 19.Dg3 Le7 20.f4 Kh8
21.Sh2 Tg8 22.Kh1 Tdf8 23.Sf3 Da5
24.fe5 Se5 25.Ld4 Tg7 26.Se2 a6
27.Lc3 Dc5 28.Ld4 Da5 29.Lc3 Dc5
30.Ld4 Da5 31.Lc3 Dc5 remi
Borišek : Mok Tze Meng (2308)
Kraljev fianketo B06
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sc3 c6 4.h3 d5
5.Sf3 Sf6 6.e5 Se4 7.Se4 de4 8.Sg5 c5
9.Lc4 0–0 10.c3 cd4 11.cd4 Sc6 12.Le3
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Da5 13.Kf1 h6 14.Se4 Td8 15.Tc1 b5
16.Lb3

XIIIIIIIIY
9r+ltr-+k+0
9zp-+-zppvl-0
9-+n+-+pzp0
9wqp+-zP-+-0
9-+-zPN+-+0
9+L+-vL-+P0
9PzP-+-zPP+0
9+-tRQ+K+R0
xiiiiiiiiy
16...Sd4 17.Ld4 Db4 18.Df3 Lf5 19.Td1
Td4 20.Sf6 ef6 21.Da8 Kh7 22.Td4
Dd4 23.Kg1 Le4 24.Db8 Db2 25.e6
fe6 26.Le6 h5 27.Lg8 1:0
Liew C. Meng (2306) : Škoberne
Slovanska obramba D19
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 dc4
5.a4 Lf5 6.e3 e6 7.Lc4 Lb4 8.0–0 Sbd7
9.Ld3 0–0 10.e4 Lg6 11.e5 Sd5 12.Lg6
hg6 13.Se4 De7 14.Db3 b6 15.Sfg5
Tfd8 16.Dh3 Sf8 17.Td1 f6

XIIIIIIIIY
9r+-tr-snk+0
9zp-+-wq-zp-0
9-zpp+pzpp+0
9+-+nzP-sN-0
9Pvl-zPN+-+0
9+-+-+-+Q0
9-zP-+-zPPzP0
9tR-vLR+-mK-0
xiiiiiiiiy
18.Td3 fg5 19.Lg5 Dd7 20.Dh4 Se7
21.g4 Dd5 22.Sc3 Dc4 23.Tad1 Td7
24.Se4 Dc2 25.Sc3 Sh7 26.Se4 Tf8
27.Lc1 Tf3 28.Le3 Sd5 0:1

Za sosede smo še »profesorji«

šahovska misel
šahovska
- 38. misel
šah. olimpijada
- raziskava

Avstrija : Slovenija 1:3
(Ragger : Beljavski remi, Pavasovič :
Atlas 1:0, Neubauer : Borišek 0:1, Škoberne : Baumegger remi)
To je bila nedvomno najboljša slovenska predstava v Dresdnu doslej!
Prepričljiv uspeh nas je potisnil že do
delitve desetega mesta, tam pa so se
tudi sukale naše želje pred tekmovanjem. Ostala je le še ena naloga: vzdržati do konca!
Sosedje iz Avstrije so postali povsem druga ekipa, odkar jih trenira
sloviti madžarski velemojster Zoltan
Ribli. Dvoboj je bil pričakovano trd.
Aleksander Beljavski je na prvi šahovnici sicer gladko izenačil, na igro na
zmago pa ni mogel pomisliti niti v
trenutku. Že v 30. potezi sta nasprotnika podpisala premirje. Na drugi
šahovnici je blestel Duško Pavasovič,
ki je kmalu osvojil kmeta, nato pa
igro prepepljal v končnico, kjer je
svojo prednost zanesljivo spremenil
v celo točko. Jure Borišek je, podo-

Jure Škobrne

bno kot na prvi šahovnici, izenačil in
ko je že vse kazalo na remi, je njegov
nasprotnik zašel v časovno stisko,
tam pa prezrl damo v potezi! Četrta
šahovnica, kjer se nam je dolgo slabo
pisalo, tako ni odločala o ničemer,
dan pa je še polepšal Jure Škoberne,
ki je najprej igral zelo slabo, nato pa
se junaško branil, vse do čudežnega
remija.
Sicer pa so sedmi krog zaznamovali Armenci, ki so v velikem derbiju premagali Ruse. Pri branilcih
zlata je znova blestel junak iz Torina
Gabriel Sargisjan, ki je z lepo zmago
nad Aleksandrom Griščukom odločil
dvoboj. Armenci so povedli, za petami pa so jim sledili Nemci, Francozi
in Izraelci – ekipe, ki pred turnirjem
niso sodile med vroče favorite. Na
pomolu je bila nova senzacija.
Ragger (2518) : Beljavski
Španska otvoritev C92
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6
5.0–0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6 8.c3 0–0
9.h3 Lb7 10.d4 Te8 11.Sg5 Tf8 12.Sf3
Te8 13.Sbd2 Lf8 14.d5 Sb8 15.Sf1
Sbd7 16.S3h2 Sc5 17.Lc2 c6 18.b4
Scd7 19.dc6 Lc6 20.Lg5 Le7 21.Lf6
Sf6 22.Sg4 Sg4 23.Dg4 Ld7 24.Df3
Tc8 25.Tad1 Le6 26.Lb3 Lg5 27.Td3
Tc6 28.Ted1 Dc7 29.Sg3 g6 30.Se2 a5
31.Ld5 Ta6 32.a3 Le7 33.T3d2 Da7
34.Dd3 ab4 35.ab4 Tb8 36.Df3 remi.
Pavasovič : Atlas (2465)
Sicilijanska obramba B80
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cd4 4.Sd4 Sf6
5.Sc3 d6 6.Le3 Le7 7.f3 Sc6 8.Dd2 0–0
9.g4 d5 10.g5 Sh5 11.ed5 Sd4 12.Dd4
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Lg5 13.0–0–0 Le3 14.De3 Df6 15.Td4
Ld7 16.Tg1 e5 17.Tb4 b6 18.Tg5 g6
19.Te5 Dd6 20.Th4 Tae8 21.The4
Te5 22.Te5 f6 23.Te7 Tf7 24.Tf7 Kf7
25.Dh6 Df4 26.Df4 Sf4 27.Kd2 f5
28.Ke3 g5 29.Kd4 Kf6 30.Lb5 Lb5
31.Sb5 h5 32.Sa7 h4

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9sN-+-+-+-0
9-zp-+-mk-+0
9+-+P+pzp-0
9-+-mK-sn-zp0
9+-+-+P+-0
9PzPP+-+-zP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
33.Sc6 g4 34.fg4 fg4 35.d6 h3 36.Ke3
Se6 37.Kf2 Sc5 38.b4 Se4 39.Ke3
Sd6 40.Kf4 Sf5 41.Kg4 Se3 42.Kh3
Sc2 43.a4 Ke6 44.Kg4 Kd6 45.b5
Se3 46.Kg5 Sd5 47.h4 Ke6 48.h5 Kf7
49.Se5 1:0
Neubauer (2422) : Borišek
Grünfeldova indijska obramba D93
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3 Lg7
5.Lf4 0–0 6.e3 c5 7.dc5 Da5 8.Tc1
dc4 9.Lc4 Dc5 10.Lb3 Da5 11.0–0
Sc6 12.h3 Da6 13.Se5 Se5 14.Le5
Le6 15.Ld4 Tfd8 16.Le6 De6 17.Da4
a6 18.Tfd1 Tac8 19.Db4 b5 20.Da5
Td6 21.a4 ba4 22.Da4 Tc4 23.Da5
h5 24.Le5 Tdc6 25.Ta1 Kh7 26.Ld4
Td6 27.Le5 Tb6 28.Td2 Tcb4 29.Ld4
Tb2 30.Tb2 Tb2 31.Da6 Df5 32.Df1
e5 33.La7 Lf8 34.Tb1 Tc2 35.Tc1 Lb4
36.Tc2 Dc2 37.Sd1 Se4 38.Lb6 Sd2
39.De2 e4 40.Ld4 Sf3 0:1
Škoberne : Baumegger
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Španska otvoritev C69
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.Lc6 dc6
5.0–0 Lg4 6.h3 h5 7.d3 Df6 8.Sbd2
Se7 9.hg4 hg4 10.g3 gf3 11.Df3
De6 12.Sc4 0–0–0 13.b4 f6 14.Ld2
g6 15.Tfe1 Lh6 16.Lc3 Lg5 17.a4 Th7
18.Kf1 Th2 19.Ke2 Sd5 20.ed5 cd5
21.Sd2 e4 22.Kd1 Ld2 23.Ld2 De5
24.d4 Dd4 25.Dc3 Df2 26.De3 De3
27.Te3 f5 28.Te2 Th1 29.Te1 Th3
30.Ta3 d4 31.Lf4 Td5 32.Kc1 Kd7
33.Td1 c6 34.c4 dc3 35.Td5 cd5
36.Tc3 Ke6 37.Tc8 g5 38.Lb8 d4
39.Td8 Th1 40.Kc2 d3 41.Kb2 Tf1
4 2 . T d 6 K f 7 4 3 . K c 3 Tc 1 4 4 . K d 2
Tc2 45.Kd1 Tb2 46.Td4 Tg2 47.b5
ab5 48.ab5 Kg6 49.Td7 Tb2 50.g4
f4 51.La7 Tb5 52.Ld4 e3 53.Le3 fe3
54.Td6 Kf7 55.Td3 Tb4 56.Te3 Tg4
57.Tb3

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+p+-+k+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-zp-0
9-+-+-+r+0
9+R+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+K+-+-0
xiiiiiiiiy
57...Td4 58.Ke2 Td7 59.Tb6 Kf8
60.Kf3 Tg7 61.Kg4 Ke8 62.Tb2 Kd8
63.Tb1 Kc8 64.Tb2 Tg6 65.Kf5 Tg8
66.Kg4 Kb8 67.Tb1 Ka7 68.Ta1 Kb6
69.Tb1 Kc6 70.Tc1 Kd7 71.Tb1 Kc7
72.Tc1 Kd8 73.Td1 Kc8 74.Tc1 Kb8
75.Tb1 Tg6 76.Kf5 Td6 77.Kg5 Kc7
78.Kf5 b6 79.Ke5 Td3 80.Ke4 Td2
81.Tc1 Kb7 82.Tb1 Td6 83.Ke5 Td7
84.Ke4 Td8 85.Ke5 Kc6 86.Tc1 Kb5
87.Tb1 Ka6 88.Ta1 Kb7 89.Tb1 Td2

šahovska
misel
- raziskava
šahovski
vestnik
- razpis

V OKVIRU 15. MEMORIALA VASJE PIRCA
RAZPISUJEMO PRIREDITEV

»SLOVENIJA ŠAHIRA«,
ki bo potekala istočasno na 10 lokacijah po vsej Sloveniji
na dan rojstva velemojstra Vasje Pirca, 19.12., ob 17.30 uri.
Organizator:ŽŠK Maribor LANCom in Šahovska zveza Slovenije
Datum: petek, 19. december, ob 17.30 uri
Lokacije:
1. Maribor, ŽŠK Maribor Lancom, Verstovškova 4, Branko Vadlja, 041/747-516
2. Ljubljana, Šahovski dom, Bravničarjeva 13, Marko Ribičič, 031/832-659
3. Krško, ŠK Triglav Krško, Hočevarjev trg 3, Kos Toni, 041/811-313
4. Murska Sobota, Kino Park, Ul.Štefana Kovača 30, Franc Kramar, 041/717-112
5. Celje* (21.12. ob 14:00), Dom Sv.Jožef, Plečnikova 29, Zorko Jože, 031/796-350
6. Ptuj, ŠD Ptuj, Dravska 18/I, Boris Žlender, 051/333-202
7. Nova Gorica, Gasilski dom, Sedejeva 9, Dušan Rusjan, 040/619-421
8. Kranj, ŠK Stari Mayr, Glavni trg 16, Gazvoda Vid, 031/419-305
9. Črna na Kor.* (20.12. ob 14:00), gost.Drofelnik, Center 37, G. Šmon, 040/846-718
10. Izola, ŠD Izola, Gregorčičeva 21, Andrej Žnidarčič, 040/664-901
*** Pravico nastopa imajo samo igralci, ki niso nastopili na nobenem drugem kvalifikacijskem turnirju.
Sistem: švicar, hitropotezni tempo, 13 kol (5 min na igralca),
Predprijave: do 17.12. na spletni strani oz. po telefonu
Prijave: v igralnem prostoru, najpozneje do 17.15! (OPOMBA: prednost pravice
nastopa imajo predprijavljeni igralci/ke)
Prijavnina: 2 evro
Nagrade: 40 €, 30 €, 20 €, 10 €,
- najboljši z ratingom 1901–2100: 20% prijavnine,
- najboljši z ratingom 1701–1900: 20% prijavnine,
- najboljši z ratingom pod 1700: 20% prijavnine,
- 40% prijavnine zadrži organizator.
Kvalifikacije na finalni turnir Pirčevega memoriala se uvrstijo:
zmagovalci vseh kvalifikacijskih turnirjev (glavni turnir),
najboljša ženska s turnirjev v Ljubljani, Mariboru in Celju (ženski turnir),
najboljši veteran s turnirjev v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novi Gorici, Murski
Soboti in Krškem (1948 in starejši) - (veteranski turnir),
najboljši mladinec in mladinka (1989 in mlajši) – (mladinski turnir).
POMEMBNO: Igralci, ki še niso polnoletni, se lahko uvrstijo le na mladinski
turnir.
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Finalni turnirji Pirčevega memoriala bodo 26.12. v Casinoju Mond v Šentilju, razen
mladinskega turnirja, ki v klubskih prostorih ŽŠK Maribor Lancom, Verstovškova 4 v
Mariboru.
Spletna stran: http://www.sah-zveza.si/rez/0812/pirc
Vse, kar ni v razpisu turnirja, bo definirano v turnirskem pravilniku.
ŽŠK Maribor Lancom:
Georg Mohr

Šahovska zveza Slovenije:
Primož Kokalj

15. PIRČEV MEMORIAL - ŽENSKE
Organizator: ŽŠK Maribor LANCom in Šahovska zveza Slovenije
Kraj: Casino Mond, Šentilj v Slovenskih Goricah
Datum: petek, 26. december, ob 14. uri
Sistem: Berger, hitropotezni tempo (5 min na igralko),
Prijave: do 21. decembra (24.00) na:
georg_mohr@t-2.net
ali po fax-u: 02 25 14 599
ali neposredno na uradno internetno stran
http://www.sah-zveza.si/rez/0812/pirc/
Udeleženke turnirja (formula):
slovenske VM - Muzičuk, Krivec, Srebrnič, Kapš,
tri iz kvalifikacij (najboljša iz Ljubljane, Maribora in Celja),
državno hitropotezno prvenstvo (Rožič),
predstavnica kluba (Bukovec),
najboljša od lani (Mar),
posebno slovensko povabilo (Vrabič, Bajt),
2 tujki (Maček, Moser).
Odpovedi nadomesti organizator po lastni presoji (kvalifikacije, posebna
vabila). Največ 14 igralk.
Seznam povabljenih:
Anna Muzičuk, Jana Krivec, Ana Srebrnič, Darja Kapš, Vesna Rožič, Tina Bukovec, Karmen Mar, Anita Vrabič, Indira Babatajeva, Vlasta Maček, Ewa Moser, tri iz kvalifikacij.
Pomembno (!): Mlajše od 18 let lahko nastopijo le na mladinskem turnirju
(omejen vstop v Casino).
Nadomestila stroškov (v €): 200 (pokal), 120 (pokal), 80 (pokal), 50, 50; praktične
nagrade od 6. mesta naprej, spominske nagrade za vse finalistke.
Igralke so upravičene do nadomestila stroškov le ob predložitvi davčne številke.
Po razglasitvi najboljših na finalnih turnirjih sledi velika zabava s pogostitvijo vseh udeležencev.
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Vse, kar ni v razpisu turnirja, bo definirano v turnirskem pravilniku.
ŽŠK Maribor Lancom:
Georg Mohr

Šahovska zveza Slovenije:
Primož Kokalj

15. PIRČEV MEMORIAL - VETERANI
Organizator: ŽŠK Maribor LANCom in Šahovska zveza Slovenije
Kraj: Casino Mond, Šentilj v Slovenskih Goricah
Datum: petek, 26. december, ob 14. uri
Sistem: Berger, hitropotezni tempo (5 min na igralca),
Prijave: do 21. decembra (24.00) na:
georg_mohr@t-2.net
ali po fax-u: 02 25 14 599
ali neposredno na uradno internetno stran
http://www.sah-zveza.si/rez/0812/pirc/
Udeleženci turnirja (formula):
trije iz seniorskega hitropoteznega DP,
trije iz seniorskega pospešenega DP,
6 iz kvalifikacij (najboljše veterani iz Ljubljane, Maribora, Celja, Nove Gorice,
Murske Sobote in Krškega),
predstavnik kluba,
posebno slovensko povabilo.
Odpovedi nadomesti organizator po lastni presoji (kvalifikacije, posebna
vabila). Največ 14 igralcev.
Seznam povabljenih:
Franc Pešec, Gorazd Klemenčič, Janez Grčar, Marjan Karnar, Vid Vavpetič, Vladimir
Ivačič, Ivo Mihevc, Janko Bohak + 6 iz kvalifikacij.
Nadomestila stroškov (v €): 200 (pokal), 120 (pokal), 80 (pokal), 50, 50; praktične
nagrade od 6. mesta naprej, spominske nagrade za vse finaliste.
Igralci so upravičeni do nadomestila stroškov le ob predložitvi davčne številke.
Po razglasitvi najboljših na finalnih turnirjih sledi velika zabava s pogostitvijo vseh udeležencev.
Vse, kar ni v razpisu turnirja, bo definirano v turnirskem pravilniku.
ŽŠK Maribor Lancom:
Georg Mohr

Šahovska zveza Slovenije:
Primož Kokalj
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15. PIRČEV MEMORIAL - MLADINCI, MLADINKE (2 TURNIRJA)
Organizator: ŽŠK Maribor LANCom in Šahovska zveza Slovenije
Kraj: Klubski prostor ŽŠK Maribor Lancom, Verstovškova 4, Maribor
Datum: petek, 26. december, ob 10. uri
Sistem: Berger, hitropotezni tempo (5 min na igralca-ko),
Prijave: do 21. decembra (24.00) na:
georg_mohr@t-2.net
ali po fax-u: 02 25 14 599
ali neposredno na uradno internetno stran
http://www.sah-zveza.si/rez/0812/pirc/
Udeleženci/-ke turnirja (formula):
državni prvaki/-nje v pospešenem šahu do 10, 12, 14, 16 in 18 let,
en predstavnik/-ca kluba,
10 najboljših iz kvalifikacij (najboljši mladinec/-ka).
Seznam povabljenih – dekleta:
Orehek Špela, Nataša Bučar, Teja Kolbl, Barbara Skuhala, Zoja Zorko, Jana Vidrih + 10
zmagovalk kvalifikacijskih turnirjev; odpovedi nadomesti organizator po lastni presoji
(kvalifikacije, posebna vabila), največ 16 udeleženk.
Seznam povabljenih – fantje:
Mitrovič Boris, Tomazini Aljoša, Tomazini Žan, Markoja Sebastjan, Skuhala Luka,
Drnovšek Nejc + 10 zmagovalcev kvalifikacijskih turnirjev; odpovedi nadomesti organizator po lastni presoji (kvalifikacije, posebna vabila), največ 16 udeležencev.
Nagrade: praktične nagrade za vse finaliste (tehnične, šahovske, računalniške,
knjižne).
Po razglasitvi najboljših bodo udeleženci turnirja in spremljevalci odšli na
pogostitev (podrobnosti na turnirju).
Vse, kar ni v razpisu turnirja, bo definirano v turnirskem pravilniku.

ŽŠK Maribor Lancom:
Georg Mohr

Šahovska zveza Slovenije:
Primož Kokalj

15. PIRČEV MEMORIAL - FINALE
Organizator: ŽŠK Maribor LANCom in Šahovska zveza Slovenije
Kraj: Casino Mond, Šentilj v Slovenskih Goricah
Datum: petek, 26. december, ob 10. uri
Sistem: Berger, hitropotezni tempo (5 min na igralca),
Prijave: do 21. decembra (24.00) na:
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georg_mohr@t-2.net
ali po fax-u: 02 25 14 599
ali neposredno na uradno internetno stran
http://www.sah-zveza.si/rez/0812/pirc/
Udeleženci turnirja (formula):
vsi aktivni slovenski VM in slo. šahisti s FIDE ratingom nad 2500 (8),
zmagovalci posameznih kvalifikacijskih turnirjev (10),
2 iz hitropoteznega DP 2008 (Meštrović, Kos)
4 predstavniki kluba (Šebenik, Sakelšek, Vombek, Osmanbegovič),
4 najboljši od lani (Hulak, Markuš, Kožul, Rogulj)
2 tujca (Movsesjan, Ragger).
Odpovedi nadomesti organizator po lastni presoji (kvalifikacije, posebna
vabila). Največ 30 igralcev.
Seznam povabljenih:
Aleksander Beljavski, Duško Pavasović, Luka Lenič, Adrijan Mihaljčišin, Marko Tratar,
Georg Mohr, Jure Borišek, Jure Škoberne; Zvonko Meštrović, Toni Kos, Matej Šebenik,
Tadej Sakelšek, Daniel Vombek, Suad Osmanbegović, Krunoslav Hulak, Robert Markuš, Zdenko Kožul, Branko Rogulj, Sergej Movsesjan, Markus Ragger + 10 igralcev iz
kvalifikacij.
Pomembno (!): Mlajši od 18 let lahko nastopijo le na mladinskem turnirju
(omejen vstop v Casino).
Nadomestila stroškov: (v €): 500 (pokal, prehodni pokal), 350 (pokal), 300 (pokal),
250, 150, 100, 80, 70, 60, 50; praktične nagrade od 11. mesta naprej, spominske
nagrade za vse finaliste.
Igralci so upravičeni do nadomestila stroškov le ob predložitvi davčne številke.
Po razglasitvi najboljših na finalnih turnirjih sledi velika zabava s pogostitvijo vseh
udeležencev.
Vse, kar ni v razpisu turnirja, bo definirano v turnirskem pravilniku.
ŽŠK Maribor Lancom:
Georg Mohr

Šahovska zveza Slovenije:
Primož Kokalj
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Zapisnik 3. seje Upravnega odbora ŠZS
Šahovska zveza Slovenije, Šahovski dom, Bravničarjeva 13, Ljubljana, torek, 28.10.2008
ob 16.30
Prisotni: Milan Kneževič (predsednik), Mirko Bandelj, Peter Grašek, Dušan Rusjan,
Matevž Turk, Nevenka Zekič, Tone Žunič.
Ostali: Iztok Jelen, Georg Mohr, Adrijan Rožič, Primož Kokalj.
Opravičili: Gojko Musič, Matjaž Kiler, Vojko Mencinger.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje ter korespondenčne seje UO
2. Nastop na Šahovski olimpiadi 2008
3. Predlog o pripravi kriterijev za kategoriziranje športnikov šahistov
4. Spremembe Tekmovalnega programa za 2009
5. 15. Pirčev memorial
6. Predlogi za sodnike FIDE
7. Predlog dodatnega izobraževanja za 2009
8. Razno
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje ter korespondenčne seje UO
Na zapisnik 2. seje in korespondenčne seje ni bilo pripomb. Pri izboru moške reprezentance daje Upravni odbor selektorju zaupnico, saj so kriteriji le okvir znotraj katerih odloča selektor po subjektivni presoji. Člani so se strinjali, da je treba kriterije za
sestavo državne reprezentance pregledati in jih v izogib sporom v prihodnje ustrezno
popraviti. Pri sestavi ženske reprezentance se je Darja Kapš odpovedala nastopu, zato
je selektor ženske reprezentance na njeno mesto imenoval Ksenijo Novak.
Sklep: Upravni odbor je potrdil zapisnik 2. seje ter korespondenčne
seje. Nastop Ksenije Novak namesto Darje Kapš na Šahovski olimpiadi
se potrdi.
2. Nastop na Šahovski olimpiadi 2008
Predsednik ŠZS je predstavil glavne podatke o 38. šahovski olimpiadi, ki bo rekordna
po številu držav udeleženk. Naši reprezentanci sta med 157 moškimi in 119 ženskimi
reprezentancami po povprečnem ratingu postavljeni na 28. (moški) in 14. mesto
(ženske). Pred olimpiado bo ŠZS izvedla novinarsko konferenco, kjer bodo igralci in
selektorja predstavili pričakovanja na olimpiadi.
Kongresa FIDE, ki bo potekal vzporedno z Olimpiado, se podpredsednik ŠZS, Mirko
Bandelj, ne more udeležiti, zato je bil za delegata predlagan Georg Mohr. ŠZS bo na
kongresu za šahovsko olimpiado 2012 podprla Budvo. O ostalih vprašanjih naj se
delegat odloči po lastni presoji, tudi o smiselni omejitvi hitrih remijev v pravilih FIDE.
V okviru priprav na Mitropa pokal, ki bo v letu 2009 v Sloveniji, naj se poskuša naš
delegat na kongresu sestati s predstavniki držav udeleženk v Mitropa pokalu, ki se naj
opredelijo o bodočem sistemu tega tekmovanja.
Sklep:
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Upravni odbor se je seznanil s pripravami na nastop na 38. šahovski
olimpiadi. Delegat na kongresu FIDE bo Georg Mohr.
3. Predlog o pripravi kriterijev za kategoriziranje športnikov šahistov
Predlog je predstavil Iztok Jelen in na kratko obrazložil sedanje stanje na področju kategoriziranja šahistov. ŠZS lahko svoj predlog kategorizacije poda na podlagi
Zakona o športu, saj kriteriji, ki jih je na predlog OKS-ZŠZ decembra 2007 sprejel Strokovni svet RS za šport, za šah niso primerni.
Sklep
Predlog o pripravi kriterijev za kategoriziranje športnikov šahistov
se potrdi ter posreduje v sprejem Strokovnemu svetu RS za šport, v
vednost tudi Olimpijskemu komiteju Slovenije – Zvezi športnih zvez in
Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktorat za šport.
4. Spremembe Tekmovalnega programa za 2009
Predsednik Tekmovalne komisije, Danijel Vombek, je predstavil predlagane spremembe Tekmovalnega programa za leto 2009 ter številne pripombe, ki so jih klubi,
organi ŠZS in posamezniki posredovali v javni razpravi. Glede na številne pripombe
in kratkega roka za pripravo tekmovalnega programa je Upravni odbor meni, da naj
se predlagane spremembe dodatno proučijo, utemeljijo in predstavijo na Občnem
zboru. Upravni odbor je posebej obravnaval obvezo nastopa za klube državne in
obeh prvih članskih lig v Pokalu Slovenije.
Sklep
Predlagane spremembe Tekmovalnega programa za leto 2009 se vrne v
usklajevanje in morebitno potrditev za leto 2010. O obveznem nastopu v
Pokalu Slovenije za leto 2009 bo odločal Občni zbor.
5. 15. memorial Vasje Pirca
Tehnični izvajalec 15. Pirčevega memoriala je pripravil potek in stroške izvedbe. V
skladu z dosedanjimi memoriali je ŠZS sodelovala v višini 50% od zneska nagrade. V
letu 2007 je ŠZS prispevala nekoliko višji znesek zaradi obeležitve 100-letnice rojstva
Vasje Pirca. Ob zaključku memoriala bo ŠZS razglasila šahista in šahistko leta. V ta
namen naj Strokovni svet pravočasno pripravi kriterije za izbor šahista in šahistke leta.
Sklep
ŠZS bo za 15. memorial Vasje Pirca zagotovila 50% nagradnega sklada v
višini 2.050 €. Upravni odbor zadolžuje Strokovni svet, da pripravi kriterije za izbor šahista in šahistke leta ter opravi izbor za leto 2008.
6. Predlogi za sodnike FIDE
Odbor sodnikov je predlagal kandidate za napredovanje v sodnike FIDE (Ana Biti,
Dragica Hržica, Matjaž Lovišček) in za mednarodnega sodnika (Radiša Rajkovič). Pri
obravnavi predlogov je Upravni odbor ugotovil, da nekateri od predlaganih kandidatov nimajo nobenih izkušenj kot glavni sodniki na turnirjih prijavljenih pri FIDE
(državna prvenstva, mednarodni turnirji), zato je pri odločanju težko oceniti zanesljivost posameznikovega sojenja za tako visok sodniški naziv. Odbor sodnikov mora pri
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predlogih upoštevati tudi primernost nastopa posameznega kandidata pri sprejemanju sodniških odločitev ali intervencij v smislu krepitve ugleda sodniške funkcije. Te
ugotovitve naj se upoštevajo pri pripraviti sprememb in dopolnitev pravilnika. Odbor
sodnikov naj sistematično spremlja sojenje posameznih sodnikov, njihovo kakovost,
poznavanje pravil FIDE ter pristop in kulturo sojenja. Na tej podlagi naj najboljšim
sodnikom tudi omogoči napredovanje, tako da jih delegira za glavne sodnike na
državnih tekmovanjih.
Sklep
Upravni odbor je potrdil napredovanje Radiši Rajkoviču za mednarodnega sodnika ter Ani Biti za sodnico FIDE.
Odbor sodnikov naj pripravi predlog sprememb Pravilnika o šahovskih
sodnikih v skladu z ugotovitvami Upravnega odbora.
7. Predlog programa dodatnega izobraževanja za 2009
Člani Upravnega odbora so se seznanili s predlogom programa dodatnega izobraževanja za leto 2009, ki ga je pripravil Strokovni svet.
Sklep
Predlog programa dodatnega izobraževanja za leto 2009 se potrdi.
8. Razno
Komisija za osnovnošolski šah je Upravnemu odboru v potrditev posredovala predlog pravilnika za najboljši šahovski krožek v 5-letnem obdobju med šolskimi leti
2008/2009 in 2013/2014.
Sklep
Pravilnik za najboljši šahovski krožek v 5-letnem obdobju 2008–2013 se
potrdi.
Seja je bila zaključena ob 18.15 uri.
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90.Ke4 Td6 91.Ke5 Kc7 92.Tb2 Td3
93.Ke4 Td1 94.Tc2 Kb8 95.Tb2 Ka7
96.Ta2 Kb7 97.Tb2 Tc1 98.Kd3 Ka6
99.Ta2 Kb5 100.Tb2 Kc5 101.Kd2 Tc4
102.Tb3 Tb4 103.Th3 Tc4 104.Tb3
Kc6 105.Kd3 Tc1 106.Kd2 Tc5 107.
Kd3 Tb5 108.Tc3 Kd5 109.Kc2 Tb4
110.Th3 Kc4 111.Th5 Kd4 112.Tg5
Kc4 remi.

Prvi izpit zrelosti opravljen
Slovenija : Indija 2:2
(Beljavski : Sasikiran remi, Harikrišna
: Pavasovič 1:0, Lenič : Gopal remi,
Sandipan : Borišek 0:1)
Reprezentanca Indije – slovenski
nasprotnik iz 8. kroga – je šahovska
velesila in to tudi brez svetovnega
prvaka Visvanatana Ananda. Uspeh
je naše sicer nekoliko potisnil nazaj,
še vedno pa smo bili zanesljivo v
rangu uvrstitev, ki smo si jih pred
tekmovanjem želeli. Z možnostmi
za hitre skoke/padce; vsak dobljeni/
izgubljeni dvoboj je omenil desetmestni skok/padec na turnirski razpredelnici.
Slovenija se Indijcev ni ustrašila.
Še več – po dobrih treh urah igre je
kazalo še bolje, saj je fenomenalni
Jure Borišek že imel figuro prednosti, nasprotnik pa ni imel nadomestila. Če bi Dušku Pavasoviču uspelo
ubraniti težak položaj, bi Slovenija
celo slavila, toda Pentala Harikrišna,
nekdanji svetovni mladinski prvak je
bil zbran do konca in je svoji reprezentanci zagotovil točko. Aleksander
Beljavski in Luka Lenič z belimi figu-

rami nista dosegla prednosti in njuni
partiji sta se končali s hitrim in objektivnim remijem.
Artmenci so nadaljevali svoj neverjetni pohod. Tokrat so Francozom,
sicer šestim nosilcem, prepustili le
pol točke! Edini, ki so še zmogli slediti, so bili Izraelci, ki so kot prvi na
kolena položili domačine (Arkadij
Najdič je izgubil drugič zapored).
Favoriti iz Rusije in Ukrajine so zaostajali še za več in jih je v 9. kolu čakal
še neposredni dvoboj.
Beljavski : Sasikiran (2694)
Slovanska obramba D15
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 a6 5.c5
Lf5 6.Lf4 Sbd7 7.e3 g6 8.Sh4 Le6 9.Ld3
Lg7 10.0–0 Sh5 11.Lg3 Lf6

XIIIIIIIIY
9r+-wqk+-tr0
9+p+nzpp+p0
9p+p+lvlp+0
9+-zPp+-+n0
9-+-zP-+-sN0
9+-sNLzP-vL-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy
12.f4 Sg3 13.hg3 Lh4 14.gh4 Lf5 15.g4
Ld3 16.Dd3 Sf6 17.g5 Sh5 18.Kf2 Dd7
19.Se2 f6 20.Sg3 Sg7 21.Kg2 Tg8 22.b4
Dg4 23.Dd1 De6 24.Df3 Kd7 25.a4
Sf5 26.Sf5 gf5 27.Kf2 fg5 28.hg5 h6
29.Tg1 Tg6 30.gh6 Th6 31.Th1 Th1
32.Th1 a5 33.ba5 Ta5 34.Tb1 Kc7
35.Dd1 Dc8 remi.
Harikrišna (2659) : Pavasovič
Retijeva otvoritev A07
1.Sf3 d5 2.g3 Lg4 3.Lg2 Sd7 4.0–0 c6
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5.d3 Sgf6 6.Sbd2 e5 7.e4 de4 8.de4
Lc5 9.De1 0–0 10.h3 Lh5 11.a3 Te8
12.b4 Lf8 13.Sc4 Dc7 14.Sh4 b5 15.Sa5
c5 16.c3 Sb6 17.f4 ef4 18.Lf4 Dd7 19.g4
Lg6 20.Td1 De6 21.Sg6 hg6 22.e5 Sfd5
23.Lg3 cb4 24.cb4 Tac8 25.Td3

9.d4 Lg4 10.Le3 ed4 11.cd4 d5 12.e5
Se4 13.Sc3 Sc3 14.bc3 Dd7 15.h3 Lh5
16.g4 Lg6 17.Lg5 La3 18.Lc1 Le7 19.Lg5
La3 20.Dd2 Sa5 21.Sh4 Sc4 22.Lc4
bc4 23.Sg6 hg6 24.f4 Tab8 25.f5 Tb2
26.De3 gf5

XIIIIIIIIY
9-+r+rvlk+0
9zp-+-+pzp-0
9-sn-+q+p+0
9sNp+nzP-+-0
9-zP-+-+P+0
9zP-+R+-vLP0
9-+-+-+L+0
9+-+-wQRmK-0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+-zpq+pzp-0
9p+-+-+-+0
9+-+pzPpvL-0
9-+pzP-+P+0
9vl-zP-wQ-+P0
9Ptr-+-+-+0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

25...g5 26.Dd2 Sf4 27.Lf4 gf4 28.Df4
Te7 29.Df5 Df5 30.gf5 Sc4 31.e6 Sa5
32.ba5 fe6 33.fe6 Tec7 34.a6 Tc1
35.Tc1 Tc1 36.Kf2 Lc5 37.Kg3 Ta1
38.Td8 Kh7 39.Le4 Kh6 40.Kf4 Tf1
41.Ke5 La3 42.Td7 Lb2 43.Kd5 Td1
44.Kc6 Te1 45.Ld5 Ld4 46.Lb3 Lf2
47.Tf7 Ld4 48.e7 Lf6 49.Tf6 gf6 50.Kd7
Te7 51.Ke7 f5 52.Kd6 f4 53.Kc5 1:0

27.Lf6 f4 28.Df4 Te8 29.Lg7 Kg7
30.Dg5 Kh8 31.Tf1 Tb6 32.Tf5 Lf8
33.Taf1 Tg6 34.Df4 Tg7 35.g5 c5 36.h4
cd4 37.cd4 Le7 38.Kh2 De6 39.Tf3
Tc8 40.Tc3 Db6 41.Tc2 De6 42.Tc3
Tb8 43.Tc2 a5 44.Tg2 Th7 45.Tc2 a4
46.Kg3 a3 47.Tc3 Tb2 48.Te3 Td2
49.Tf6 Lf6 50.gf6 Th5 51.Ta3 Td3
52.Td3 cd3 53.a4 Df5 54.Dc1 Dg6 0:1

Lenič : Gopal (2548)
Grünfeldova indijska obramba D91
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3 Lg7
5.Lg5 Se4 6.Lh4 Sc3 7.bc3 dc4 8.Da4
Dd7 9.Dc4 b6 10.e3 La6 11.Db3 Lf1
12.Kf1 0–0 13.Ke2 c5 14.Thd1 cd4
15.cd4 Sc6 16.Tac1 Sa5 17.Db4 e6
18.Tc3 Dd5 19.Da4 Tfc8 20.Tdc1 Db7
21.Dc2 Tc3 22.Dc3 Da6 23.Dd3 Db7
24.Dc3 Da6 25.Dd3 Db7 26.Dc3 remi.
Sandipan (2579) : Borišek
Španska otvoritev C91
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6
5.0–0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6 8.c3 0–0
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Napad na vrh
Norveška : Slovenija 1:3
(Carlsen : Beljavski remi, Pavasović :
Lie 1:0, Johanessen : Lenič remi, Borišek : Hammer 1:0)
Bila je sobota, ki si jo bo še najbolj
zapomnil Jure Borišek. Slovenija je s
favorizirano Norveško odigrala sanjski dvoboj, zmaga s 3:1 pa bi lahko
bila le še višja. Po hitrem Leničevem
remiju so namreč vsi trije naši imeli
boljše položaje. Še najboljšega Aleksander Beljavski, ki je s črnimi figu-
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- 38.misel
šah. -olimpijada

da nas čaka peklenska preizkušnja in
upali, da ji ne bo ime Rusija, ranjeni
lev, ki ga je v 9. kolu šokirala Ukrajina.
Na vrhu novo presenečenje: Izraelci
so s povsem prenovljenim moštvom
(od starih levov je zaigral le še Boris
Geljfand, ki pa je šahiral fantastično)
zaustavili Armence in celo povedli.
Rusi so dokončno odpadli, v boj za
prvo mesto pa so se vmešali še Ukrajinci. Obetal se je vesel in dramatičen
zaključek.
Novi slovenski velemojster - Jure Borišek.

rami odčital pravo pozicijsko lekcijo
superzvezdniku Magnusu Carlsnu,
okrog katerega se je tudi v Dresdnu
vse (ali vsaj precej tega) vrtelo. Vendar je Sašo v četrti uri popustil: v položaju z lovcem in dvema kmetoma
za trdnjavo je prezrl najprej enega
kmeta, nato še drugega, partijo pa
kljub vsemu prepričljivo remiziral.
Sami lahko ocenite, kakšen je bil položaj pred spregledi.
Odlično sta šahirala Duško Pavasovič in Jure Borišek. Prvi je zmagal
Ljubljančan, slajša pa je bila nedvomno Boriškova zmaga, saj je mladi
Goričan (tokrat pa res dokončno)
izpolnil zadnji velemojstrski pogoj.
In to krog pred koncem, rezultat v
naslednji partiji sploh ni bil več
pomemben. Ne spomnim se, da bi
kateri Slovenec z velemojstrskim
balom že kdaj opravil na tako suveren način.
Zmaga je pomenila strahovit premik po lestvici – celo delitev neverjetnega sedmega mesta. Vedeli smo,
da je „vrag odnesel šalo“, vedeli smo,

Carlsen (2786) : Beljavski
Španska otvoritev C84
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6
5.0–0 Le7 6.d3 d6 7.c3 0–0 8.Te1
Lg4 9.h3 Lh5 10.Sbd2 Sd7 11.Sf1
Sc5 12.Lc6 bc6 13.g4 Lg6 14.Sg3 Se6
15.Kg2 c5 16.Th1 f6 17.h4 d5 18.c4
de4 19.de4 Dd1 20.Td1 Tfd8 21.Le3
Sd4 22.Td2 Lf7 23.Tc1 Tab8 24.Se1 a5
25.Sd3 Le6 26.f3 a4 27.Sf5 Lf8 28.Lf2
Sc6 29.Tcc2 Lf7 30.Se3 Sd4 31.Tc1
Se6 32.Tcd1 Td4 33.Kh2 Tbd8 34.Sd5
Tc4 35.b3 ab3 36.ab3 Td4 37.Ld4 Sd4
38.Kg2 Sb3 39.Tb2 c6 40.Se3 c4 41.Sf2
Sd4 42.Tb7

XIIIIIIIIY
9-+-tr-vlk+0
9+R+-+lzpp0
9-+p+-zp-+0
9+-+-zp-+-0
9-+psnP+PzP0
9+-+-sNP+-0
9-+-+-sNK+0
9+-+R+-+-0
xiiiiiiiiy
42...c3 43.Td3 c2 44.Sc2 c5 45.Td2
Ta8 46.Se3 c4 47.Sfd1 Se6 48.Tdb2
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h5 49.Tb8 Ta3 50.Tc8 hg4 51.fg4
Kh7 52.Tb7 Lg6 53.Tc4 Sc5 54.Tbb4
Ta2 55.Kg3 Td2 56.h5 Lf7 57.Tc2
Td4 58.Td4 ed4 59.Sf5 d3 60.Tb2
Se4 61.Kf4 Sc5 62.Sf2 g6 63.hg6 Kg6
64.Ke3 Le6 65.Sh4 Kg5 66.Sf3 Kg6
67.Tb6 Kf7 68.Tc6 Ld7 69.Tc7 Ke8
70.Sd4 Lh6 71.Kf3 Se6 72.Se6 Le6
73.Sd3 f5 74.gf5 Lf5 75.Se5 Lf8 76.Ta7
Ld6 77.Sc4 Lh2 78.Se3 Ld7 79.Ke4 Lg1
80.Ta8 Kf7 81.Ta7 remi.
Pavasovič : Lie (2526)
Sicilijanska obramba B22
1.e4 c5 2.c3 g6 3.d4 cd4 4.cd4 d5 5.e5
Lg7 6.h3 Sc6 7.Sc3 f6 8.f4 Sh6 9.g4 fe5
10.fe5 0–0 11.Lg2 e6 12.Sf3 Ld7 13.Le3
Tc8 14.Dd2 Sf7 15.0–0 Sa5 16.b3 Db6
17.h4 Tc7 18.Tac1 Tfc8 19.h5 gh5
20.gh5 Le8 21.Lh3 Dc6 22.h6 Lf8
23.Kh1 Sd8 24.Sh4 Lg6 25.Sg6 hg6
26.Se2 Db5

XIIIIIIIIY
9-+rsn-vlk+0
9zpptr-+-+-0
9-+-+p+pzP0
9snq+pzP-+-0
9-+-zP-+-+0
9+P+-vL-+L0
9P+-wQN+-+0
9+-tR-+R+K0
xiiiiiiiiy
27.h7 Kh7 28.Tc7 Tc7 29.Tf8 Sac6
30.Lg5 Sf7 31.Df4 Kg7 32.Lh6 Kh7
33.Tf7 Tf7 34.Df7 Kh6 35.Sf4 1:0
Johannessen (2545) : Lenič
Nimcovičeva indijska obramba E21
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Sf3 c5
5.g3 Se4 6.Dd3 Da5 7.De4 Lc3 8.Ld2
Ld2 9.Sd2 Db6 10.dc5 Db2 11.Tb1
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Da3 12.Dd4 0–0 13.Lg2 Sa6 14.Se4
Tb8 15.g4 Da5 16.Dd2 Dc7 17.Dd6
Da5 18.Dd2 Dc7 19.Dd6 Da5 remi.
Borišek : Hammer (2522)
Španska otvoritev C67
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4.0–0 Se4
5.d4 Sd6 6.Lc6 dc6 7.de5 Sf5 8.Dd8
Kd8 9.Sc3 Ke8 10.Se4 c5 11.c3 h6
12.h3 b6 13.Te1 Le6 14.g4 Se7 15.Sh2
Kd7 16.f4 g6 17.Le3 Kc6 18.b3 a5
19.c4 a4 20.Kf2 Kb7 21.Sf3 Lg7 22.Ld2
Thd8 23.Ke2 Lf8 24.Lc3 Kc6 25.Ld2
Ta6 26.Tec1 ab3 27.ab3 Tda8 28.Ta6
Ta6 29.Lc3 Ta3 30.Sfd2 Ta2 31.Ta1
Ta1 32.La1 h5 33.Kf3 hg4 34.hg4
Lh6 35.Sf1 Lc8 36.Sf6 Lg7 37.Se3 Lb7
38.Kg3 Lf6 39.ef6 Sc8

XIIIIIIIIY
9-+n+-+-+0
9+lzp-+p+-0
9-zpk+-zPp+0
9+-zp-+-+-0
9-+P+-zPP+0
9+P+-sN-mK-0
9-+-+-+-+0
9vL-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
40.Kh4 Kd7 41.Kg5 Sd6 42.Kh6 Ke6
43.Kg7 Le4 44.Kf8 b5 45.Le5 bc4
46.bc4 Sc8 47.g5 Sb6 48.Lc7 Sd7
49.Kg7 Lf3 50.La5 Le2 51.Ld8 Lf3
52.Sd5 Le2 53.Sc7 Kf5 54.Kf7 Lc4
55.Ke8 Sb6 56.f7 Sd7 57.Kd7 Lf7
58.Kd6 c4 59.Kc5 c3 60.Sb5 c2 61.Sd4
Kf4 62.Sc2 Ke5 63.Sd4 La2 64.Lf6 Kf4
65.Kd6 Lb1 66.Ke7 Kg4 67.Kf7 Le4
68.Ld8 Ld3 69.Kf6 Le4 70.Lc7 Ld3
71.Se6 1:0
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Lekcija prvih favoritov
Slovenija : Rusija 0,5:3,5
(Beljavski : Kramnik remi, Svidler :
Pavasović 1:0, Lenič : Morozevič 0:1,
Jakovenko : Borišek 1:0)
Upanje se ni uresničilo: preizkušnji
je bilo ime Rusija. Vedeli smo, da bo
težko, vedeli smo, da hujšega trenutka za Ruse nismo mogli izvleči. V
igro sem želel poslati Škoberneta –
ne toliko, ker bi upal, da lahko izvleče
več od Luke, temveč bolj zato, da
ponudimo Borišku bele figure. Goričan je bil v Dresdnu v imenitni formi
in vedel sem, da moramo strašne
nasprotnike z belimi figurami pritisniti. Z belimi pri Beljavskem in Borišku bi to še bilo mogoče, tako pa …
Lenič namreč v Dresdnu ni in ni
našel sebe. Z belimi figurami ni dosegal prednosti (le kako jo naj doseže
proti Aleksandru Morozeviču, uradno
drugemu šahistu iz svetovne jakostne
lestvice?), s črnimi figurami je zapadal v težave. Vendar je vmes posegla
narava in rahel Škobernetov prehlad,
za katerega nismo vedeli, kako se bo
razvijal naprej. Odločili smo se za
logičen nastop najbolj zdrave četverice.
Preveč možnosti nam Rusi niso dali.
Beljavski je sicer zanesljivo obvladoval Vladimirja Kramnika (ki je do
konca ostal z eno samo zmago), remi
pa sta sklenila takoj po zahtevanih
tridesetih potezah. Slab dan je imel
Borišek, ki je proti Dmitriju Jakovenku (najboljši Rus v Dresdnu) prepričljivo izgubil teoretski duel, zaupanje v Rybko pa ga je drago stalo, saj

Dvoboj z Rusi...

je že okrog dvajsete poteze ostal brez
igre in v praktično izgubljenem položaju. Lenič je otvoritev sicer odigral dobro, nato pa nadaljeval čudno
in brez ustreznega načrta. Izgubil je
kmeta, se sicer upiral še precej časa,
toda to je bil boj brez upanja na
uspeh. Zato pa je imel več možnosti
Duško Pavasovič, ki je s tekmecem
iz svetovnega prvenstva Petrom Svidlerjem pogumno ponovil varianto
iz Hanti-Mansijska in položaj z dobro
igro pripeljal do enake končnice. Tam
pa se je zlomil in Svidler je z odlično
tehniko realiziral prednost.
Visok poraz je močno zapletel
stvari in marsikaj je bilo odvisnega
od žreba v zadnjem kolu. 23. mesto
je obetalo lepo uvrstitev z zaključno
zmago in slabo, v primeru zaključnega poraza. Neodločeno bi nam
(verjetno) zagotovilo mesto okrog
izhodišča.
Na vrhu sta se znašli Armenija
in Ukrajina, ki pa sta medsebojno
že igrali. Armenci so za ubranitev
naslova morali ugnati Kitajce, ki so
se prebili tik pod vrh. Ukrajinci niso
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odločali o sebi – zmaga proti ZDA
pa jim je zagotavljala najmanj srebro. Za bronasto kolajno je bilo več
kandidatov, tudi naši krvniki Rusi, ki
pa so potrebovali zanesljivo zmago
in še nekaj „ustreznih“ rezultatov v
zadnjem kolu.
Beljavski : Kramnik (2772)
Polslovanska obramba D43
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 e6
5.Lg5 h6 6.Lf6 Df6 7.e3 Sd7 8.Ld3 dc4
9.Lc4 g6 10.0–0 Lg7 11.Tc1 0–0 12.Lb3
De7 13.Sa4 Td8 14.Dc2 Sf8 15.Tfd1
Ld7 16.Dc5 Dc5 17.Sc5 Tab8 18.Se5
Le8 19.f4 Sd7 20.Scd7 Ld7 21.Sd7 Td7
22.Kf2 Tbd8 23.Ke2 Lf8 24.Lc2 Kg7
25.Le4

XIIIIIIIIY
9-+-tr-vl-+0
9zpp+r+pmk-0
9-+p+p+pzp0
9+-+-+-+-0
9-+-zPLzP-+0
9+-+-zP-+-0
9PzP-+K+PzP0
9+-tRR+-+-0
xiiiiiiiiy
25...c5 26.dc5 Td1 27.Td1 Td1 28.Kd1
Lc5 29.Ke2 b6 30.g4 remi.
Svidler (2727) : Pavasovič
Španska otvoritev C78
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6
5.0–0 b5 6.Lb3 Lc5 7.a4 Tb8 8.c3 d6
9.d4 Lb6 10.a5 La7 11.h3 0–0 12.Le3
ed4 13.cd4 Se7 14.Sbd2 Sg6 15.Te1
Lb7 16.Tc1 Tc8 17.d5 Le3 18.Te3 c6
19.dc6 Tc6 20.Tc6 Lc6 21.Dc2 Lb7
22.Dc3 d5 23.e5 Se4 24.Db4 De7
25.De7 Se7 26.Se4 de4 27.Sg5 Ld5
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28.Ld5 Sd5 29.Te4 h6 30.Sf3 Tc8

XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0
9+-+-+pzp-0
9p+-+-+-zp0
9zPp+nzP-+-0
9-+-+R+-+0
9+-+-+N+P0
9-zP-+-zPP+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy
31.e6 fe6 32.Te6 Sb4 33.Sd4 Tc1
34.Kh2 Td1 35.Sf5 Td2 36.Te7 Tf2
37.Tg7 Kf8 38.Tg4 Tb2 39.Sh6 Sd3
40.h4 b4 41.h5 Ta2 42.Tg8 Ke7 43.Sf5
Kf7 44.Tg7 Kf6 45.h6 Sf2 46.Tg8 Kf5
47.h7 Ta1 48.h8D Th1 49.Kg3 Th8
50.Th8 Sd3 51.Th6 1:0
Lenič : Morozevič (2787)
Damina indijska obramba E12
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Lb7
5.Sc3 d5 6.cd5 Sd5 7.Dc2 Sc3 8.bc3
Le7 9.e4 0–0 10.Ld3 c5 11.0–0 Dc7
12.De2 Sc6 13.Lb2 Tad8 14.Tad1 g6
15.De3 Tfe8 16.h4 e5 17.d5 Sa5

XIIIIIIIIY
9-+-trr+k+0
9zplwq-vlp+p0
9-zp-+-+p+0
9sn-zpPzp-+-0
9-+-+P+-zP0
9zP-zPLwQN+-0
9-vL-+-zPP+0
9+-+R+RmK-0
xiiiiiiiiy
18.Lb5 Tf8 19.Dh6 f6 20.Ld3 c4 21.Lc2
Lc8 22.Tde1 Lc5 23.Kh1 Tf7 24.a4
Dd7 25.Dc1 Dg4 26.La3 La3 27.Da3
Dh5 28.Kg1 Lg4 29.Te3 Lf3 30.Tf3
Dh4 31.Td1 Dh6 32.Db4 Df8 33.Db5
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Kg7 34.Tg3 Tc7 35.Tb1 Sb7 36.Te3
Dc5 37.Tee1 Db5 38.Tb5 Sd6 39.Tb2
h5 40.f3 h4 41.Kf2 Th8 42.Ta1 f5
43.a5 b5 44.a6 f4 45.Ta5 Tb8 46.Kg1
Tb6 47.Kh2 Kf6 48.Tb4 Tc8 49.Kh3
Tcb8 50.Ld1 g5 51.Le2

XIIIIIIIIY
9-tr-+-+-+0
9zp-+-+-+-0
9Ptr-sn-mk-+0
9tRp+Pzp-zp-0
9-tRp+Pzp-zp0
9+-zP-+P+K0
9-+-+L+P+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
51...g4 52.Kg4 h3 0:1
Jakovenko (2737) : Borišek
Grünfeldova indijska obramba D81
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Db3 dc4
5.Dc4 Lg7 6.e4 0–0 7.Le2 c6 8.Sf3
b5 9.Db3 Da5 10.e5 Le6 11.Dc2 Lf5
12.Ld3 Ld3 13.Dd3 Sd5 14.0–0 Dd8
15.Se4 Sa6 16.Ld2 Tc8 17.Tfc1 Sab4
18.De2 Sa6 19.h4 Db6 20.Dd3 Tfd8
21.h5 c5 22.hg6 fg6 23.Sfg5 h6 24.dc5
Sc5 25.Tc5 Tc5 26.Sc5 hg5

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9zp-+-zp-vl-0
9-wq-+-+p+0
9+psNnzP-zp-0
9-+-+-+-+0
9+-+Q+-+-0
9PzP-vL-zPP+0
9tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy
27.La5 Dc5 28.Ld8 Sf4 29.De4 Kh7
30.La5 Le5 31.Te1 Ld6 32.Lc3 b4
33.Le5 Sd3 34.Dd3 Le5 35.De3 1:0

Zlato v Armenijo, Slovenija
odlična
Poljska : Slovenija 1,5:2,5
(Socko : Beljavski remi, Pavasovič :
Wojtasek 1:0, Gajewsky : Lenič remi,
Borišek : Bartel remi)
Bilo je pred desetimi leti v Elisti, ko
so nas mladi Poljaki (takrat so zanje
šahirali velemojstri, ki jih danes ni
več v ekipi) potolkli do tal. Takratnih
0:4 je ostal en najhujših trenutkov v
slovenski šahovski zgodovini in na
ustrezno revanšo smo čakali dolgo,
celo desetletje.
Poljaki so sicer višje rangirani od
naših, vendar je to ekipa, proti kateri
se da šahirati. Vedeli smo, da ne bo
kompromisov in da bo boj težak na
vseh štirih šahovnicah. Razpletalo se
je imenitno: Duško Pavasovič je že
po dobri uri in pol ulovil mladega
Radoslava Wojtaska, ki je v približno
enakem položaju “zaspal” in se v
trenutku znašel v težavah, ki mu jih
več ni uspelo razvozljati. Wojtasek je
eden junakov zadnjih mesecev – bil
je namreč med najožjimi Anandovimi pomočniki v Bonnu in upravičeno smo ga šteli za najnevarnejše
poljsko orožje (v Dresdnu je šahiral
imenitno).
Tudi na dr ugih šahovnicah je
kazalo dobro, saj sta Luka Lenič in
Jure Borišek dosegla jasno prednost,
Aleksander Beljavski pa je korakal
zanesljivemu remiju naproti. Po dramatičnih zapletih so se vse tri partije končale z remijem, do končnega
podpisa formularjev pa smo preživeli
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še marsikateri šokantni trenutek. Najprej je Borišek, ki je že osvojil kmeta,
nasprotnik pa je zadnje poteze vlekel “na sekundah”, iz ljubega miru
prezrl kvaliteto, prednost pa je bila
že tolikšna, da je še vedno zanesljivo
remiziral. Za naslednje razburjenje
je poskrbel Sašo, ki je v na videz preprosti končnici začel plesati s kraljem,
mata pa vendarle ni bilo in že smo
imeli zagotovljeno ekipno točko. Na
odru je ostal le še Luka, ki je medtem
že zapravil gladko dobljen položaj in
se znašel v težki končnici, s pasivnim
lovcem, proti številnim belim kmetom. In Luka se je v najpomembnejšem trenutku vendarle dovolj zbral:
z nekaj odločnimi (edinimi) potezami je zanesljivo izvlekel pol točke,
takoj po podpisu pa se je lahko
začelo slavje. Delitev 12. – 17. mesta,
žal z najslabšim dodatnim kriterijem,
toda ta “malenkost” ni zanimala nikogar več.. Uvrstitev je sijajna, saj so
za našimi zaostale številne šahovske
velesile in mnoge reprezentance, ki
so pred tekmovanjem kotirale višje,
med drugimi tudi vse ekipe s prostora nekdanje skupne države, kar je
vselej še posebno sladko.
Na vrhu so Armenci odločali o svoji
usodi in še enkrat več dokazali, da
so iz pravega testa. Zmaga nad Kitajsko je razbila vse dvome, Armenci pa
so se veselili skupaj s predsednikom
države, ki je z zasebnim letalom priletel na ogled zadnjega kola. Kot bi
vedel … Ali pa ima šah tako rad, da
je bil pripravljen odigrati tudi vlogo
morebitnega tolažnika? Drugo mesto
je pripadlo Izraelcem, kar je njihova
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prva olimpijska kolajna (!), tretje pa
z veličastno zaključno zmago, ko so
s 3,5:0,5 odpravili dotlej drugouvrščene Ukrajince, Američanom. Vse
enako kot v Torinu, le na drugem
mestu so Izraelci, namesto Ukrajincev.
Socko (2631) : Beljavski
Španska otvoritev C69
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.Lc6 dc6
5.0–0 f6 6.d4 Lg4 7.de5 Dd1 8.Td1
fe5 9.Td3 Ld6 10.Sbd2 Sf6 11.Sc4 0–
0 12.Sfe5 Le2 13.Te3 Lc4 14.Sc4 Lc5
15.Te1 b5 16.Le3 Le3 17.Se3 Se4 18.Sg4
Tfe8 19.f3 Sd6 20.Se5 c5 21.Kf2 a5
22.a4 c4 23.ab5 a4 24.c3 Teb8 25.Ta2
Tb5 26.Sc6 Tb3 27.Sd4 Tb6 28.Te5
Tab8 29.Ta4 Tb2 30.Kg3 Td2 31.Tc5
h6 32.Tc7 Tbb2 33.Ta6 Tg2 34.Kf4
Sb5 35.Tc8 Kf7 36.Sc6

XIIIIIIIIY
9-+R+-+-+0
9+-+-+kzp-0
9R+N+-+-zp0
9+n+-+-+-0
9-+p+-mK-+0
9+-zP-+P+-0
9-tr-+-+rzP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
36...Kg6 37.Se5 Kh5 38.Tc5 Sc3 39.Sg4
Kh4 40.Sh6 Se2 41.Ke4 Sc3 42.Kf4
Se2 43.Ke4 Th2 44.Sf5 Kh3 45.Tc4
Tg2 46.Ta7 Sg3 remi.
Pavasovič : Wojtaszek (2599)
Sicilijanska obramba B22
1.e4 c5 2.c3 d5 3.ed5 Dd5 4.d4 Sf6
5.Sf3 Lg4 6.Le2 e6 7.0–0 Sc6 8.h3
Lh5 9.Le3 cd4 10.Sd4 Le2 11.De2 Le7
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12.Td1 0–0 13.c4 Sd4 14.Ld4 De4
15.De4 Se4 16.Sd2 Sd2 17.Td2 Tfd8
18.Tad1 Lb4 19.Td3 Le7

XIIIIIIIIY
9r+-tr-+k+0
9zpp+-vlpzpp0
9-+-+p+-+0
9+-+-+-+-0
9-+PvL-+-+0
9+-+R+-+P0
9PzP-+-zPP+0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy
20.Le3 a6 21.Lb6 Td3 22.Td3 Kf8
23.Td7 Tb8 24.La7 Td8 25.Tb7 Td1
26.Kh2 Ld6 27.g3 Td2 28.Le3 Tc2
29.c5 Le5 30.b4 Ta2 31.c6 Tc2 32.Lc5
Ke8 33.Ta7 Kd8 34.Lb6 Ke8 35.Ta8
Ke7 36.Lc5 Kf6 37.Ta6 1:0
Gajewski (2577) : Lenič
Nimcovičeva indijska obramba E20
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.g3 0–0
5.Lg2 d5 6.a3 Le7 7.cd5 ed5 8.Sh3 c6
9.0–0 Te8 10.Sf4 Ld6 11.f3 Lc7 12.b4
h6 13.Kh1 Lf5 14.Te1 Lb6 15.Sa4
Sbd7 16.Lb2 Lc7 17.Tc1 a5 18.Db3
ab4 19.ab4 g5 20.Sd3 Te3 21.Tc3 De7
22.Sc1 Te6 23.Tf1 b5 24.Sc5 Sc5

XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9+-vl-wqp+-0
9-+p+rsn-zp0
9+psnp+lzp-0
9-zP-zP-+-+0
9+QtR-+PzP-0
9-vL-+P+LzP0
9+-sN-+R+K0
xiiiiiiiiy

31.Ld7 Dd7 32.Df6 Kf8 33.Dg7 Ke7
34.Df6 Kf8 35.Ld4 De6 36.Dg7 Ke7
37.Dh6 Te5 38.Dg7 Te3 39.Dh6 Te5
40.Dg7 Te3 41.Le3 De3 42.Kg2 d4
43.Td1 Td8 44.Dh6 Ta8 45.h4 Ta1
46.Dg5 Dg5 47.hg5 Tb1 48.Td4 Tc1
49.e4 Tc2 50.Kf1 Lh7 51.f4 f6 52.gf6
Kf6 53.Td6 Kf7 54.Td7 Kg8 55.f5
Tc4 56.Te7 Tb4 57.Kf2 Tc4 58.Ke3 b4
59.Tb7 Tc5 60.Tb4 Lf5 remi.
Borišek : Bartel (2602)
Sicilijanska obramba B32
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cd4 4.Sd4 e5
5.Sb5 d6 6.c4 Le7 7.S1c3 a6 8.Sa3 f5
9.ef5 Lf5 10.Ld3 Le6 11.0–0 Sf6 12.Sc2
0–0 13.b3 Tc8 14.Lg5 Sg4 15.Le7
De7 16.h3 Sh6 17.Se3 Sd4 18.Le4 b5
19.Dd3 bc4 20.Scd5 Dg5 21.Sc4 Shf5
22.f4 Dh4 23.Kh2 Tc5

XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+-+-+-zpp0
9p+-zpl+-+0
9+-trNzpn+-0
9-+NsnLzP-wq0
9+P+Q+-+P0
9P+-+-+PmK0
9tR-+-+R+-0
xiiiiiiiiy
24.fe5 Td5 25.g4 Tc5 26.ed6 Lc4
27.bc4 Df6 28.gf5 Dd6 29.Kh1 Df6
30.Ld5 Kh8 31.Tae1 Tcc8 32.Le6 Tcd8
33.De4 Dh6 34.Dg4 Sc2 35.Dg3 Se1
36.Te1 Dd2 37.Tg1 Dd4 38.c5 g6 39.c6
De4 40.Dg2 Dg2 41.Tg2 gf5 42.Tc2
Td6 43.Lf5 Tf5 remi.

25.Tc5 Lb6 26.Dd1 Lg6 27.Lh3 Lc5
28.dc5 Te3 29.Dd4 Kg7 30.Kg1 Te8
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OLIMPIJADA PRESEŽNIKOV?
Letošnja šahovska olimpijada je
ponujala sila mešane občutke. Najprej navdušenje: šahisti po svetu
smo verjeli, da bodo Nemci prireditev izpeljali v slogu in tako kot se
od »superprirediteljev« to pričakuje.
Prvi dvomi so nas pričeli najedati
konec lanskega leta, ko so se pojavile
govorice, da bodo Saksonci olimpijado celo odpovedali, se poslovili od
velikanskega jamstva, ki so ga že položili na račun FIDE. V tamkajšnjem
mestnem svetu je bilo menda slišati
stavke v slogu: »Bolje izgubiti milijon,
kot še nadaljnje štiri, saj sponzorjev
tako ali tako ni!«
Strasti so se v nadaljevanju vendarle umirile: organizacijski odbor je
našel minimum potrebnega denarja
in napovedal »skromno« olimpijado,
ki se ne bo pehala za rekordi. A glej
ga zlomka! V Dresden se je prijavilo
rekordnih 154 moških ekip, dodajmo
še skoraj 120 ženskih (seveda tudi
rekord) in dobimo številke, ki jih še
na Bledu nismo mogli niti sanjati!
Nemcem, ki so bili prisiljeni gostiti
olimpijce (tako so kandidirali) je
vsaka posamezna prijava verjetno
povzročala sive lase a povratka več
ni bilo.
Zapleti so se začeli že z vizumi,
potem ko določene ekipe preprosto
niso dobile vstopnega »schengenskega« vizuma. Moška ekipa Maroka
je pripotovala do nemških meja, pa
se je bila prisiljena vrniti. Podobno
se je godilo Makedonkam, verjetno
še komu, za katerega (še) nismo izvestran 38

deli. Nemci svojih težav seveda niso
obešali na veliki zvon.
Zelo čudne stvari so se dogajale
z rezervacijami hotelov, ko od prirediteljev do zadnjega trenutka nisi
mogel izvedeti ničesar. Niti tega ne,
kaj si dobil za svoje precej veliko
doplačilo. Slovenska ekspedicija je
končno pristali v solidnem hotelu Steigenberger, ki je imel le eno lepotno
napako: bil je skoraj deset kolimetrov
oddaljen od turnirske dvorane. Prireditelji povrhu še niso želeli (zmogli)
poskrbeti za organizirane transferje
in so to prepustili javnemu prevozu
– beri tramvajem. Lahko si predstavljate, kako je bilo šahirati neposredno
po polurni stresni vožnji s tramvajem, povrhu vsega še pod pritiskom,
da ne smeš zamuditi niti sekunde
(beri v nadaljevanju).
Naslednji šok nas je pričakal pri
režimu prehrane. Polni penzion,
s katerim so Nemci dobili prireditev, je v našem hotelu izgledal tako:
močno osiromašen zajtrk, kjer so
nas dodatno poniževali s pregrado v
hotelski restavraciji: na levi smo smeli
jesti šahisti, na desni pa »normalni«
gostje, ki so imeli desetkrat večjo
izbiro, za svojo uslugo pa so zelo
verjetno plačali manj od ponižanih
premikalcev lesenih figuric. Kosilo je
bil v bistvu »brunch« - slovitemu zajtrku so dodali eno ali dve topli jedi.
S tem se je hotelska ponudba zaključila (sobe so bile resda ok.). Pa da ne
boste mislili, da smo bili Slovenci kaj
na slabšem od drugih: našo usodo
so delile velesile Kitajska, Indija,
bogata Francija, vplivna Grčija, celo-
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Turnirska dvorana..

tna nekdanja Jugoslavija ... Čez dober
teden smo vendarle sestavili protest,
ki pa je zalegel le simbolično in preostale dni smo bolj ali manj čakali le
še na to, da se vse skupaj že enkrat
konča.
Glavni obrok je bila večerja, ki pa
je bila za vse udeležence na enotnem
mestu – v velikem »World of Chess«,
stavbi v središču mesta, ki so jo med
olimpijado spremenili v nekakšen
šahovski hram. Toda, joj prejoj! »Pa
saj to je slabše kot v menzah brezdomcev, - je potožil moj selektorski
kolega Matjaž Mikac. – S pladnjem
v rokah čakaš skoraj uro, nato pa te
ponižajo s tistim, kar ti položijo nanj.
Nobene izbire, le vzemi ali pusti.«
Povrhu vsega je bil dvorec, kjer so
delili večerjo, oddaljen še nekaj
postaj s tramvajem in delegacijo, ki
je imela smolo s Stegenbergerjem je
čakala dnevna vsaj dveurna logistična
težavica neskončnih prevozov s tramvaji. Ti v Dresdnu resda vozijo pogo-

sto, razen ob nedeljah in praznikih
(taki dnevi so bili v Dresdnu trije).
Moška reprezentanca, torej moja, je
z logistiko obračunala hitro: ker smo
na olimpijado potovali z osebnimi
avtomobili, smo za uradno prevozno
sredstvo od hotela do turnirske dvorane izbrali Duškovo mačko (Jaguarja). In ker smo malce razvajeni, smo
se večerjam v šahovskem hramu prav
tako odpovedali in smo se ob večerih raje dobivali po restavracijah,
še največkrat v neposredni soseščini
pri Grkih, ki v Dresdnu (morda še
kje) držijo verigo restavracij »Zorba«.
To nas je nekaj stalo, vendar o svoji
usodi zelo radi odločamo sami,
morda pa so nam »pogumne« odločitve tudi pomagale na koncu, ko so
se na turnirju delile premije.
Ob vsem tem mi srce ne pusti,
da vendarle ne bi nekoliko potožil. Obstaja deset, petnajst državnih
reprezentanc, ki so na prizorišče
vnaprej poslale delegata, ki si je
ponujene možnosti ogledal, nato pa
vplival pri organizatorjih ter zahteval svoje. Med njimi so bile bogate
države (Rusija, ZDA), pa tudi revnejše
(Slovaška, BiH), ki so doumele, da je
na tako težkih tekmovanjih logistika
še kako pomembna reč. V naslednji številki boste lahko prebrali, da
bodo dekleta prav logistiko postavila na prvo mesto vzrokov za svoj
neuspeh. Morda bi se tudi mi morali
začeti obnašati nekoliko bolj profesionalno, pa čeprav nas bi to nekaj
malega stalo?
Edina stvar, kjer Nemcem nimamo
česa očitati, je turnirska dvorana.
stran 39

šahovska misel
šahovska
misel- šah
- 38.mladih
šah. olimpijada

Zmagovalna ekipa 38. šahzovske olimpijade - Armenija.

Čudovit kongresni center so v celoti
namenili šahu. Štiri nadstropja: spodnje za igro, drugo in tretje za olimpijsko življenje (razstave, trgovine,
prenosi v živo, reklamiranje bodočih dogodkov, ter četrto, kjer se je
odvijal uradni olimpijski del (kongres
FIDE). Dobra osvetlitev (v veliki meri
naravna), ki bi verjetno zadovoljila
tudi Roberta Fischerja. Dokaj strog
režim vstopa na turnirsko prizorišče,
kamor nepoklicani niso smeli, čeprav
se je dalo izmuzniti (med »igralci«
smo nekega lepega dne zagledali
tudi iznajdljivega mariborskega mednarodnega mojstra Mirana Zupeta).
Posebno olimpijsko draž pa sta
tokrat ponudili dve novi pravili FIDE.
Prvo govori o prepovedi remiziranja
pred 30. potezo, pravilo pa se je izkastran 40

zalo kot lepo in je zagotovo poseglo
v način šahiranja med najboljšimi.
Marsikatera partija, ki bi se z remijem končala že po korektno odigrani
otvoritvi, se je razpletla drugače. Razmišljal sem, kaj bi se zgodilo, če bi
na tisto zaspano dopoldne, ko se je
igralo zadnje kolo in se tega pravzaprav nikomur ni ljubilo, Poljak Radoslav Wojtasek (do takrat brez vsakega
dvoma pr vi mož poljske ekipe)
nekje okrog 15. poteze ponudil remi
našemu Dušku. Morda – seveda le
morda – bi zgodba o uspehu ubrala
tudi kakšno drugo smerJ
Več hude krvi je sprožilo drugo pravilo, tisto o prepovedi zamujanja na
partijo. Pravilo zapoveduje preprosto
reč: ob predpisani uri začetka partije
mora vsak igralec, brez izjeme, sedeti

šahovska misel
šahovska
- 38. misel
šah. olimpijada
- raziskava

za šahovnico, drugače takoj izgubi
partijo. Kako to deluje, smo videli že
v drugem kolu, ko so na partijo nekaj
minut zamudili šahisti z Ugande. Ko
so se ležerno vendarle prizibali v
dvorano, so zaman iskali svoj dvoboj,
saj je bil ta končan, še preden se je
sploh začel! Nesrečni Novozelandec,
ki je v petem kolu brez boja izgubil
proti nam, je v dvorano celo prišel,
korektno izpolnil formular, potem
pa se malce sprehodil po dvorani.
Vrnil se je nekaj sekund prepozno in
edino, kar mu je še preostalo, je bil
podpis praznega formularja.
Vsi sodniki seveda niso vedeli kako
in kaj. Ko so v tretjem kolu skupinsko zamudile Mongolke (šahirale so
proti branilkam naslova iz Ukrajine)
so jim – glede na to, da je bil dvoboj
na prvih šahovnicah – sodniki pogledali skozi prste. Ukrajinski kapetan
Vjačeslav Ejngorn se je dobrohotno
nasmihal, vendar le dobri dve uri, ko
je poraz že podpisala evropska prvakinja Ekaterina Lahno. Takrat smo
Ejngorna že videli rdečega v obraz,
pri sodniku pa je zaman in povsem
skregano s pametjo zahteval kazen za
nazaj. Mongoska zgodba pa je prišla
na ušesa glavnemu sodniku Leongu
iz Singapurja. Ta majhen možakar
(visok je le dober meter in pol) v sebi
skriva hudiča in pol: sklical je sestanek sodnikov ter jim zaukazal diktatorske metode. Ko je lanski evropski
prvak Vladislav Tkačijev (Francija)
pred zadnjim kolom minuto pred
deseto skočil na WC, ga je, sicer olajšanega, na šahovnici pričakal šok –
beli kralj na e4 ...

Zanimivo je bilo tudi na kongresu
FIDE (v Dresdnu sem mimogrede
opravljal še vlogo slovenskega delegata). Najprej okrog olimpijade 2012,
kjer smo bili priče boja med kapitalom (Turčija) in emocijami (Črna
Gora). Ni težko uganiti, kje bo olimpijada – šahiste bo leta 2012 gostil
Carigrad. Črnogorcem ni mogel
pomagati niti »čarovnik«, ki je šahiste
pripeljal na Bled 2002, Boris Kutin.
»Ne dajo si reči, kako se tem stvarem
streže. Črnogorci pač ...«
Razprava o novih pravilih je precej
obetala, dokler ni za besedo poprijel sam Kirsan Iljumžinov in zbrane
delegate obvestil, da bodo prepoved
zamujanja skušali uvesti med šahovska pravila, kar pomeni, da bomo
pravilo morali upoštevati na vseh tekmovalnih ravneh. Živi bili, pa videli ...
Udarno pa je bilo zadnji dan kongresa, ko večine delegatov sploh ni
bilo več v dvorani. Takrat so nam pri
FIDE predstavili nov sistem bojev
za svetovno prvenstvo, ki je sedaj
menda le dobil dokončno, pošteno
obliko in naj bi veljal vsaj nekaj zaporednih ciklusev. V igro naj bi se vrnil
kandidatski sistem, z zaključnim turnirjem (ali dvoboji) osmih kandidatov za svetovnega prvaka, ki bi medsebojno obračunali za ime novega
izzivalca svetovnega prvaka. Osmerico bi določili tako: dva najboljša iz
svetovnega pokala (to je tisti mega
turnir, kjer igrajo kratke dvoboje na
izpadanje, nastopi pa 128 šahistov),
dva najboljša iz Grand Prix turnirjev
(to so zaprti turnirji, kjer se v šestih
krogih medsebojno udarijo najboljši
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na svetu), poraženi iz dvoboja Topalov : Kamsky (dvoboj bo februarja v
Bolgariji), poraženi iz dvoboja Anand
: zmagovalec februarskega dvoboja,
igralec z najvišjim ratingom v nekem,
še nedoločenem trenutku ter nominirani šahist (z ratingom najmanj
2700), ki ga izbere prireditelj, torej
tisti, ki bo peklensko drag zaključni
dvokrožni turnir (ali dvoboje) financiral.
Nek sistem to je, pa čeprav številne
luknje kar zijajo in kličejo k pojasnilom. Kako, denimo, zagotoviti Grand
Prix turnirje? Doslej sta bila odigrana
dva od šestih (tretji bo decembra v
Elisti), ko med prireditelji za te turnirje ni nikakršnega zanimanja? Ali
bo Elista gostila še naslednje tri? Ali z
novim sistemom ne bo upadlo zanimanje za megalomanski svetovni
pokal, kjer so si zmagovalci poprej
priigrali precej večje pravice? Zakaj
vključevati najvišje ratingiranega?
Zakaj v tako pomembno stvar pripustiti nominiranega šahista? Zakaj
dajati posebne pogoje poraženemu
iz dvoboja Topalov : Kamsky, če pa
je že sam dvoboj posebno darilo
Topalovu? Vprašanj še in še, odgovorov pa malo ali nič. Reakcije pa
hude – neposredno po olimpijadi se
je Grand Prixem odpovedal Magnus
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Carlsen, ki se mu vse skupaj zdi precej nepošteno. Prebrali smo pismo
Alekseja Širova, ki ima tokrat kar precej podobno mislečih.
Poslastica olimpijade presežnikov pa za konec. Med olimpijado so
izvajali tudi dopinške kontrole, ki jih
FIDE brez vsakega smiselnega razloga izvaja, ne da bi kdorkoli kdajkoli
že jasno dokazal, da se z dopingom
pri šahu sploh da okoriščati.
Nesreča je hotela, da je bil v
zadnjem kolu za kontrolo izžreban
Vasilij Ivančuk, svojevrstni šahovski
boem iz Ukrajine. Usoda se je igrala
še naprej: Ivančuk je hitro izgubil
zelo pomembno partijo v dvoboju,
ki je neposredno odločal o olimpijskih kolajnah. Po porazu je raztreseno vstal in čeprav so za njim tekali
dopinški uradniki, za Vasilija takrat
ni obstajalo nčesar drugega, razen
neznosne bolečine v duši. Kar šel
je, ne da bi pogledal levo ali desno,
ne da bi se ozrl in ob mogočni Labi
objokoval svojo usodo.
Za »škandal« smo izvedeli šele
nekaj dni po tekmovanju. Pravila so
neusmiljena: Ivančuk bi moral brez
igre izgubiti vse partije, ki jih je v
Dresdnu odigral. Ironija usode je, da
bi se – če bi Ivančuka zares kontumacirali v vseh partijah – na tretje mesto
od nikoder povzpeli Madžari (!!!),
turnir pa bi lahko seveda le še razveljavili. V trenutku pisanja teh vrstic
končna odločitev še ni bila znana,
le upamo pa lahko, da bo vendarle
zmagala zdrava pamet. Čeprav se pri
uradnikih iz FIDE včasih vprašaš, kdo
je nor in kdo še pameten ...
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Bo zmanjkalo odlikovanj?
Zmaga Armencev na letošnji šahovski olimpijadi je poetična, skorajda
pravljična. Stavnice so možnosti, da
bi presenetljivi zmagovalci iz Torina
ponovili uspeh, označevale v promilih in tisti, ki si je na Armenijo upal
postaviti kakšen evro, je bil po koncu
turnirja bogato poplačan. Kako tudi
ne, ko pa smo »strokovnjaki« vedeli,
da ubirajo Armenci sila čudno olimpijsko taktiko in praktično ves turnir odigrajo z enako četverico? In
da je eden iz te zlate torinske četverice – nesrečni Karen Asrijan,
letos nesrečno preminil. Rezervo so
Armenci povlekli kar iz pomladka.
Tigran L. Petrosjan je sicer še daleč
od kakovosti svojega slovitega soimenjaka (devetega svetovnega prvaka),
se je pa mladenič v zgodbo o »vsi za
enega, eden za vse« čudovito vklopil.
Ali pa sta ekipni duh in tekmovalni
ritem, ki ju Armencem narekuje genialni kapetan Aršak Petrosjan, tako
močna, da bi se v ekipi našel kdorkoli?
Bili smo namreč priče popolni
ponovitvi. Armence si znova lahko
videl le skupaj, v skupini, posamezno
pa le ob redkih priložnostih. K partijam so pristopali fanatično bojevito,
brez strahu pred komerkoli in igrali
na zmago v vsakem dvoboju. Vloge v
reprezentanci so razdeljene: Levon
Aronjan, njihov edini šahist, ki tudi
posamezno posega v boj za najboljšega na svetu, je tam, da obdrži ravnovesje na prvi šahovnici. Genialni
Vladimir Akopjan (legendarni

Mihail Botvinnik je svoj čas govoril,
da je bil Akopjan bolj nadarjen od
Garija Kasparova) razbija na drugi
šahovnici. Posebno zgodbo piše
Gabriel Sargisjan, ki ga v obdobju med olimpijadama poznamo kot
Aronjanovega sekundanta. V Torinu
je bil armenski junak, v Dresdnu se
je zgodba ponovila. Drugič zapored
je bil Sargisjan prvo ime olimpijade
– dosežek, ki ga bo težko ponoviti.
Vlogo obeh Petrosjanov smo že omenili in pred nami je neverjetna zmagovita kombinacija, ki je drugič zapored osupnila šahovski svet.
Predvsem pa razveselila rojake.
Šah ima namreč v Armeniji posebno
mesto, to pa dokazuje tudi obisk
njihovega predsednika Serža Sargsijana. Z zasebnim letalom je pripotoval kar na predzadnji krog in
svojim rojakom dal še zadnjo vzpodbudo pred odločilnimi boji. Tudi po
olimpijadi ni pozabil nanje: državna
priznanja najvišjega reda so končala
na njihovih prsih (pozabil pa ni niti
drugih pomembnih šahovskih delavcev). In si nakopal težave: le kako jih
bo namreč odlikoval, če bo pravljica
trajala še do Hanti-Mansijska 2010?
Akopjan : Vachier Lagrave
Sicilijanska obramba B85
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cd4 4.Sd4 Sf6
5.Sc3 a6 6.Le3 e6 7.Le2
Iz angleškega napada v klasičnega –
recept, ki ga uporablja vse več vrhunskih velemojstrov. Angleški napad je
namreč v rahli krizi.
7…Dc7 8.a4 b6 9.f4 Lb7 10.Lf3
Sbd7 11.De2 g6
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Nenavadna, ježeva postavitev. Svojčas je proti sistemom Le2-Le3 blestel Kasparov, danes prevladuje računalniška moda, mladi Francoz pa je
eden vidnejših Rybka-Fritz šahistov.
12.0–0 e5 13.Tad1!
Beli odpira napad z nizom neverjetno hladnokrvnih potez. Jemanje
skakača na d4 bi bilo zelo nevarno,
saj je črni kralj še v središču, po 13…
ed4 14.Ld4 pa bi imel beli motiva
15.Sd5 ali 15.e5.
13…Le7 14.fe5 Se5 15.Lh6 Lf8
16.Lf8 Kf8 17.De3 h6
Črni je gotovo mislil, da je najhujše
za njim, saj blokada po črnih poljih
močno omejuje bele figure. In nato,
kot strela z jasnega:

XIIIIIIIIY
9r+-+-mk-tr0
9+lwq-+p+-0
9pzp-zp-snpzp0
9+-+-sn-+-0
9P+-sNP+-+0
9+-sN-wQL+-0
9-zPP+-+PzP0
9+-+R+RmK-0
xiiiiiiiiy
18.Lh5!!
Neverjetna poteza! Jemanje seveda
ne gre: 18…gh5 19.Tf6; 18…Sh5 19.Se6.
Toda, le kaj bo lovec na h5?
18…De7 19.Lg6!
Zabava gre naprej! Po 19…fg6 20.Tf6!
Df6 21.Tf1, ostane torej:
19…Sg6 20.Sf5 De5 21.Db6 Le4
22.Dd6!
Ali je Armenec izračunal vse posledice do sem, ko si z menjavo dam
zagotovi dobljeno končnico?
22…Dd6 23.Sd6 Lc2 24.Tf6!!
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Še zadnja »lepotna operacija«: po 24…
Ld1 25.Tf7 Kg8 26. Sd5 in mat 27.Sf6
je neubranljiv!
24…Ta7 25.Td2 Kg7 26.Tf3 1:0

Lepo, lepše, najlepše
Olimpijada vselej postreže z vrhunci
– tokrat se bomo zaustavili pri nekaj
tistih, ki jih večina v šahu šteje med
najlepše. Tokratni izbor smo si izposodili kar pri internetnem mojstru
Michaelu Schwertecku.

Šahrijar Mamedjarov

Mamedjarov : Nedev (2525)
Napad Trompowskega A45
Azerbajdžanski »upornik« Šahrijar
Mamedjarov je tudi v Dresdnu šahiral v svojem slogu – vselej na robu
pameti, z ogromno tveganja. Videli
smo nekaj veličastnih zmag, pa tudi
nekaj šokantnih porazov. Tokrat se
zaustavimo pri triumfu nad Makedoncem Trajčem Nedevom.
1.d4 Sf6 2.Lg5 Se4 3.Lf4 c5 4.f3 Sf6
5.dc5 b6!? 6.e4 bc5 7.e5
Otvoritvena teorija je že za gorami …
7…Sg8
7…Dc7!?

šahovska misel
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8.Sc3 Sc6 9.Lb5!?
Mamedjarov si je že na tem mestu
moral zamisliti zmagoviti koncept, ki
ga bomo videli v nadaljevanju.
9…Sd4 10.Sge2 Sb5 11.Sb5 Da5
12.Sec3 a6
In sedaj?

XIIIIIIIIY
9r+l+kvlntr0
9+-+pzppzpp0
9p+-+-+-+0
9wqNzp-zP-+-0
9-+-+-vL-+0
9+-sN-+P+-0
9PzPP+-+PzP0
9tR-+QmK-+R0
xiiiiiiiiy
13.Sd6!!
Čudovita pozicijska žrtev figure.
13…ed6 14.ed6
Računalnik škripa, melje, se razburja,
toda simpatični Trajče je vendarle le
človek, česar se Mamedjarov še kako
dobro zaveda.
14…Db4 15.De2 Kd8 16.Ld2 Lb7
17.0–0–0 Sf6 18.The1 Ld6?
Nedeva je seveda moralo zmanjkati,
čeprav se je doslej imenitno branil.
19.Se4 Lf4 20.Lf4 Se4 21.fe4 Te8
22.Dg4 Te6 23.Dg7 Lc6 24.Df8 Te8
25.Df7 1:0
Ostajamo pri Azerbajdžancih, mladih levih, ki bodo zagotovo krojili
olimpijski vrh v naslednjem desetletju. Že danes se ponašajo s tremi
mladeniči (vsi trije so stari okrog
20 let) z ratingom preko 2700 točk.
Eden izmed trojice je Vugar Gašimov,
ki se ga večina še najbolj spomni
po močnih »epileptičnih« napadih

izpred nekaj let (tudi na blejski olimpijadi). Tisto menda ni bila epilepsija,
temveč velik in na srečo »prijazni«
tumor, po operaciji, ki jo je nesrečnemu mladeniču osebno plačal azerbajdžanski predsednik Alijev (!), pa
je Vugar ekspresno zakorakal v klub
2700 …
Gašimov (2703) : Petrik (2487)

XIIIIIIIIY
9-+-+-+rtr0
9+-mk-+-+-0
9p+n+p+l+0
9+-zppzP-+p0
9P+p+-vL-+0
9+-zP-+L+-0
9-tRP+-zPP+0
9+-+-tR-+K0
xiiiiiiiiy
31.Ld5!! ed5 32.e6 Kd8
32…Kc8 33.Teb1 z matom.
33.Tb6 Se7?
Edina poteza je bila 33…Le8. črni Slovak je sicer dober šahist, z »lepotno
napako« - večnimi časovnimi stiskami... Beli bi sicer vrnil figuro po
34.Tb7 in 35.e7, partija pa še ne bi
bila odločena. Tako pa …
34.Tb8 Sc8 35.e7!?
Nepotrebno zapletanje, partija bi se
nedvomno lepše končala po 35.Tc8!
Kc8 36.Tb1 in mat!
35…Kd7 36.e8D Te8 37.Tb7 Kd8
37…Kc6 38.Tc7 Kb6 39.Tb1 Ka5
40.Tc5 Ka4 41.Ta1mat!
38.Lc7 Kd7 39.Le5 Ke6
39…Kc6 40.Tc7 Kb6 41.Tb1 Ka5
42.Tc5 Ka4 43.Ta1 mat;
40.Lh8 Kd6 41.Te8 Le8 42.a5 Ld7
43.f4 Lf5 44.Le5 Kc6 45.Tf7 Ld7
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46.Tf6 Kb5 47.f5 Ka5 48.Tf7 La4
49.Tc7 1:0
Nielsen P.H. : V. Georgijev
Damin gambit D58
Danski velemojster Peter Heine Nielsen je med šahisti najbolj poznan
kot sekundant (Carlsen, predvsem
pa Anand). Je šahist strogega pozicijskega sloga, ki izbira nenevarne, raziskane otvoritvene variante …
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 Le7
5.Lg5 0–0 6.e3 h6 7.Lh4 b6 8.g4!?
Očitno je tokrat vstal z levo nogo!
Poteza sicer ni nova, izmislil si jo je
Argentinec Barbero že leta 1988. Ali
je bila pripravljena kot presenečenje
pred dvobojem Anand : Kramnik?
8…dc4 9.Lf6 Lf6 10.h4
Z zares preprosto idejo: odprtje linije
h, žrtev, mat!
10…Lb7 11.g5 hg5 12.hg5 Lg5
13.Lc4 c5 14.d5 Lh6

XIIIIIIIIY
9rsn-wq-trk+0
9zpl+-+pzp-0
9-zp-+p+-vl0
9+-zpP+-+-0
9-+L+-+-+0
9+-sN-zPN+-0
9PzP-+-zP-+0
9tR-+QmK-+R0
xiiiiiiiiy
15.Ke2!
Lep način povezovanja težkih figur.
Se je P. H. dejstva, da v modernem
šahu rokada ni več tako obvezna,
naučil pri svojih delodajalcih?
15…b5
Čr ni pogumno ignorira zadnjo
potezo belega?!?
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16.Th6!! gh6 17.Dh1 Kh7 18.Se4?!
Tudi beli je iz mesa in kr vi! Po
18.Tg1! bc4 (18…Tg8 19.Ld3 f5 20.de6
Tg1 21.Lf5 Tg6 22.Lg6 Kg6 23.Se5
Kf5 24.Db7 +-) 19.Se4 f6 20.Dg2 Tg8
21.Dg8! Dg8 22.Sf6 Kh8 23.Tg8 mat!
18…Tg8 19.Dh5?!
Še ena, ne najbolj natančna (19.Se5!).
19…Tg6 20.Sfg5 Tg5 21.Df7 Tg7
21…Kh8? 22.Sg5 Dg5 23.Df8 Dg8
24.Dh6 Dh7 25.Df8 Dg8 26.Th1 mat.
22.Df4 bc4?
Tudi črni zamuja – po 22…Tg6 stvari
ne bi bile tako jasne.
23.Th1 Ld5 24.Dh6 Kg8 25.Dh8
Kf7 26.Dd8 Le4 27.Th8 Sc6 28.Tf8
Kg6 29.Df6 Kh7 30.Dh4 1:0
L. Surbir : A. Ramirez (2533)
Mali Alejandro Ramirez nas je navduševal že na Bledu, ko je pestil
Aleksandra Morozeviča. Pozneje je
zlahka postal velemojster in veljal
za prvi velik up srednjeameriškega
šaha. Kapitalistična vzgoja pa ga je
poslala na ameriško univerzo, tam pa
šahu namenja le še minute in nič več
dolgih ur. A tudi v tistih minutah si
izmisli kaj lepega …

XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9+-zpl+pzp-0
9-+-+-+-zp0
9+qvl-+-+n0
9psnNzp-zP-+0
9+-+P+N+P0
9PzP-vL-mKL+0
9tRQ+-+-+-0
xiiiiiiiiy
25…Dc4!! 26.dc4 d3 27.Sd4 Ld4
28.Kf3
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28.Kf1 Sg3 mat!
28…Lc6
28…f5 bi zgodbo zaključilo še malenkost hitreje.
29.Kg4 Sf6 30.Kg3 Sh5 31.Kg4 Lg2
32.Lb4
32.Kh5 Lf3 33.Kh4 Lf2 mat!
32…Lf2 33.Lc3 f5 0:1
Po 34.Kh5 (34.Kf5 Lh3 35.Kg6 Sf4
mat!) sledi zaključna poanta – 34…
Kh7!
Harikrišna : Svidler
Tako Pentalo Harikrišno, kakor tudi
Petra Svidlerja smo na našem popotovanju po Dresdnu že spoznali v
dvobojih z našim Duškom. Tokrat
sta se Duškova krvnika udarila medsebojno, mi pa se prepričajmo, da
v šahu lahko »nastradajo« tudi ruski
elitni velemojstri.

XIIIIIIIIY
9r+-tr-+k+0
9zpQ+-+pvl-0
9-sn-zPp+p+0
9+-wq-+-+-0
9-+-+-vLP+0
9+Lzp-+-+-0
9P+-+-zP-zP0
9+-tR-tR-mK-0
xiiiiiiiiy
25.Te6!!
Kot grom iz vedrega neba! Po 25…fe6
26.Le6 Kh8 27.Df3 Ld4 28.Dh3 Kg7
29.Dh6 Kf6 30.Lf5 Lf2 31.Kg2 Tg8
32.Dg5 Kf7 33.De7 mat!
25…Tab8 26.Df3
Še bolj kot kmet zaostanka mora
črnega skrbeti linija e in še bolj slabost točke f7. zatorej:
26…Sc4 27.Te7 1:0

Caruana (2640) : Berg (2623)
Mali Fabiano Caruana piše moderno
italijansko šah. pripovedko. V Evropo
se je iz ZDA s starši vrnil pred nekaj
leti in že takoj, kot 12-letni mladenič
začel opozarjati nase. Po koreninah
so prevzeli italijansko državljanstvo,
naselili pa so se vendarle v cenejši
Budimpešti. Ter začeli z neusmiljenim
šahovskim delom: Fabiano menda
trenira tudi po deset ur dnevno, za
trenerje (Černin, Beljavski, Psahis …)
menda porabi celo premoženje, igra
pa – razumljivo – vse boljše in boljše.
S 16 leti že ima rating 2640 točk (in
kopico še neobračunanih v rezervi),
za seboj pa tudi že nekaj odmevnih
zmag.
Olimpijado v Dresdnu je začel z
dvema porazoma. Pa mislite, da ga je
to kaj potrlo? Kje pa! Nadaljeval je v
svojem slogu in v naslednjih devetih
partijah oddal le še poldrugo točko!
Švedski velemojster Emanuel Berg
j e i z b ra l t rd o ra z l i č i c o f ra n c o ske obrambe (C10), položaj, ki ga
je nekdaj tako uspešno branil naš
Marko Tratar. Črni mora načeloma
paziti le, da od kod ne udari kakšna
nepričakovana žrtev …

XIIIIIIIIY
9r+-tr-+k+0
9zplwqn+pzp-0
9-zp-vlp+-zp0
9+-+-sN-+-0
9-+-+-+-wQ0
9+-+L+-vL-0
9PzPP+-zPPzP0
9+-+-tRR+K0
xiiiiiiiiy
20.Sf7!
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Ups!
20…Kf7 21.Te6!!
Če prva žrtev še sodi med tipične,
za drugo tega vsekakor ne moremo
trditi. Že tako nemirni Berg se je začel
ner vozno presedati in nemočno
pogledovati okrog sebe …
21…Sc5?
In izgubil zbranost! Verjetno je videl,
da je druga žrtev strupena: 21…Ke6
22.Lc4 Ld5 (22…Kf5 23.Dh5 g5
24.Df7 Sf6 25.Le6 Ke4 26.Dg6 Kd4
27.Dd3 Kc5 28.Dc4 mat) 23.De4 Kf6,
kjer zmaga praktično vsaka poteza,
denimo 24.Dd4 Se5 25.Ld5 Ke7
26.Te1. Pravo pot je v Chess Today
pokazal irski velemojster Alex Baburin: 21…Se5! 22.Te5 Le5 23.Dh5 Kg8
24.Le5 De7 25.f4, kjer je beli sicer
boljši, partija pa še zdaleč ni odločena.
22.Td6 Td6 23.Df4 Ke7 24.Te1
Kd7 25.Lb5 Lc6 26.Df5 Se6 27.Ld6
Dd6 28.Te6 1:0
Vl. Georgijev : Istratescu (2633)
Derbiji, kjer se udarijo sosedje, še
posebej to velja za nekdanje balkanske in sovjetske države, so vselej še
posebej napeti …

XIIIIIIIIY
9-+ktr-+-tr0
9zplzp-+-zpp0
9-zP-+pwq-+0
9+L+-snp+-0
9-+-+-+-+0
9vL-zP-zP-+-0
9P+-+QzPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy
16…Td2!!
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Romunski velemojster Andrej Istratescu je šahist precejšnje imaginacije,
ki večkrat preseneti s podobnimi,
lepimi potezami. Jemanje ne gre:
17.Dd2? Sf3!
17.La6!!
Po imaginaciji pa vsekakor ne zaostaja niti Vladimir Georgijev, bolgarski velemojster, ki že nekaj let šahira
za Makedonce. Z neverjetnim odgovorom je povsem zmedel že malce
nadutega Romuna …
17…Te2 18.ba7 Kd7 19.Lb7 c6?!
Čeprav poteza deluje na videz
logično, pa ni najboljša. Po 19…Sd3
20.Lb4 c5 21.la5 e5 je belemu težko
verjeti. Tako pa …
20.Tfd1 Kc7 21.Tab1 Sc4?
Istratescu kot da ne prepozna nevarnosti!

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-tr0
9zPLmk-+-zpp0
9-+p+pwq-+0
9+-+-+p+-0
9-+n+-+-+0
9vL-zP-zP-+-0
9P+-+rzPPzP0
9+R+R+-mK-0
xiiiiiiiiy
22.La6!!
Otvoritev zaključnega, povsem nepričakovanega matnega napada!
22…c5 23.Tb7 Kc6 24.Tb8 Sb6
25.Th8 1:0

