Ivanchuk’un ilginç Vezir
Fedası

24... ♜f8

2006 yılında Soçi'de yapılan Rusya
Kulüpler kupasında Ivanchuk ile
Aronian arasında oynanan bu
durumda Beyazlar ilginç bir hamle
oynuyorlar.

Siyahlar için diğer bir alternatif ise,
24... ♛h5 25.h4 ♜d6 26. ♘e4 idi.
25. ♘e4 ♛h5 26.h4 ♜g6 27. ♖xg6
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♛xg6
Elbette 27... ♛xh4+?? mümkün değil
28. ♔g2 hxg6 29. ♖h1

1.e4 e5 2. ♘f3 ♞c6 3. ♗b5 a6 4.
♗a4 ♞f6 5.0–0 ♝e7 6. ♖e1 b5 7.
♗b3 0–0 8.a4 b4 9.d4 d6 10.dxe5
♞xe5 11. ♘xe5 dxe5 12. ♕f3 ♝b7

Umut
Sayman

18. ♘xc5!!?

28.c3 c5
Siyahlar d2

filini kısıtlamak

için

13. ♘d2 ♝c5

İnanılır gibi değil. Beyaz vezir fedası
yapıyor ama daha da ilginci şah
konumu oldukça bozuk kalıyor.

13...a5 14. ♘f1 ♚h8 15. ♖d1 ♛e8

18... ♝xf3 19.gxf3 f4

29. ♘xc5 ♜d8 30. ♘e4 ♛b6

Siyah hızlı bir şah kanadı hücumu
başlatmak için e4 karesini Beyaza
bırakıyor.

Siyahların ... ♜xd2 ardından ♛xf2
tehdidinin yanı sıra bxc3 tehdidi de
var.

savaşıyor. Belki de 28... ♛h5 daha iyi
sonuçlar doğurabilirdi.

16. ♘g3 ♞xe4 17. ♘xe4 f5 18. ♗d5
fxe4 19. ♕xe4 ♜d8 20. ♗e3 ♛d7
21.c4 bxc3 0–1 Georgiev-Velimirovic,
Vrsac 1987

20. ♔h2

14. ♘f1 ♛c8 15.h3
Daha evvel, bu konum Plaskett-Braga,
Hastings 1985 oynanmış ve 15. ♘g3
♛g4 16. ♕d3 ♜ad8 hamleleriyle
siyahlar üstün bir konum elde
etmişler.

20. ♗e6 ♛e8 21. ♖xe5 ♛g6+ ya da;
20. ♘e6 ♜f5 Siyaha kuvvetli hücum
olanakları sağlardı.
20... ♛f5 21. ♗d2 ♜f6 22. ♖g1
♜h6 23. ♖g4 a5 24. ♖e1

15... ♚h8!?
Siyahlar
♞xe4
hazırlıyorlar.

ardından

16. ♘g3 ♞xe4 17. ♘xe4 f5

f5’i

31. ♖d1 ♜d3
Siyahı felakete götüren bu hamle
yerine, 31...bxc3 gerekirdi, ancak 32.
♗xc3 ♜xd1 33. ♗xd1 ♛d8
sonrasında oluşan konum Beyaz için
iyi.
32. ♗c4 ♜xf3

Diğer bir alternatif ise 24. ♗d5 ♜e8

Bundan sonra kale oyun dışı kalıyor.

25. ♗e4 ♛h5 26.h4 idi ancak bundan
sonra Siyahlar kuvvetlerini merkeze

33. ♗e1 g5 34.hxg5 ♚g7 35. ♖d7+

aktaracak, örneğin 26... ♜d6 27.

♚f8 36. ♖f7+ ♚e8 37. ♖f6 1–0

♗e1 ♜ed8 vs.

