REYKJAVIK 2000
Nie tak dawno temu Islandia uchodzi?a za szachow? pot?g?. Wieloletni lider reprezentacji
Friedrik Olafsson, pó?niejszy prezydent FIDE, w 1959 r. gra? w turnieju pretendentów w Bled.
W latach 70. i 80. Islandia chlubi?a si? posiadaniem najwi?kszej ilo?ci arcymistrzów w
przeliczeniu na sto tysi?cy mieszka?ców. Ostatnim Islandczykiem zaliczanym do szerokiej
?wiatowej czo?ówki by? Johan Hjartarson, uczestnik meczów pretendentów w 1988 r.
Pó?niej by?o gorzej. Islandi? omin?? boom szachowy zwi?zany z lawinowym przyrostem
ilo?ci turniejów rozgrywanych systemem szwajcarskim; bilet lotniczy z Europy czy Ameryki na
Wysp? Gejzerów do najta?szych nie nale?y, wi?c nieudany start w islandzkim turnieju oznacza
dla zawodowca powa?ny ubytek w portfelu. Ostatnio islandzcy organizatorzy zaoferowali
zagranicznym szachistom atrakcyjniejsze warunki startu i w bie??cym roku miejscowi gracze
ju? dwukrotnie mieli okazj? zmierzy? si? si?ami z licznym gronem przyjezdnych, w?ród których
nie zabrak?o Polaków.
Turniej "Reykjavik Open 2000" odby? si? w dniach 5-13 kwietnia. Zwyci??y? nieoczekiwanie
przedstawiciel gospodarzy Hannes Stefansson (7,5/9), który o punkt wyprzedzi?
siedmioosobow? grup? po?cigow? (2. Short, 3. Korcznoj, 7. Ehlvest, 8. Wojtkiewicz). Nasz
arcymistrz straci? szans? na wy?sz? lokat? w partii z "wiecznie m?odym" Korcznojem, który w
swoim stylu przyj?? zaofiarowanego piona, odparowa? atak i wygra?. Drugi z Polaków Tomasz
Markowski uzbiera? tyle samo punktów (6) co Timman, Ivan Sokolov i Conquest.
W partii z niedo?wiadczonym graczem niemieckim Esto?czyk Ehlvest przeciwko obronie
holenderskiej zastosowa? ma?o znany wariant i na efekt zaskoczenia nie trzeba by?o d?ugo
czeka?.

Ehlvest - Schnabel
Reykjavik 2000

1. d4 f5 2. g3 Sf6 3. Gg2 g6 4. Sh3 Gg7 5. Sd2 c6 6. c4 d6 7. d5 0-0 8. Sf4 Gd7 (8...g5!?) 9.
h4 Gh8? 10. e4! f:e4 11. S:e4 S:e4 12. G:e4 Sa6 13. h5 g5
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14. Sg6! h:g6 15.h:g6 g4 (15...Hb6 16.W:h8+!) 16. W:h8+! K:h8 17. Hd2 Kg7 18. Hh6+ Kf6
19. g7+ Ke5 20. g:f8H H:f8 21. He3 1-0.
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