MI Leonardo Fusco (2362) – GM Pablo Ricardi (2507)
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. Cf3 e6 5. Be2 Cd7 6. Cbd2
Leo escolhe uma das Variantes Modernas, fiel ao seu estilo tático.
6...Ch6
Nesta posição eu conhecia apenas, c5 ou a6.
7. Cb3 a6
Um pouco melhor era f6, embora seja arriscado.
8. O-O Be7 9. Ce1
Bonito lance, que tem a ideia de aproveitar a falta de espaço que tem o Bf5, ideias como g4 ou f4 estão no ar
9... Bg6 10. Bxh6 gxh6 11. f4
Talvez aqui fosse melhor Cd3 primeiro.
11. c5 12. dxc5 Cxc5 13. Cxc5
13. Rh1 parece melhor com ideia de controlar d4.
13... Bxc5+ 14. Rh1 Db6 15. Cd3 Be7 16. Bg4
Lindo lance que procura quebrar a estrutura das negras, agora se ameaça f5!
16… Be4 17. f5 exf5 18. Bxf5 Tg8 19. Bxe4 dxe4 20. Cf4 Dc6 21. c4
Leo procura dar um apoio para o Cavalo em d5, mas aqui era bem mais agressivo e6!
21... Tg5
Se 21...Dxc4 22. Tc1 Db5 23. e6 Tg7 24. Cd5 Dxb2 25. Tc2
22. Cd5 Td8 23. Dd4 Dg6 24.e6
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Fino! Agora as negras devem decidir entre f6 ficando sem contra jogo ou sacrificar a qualidade, o que não seria uma
solução.
24... f6
Se 24... Tgxd5 25. exf7+ Dxf7 26. cxd5 Dxd5 27. Dh8+ Rd7 28. Dxh7
25. Tf2 Tf5 26. Te2 Te5 27. Tae1 Txe6
Finalmente a posição fica mais simples, agora o problema está em e7, o rei negro mal no centro permite valorizar a
posição como vantagem decisiva
28. Txe4 Txe4 29. Txe4 Td7 30. De3
Sim, aqui as brancas já definem o jogo.
30... Dg7
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Bom, no meio dos problemas, as negras deveriam ter tentado Df7, ainda desesperado, mas ao menos uma tentativa
de defesa.
31. h3
Muito forte, deixando uma saída pro rei, e também, a ameaça Tg4!
31... Rf8 32. Tg4 Df7 33. Dxh6+ Re8 34. Te4
Leo valoriza perfeitamente esta posição e percebe que é mais importante continuar com a pressão em e7 ao invés de
tentar capturar peões
34... Rd8 35. De3 Bd6 36. Da7
Aqui acaba a luta , pois não há defesa contra Da8!
36... Tc7 37. Db8+ Rd7 38. Cxc7
Após este lance, o muitas vezes Campeão Argentino e Grande Mestre Ricardi, abandonou. 1 - 0
Quero dedicar esta linda partida em homenagem ao amigo MI Leonardo Fusco, que foi e sempre será um grande
jogador e um exemplo de vida, sempre feliz e sorrindo. Escolhi esta partida porque como muitos já sabiam o GM
Ricardi é um dos ídolos do Leo e ele conseguiu derrota-lo, o que para ele foi uma das vitorias mais importantes na sua
carreira, Descanse em paz , vas a hacer mucha falta Leo!
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