Mistrzostwa ?wiata do lat 20 Calicut 1998 IWETA Z TARCZ?
W indyjskim mie?cie Calicut odby?y si? mistrzostwa ?wiata kobiet i m??czyzn do lat 20.
Wystartowa?a tam pi?tka reprezentantów Polski: Monika Bobrowska - Miros?awska, Joanna
Dworakowska i Iweta Radziewicz oraz Bartosz So?ko i Pawe? Blehm. O ile w przypadku panów
nikt raczej nie liczy? na medale i lokata w pierwszej szóstce zosta?aby uznana za sukces, to z
du?ymi nadziejami oczekiwano w kraju na meldunki z turnieju kobiecego, bowiem ca?a trójka
naszych arcymistrzy? notowa?a ju? wielkie sukcesy w mistrzostwach ?wiata juniorek w
ubieg?ych latach, a posiadane rankingi pozwala?y je zakwalifikowa? do faworytek turnieju.
Przedstartowe rachuby potwierdzi?y si?. M?odzie?owym mistrzem ?wiata zosta? Kazach
Darmen Sadawakasow (10,5/13). So?ko mia? 8 punktów i zaj?? 9-14 miejsce, a Blehm
podzieli? miejsca 15-19, maj?c o pó? punktu mniej. Tak du?a strata punktowa ?wiadczy, ?e
nasi najlepsi juniorzy mocno odstaj? od ?wiatowej czo?ówki. Znakomicie spisa?y si? natomiast
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Wicemistrzyni z ub. roku Dworakowska gra obecnie mniej równo, lecz swym wynikiem
potwierdzi?a przynale?no?? do ?wiatowej czo?ówki w tej kategorii wiekowej. Bobrowska by?a
blisko br?zowego medalu, ale przegra?a ostatni? parti?, w której, zgodnie z opini? trenera
Marka Matlaka, do zwyci?stwa brakowa?o jej jednego-dwóch w?a?ciwych posuni??. Z
medalem wraca do kraju warszawska licealistka Iweta Radziewicz, graj?ca w klubie Stilon
Gorzów. Iweta by?a ju? mistrzyni? ?wiata do lat 12, przywozi?a te? medale, zarówno z?ote jak i
srebrne, z mistrzostw Europy. Ma 17 lat, tytu? arcymistrzyni i bardzo wysoki ranking 2420.
Najbli?sze 3 lata poka??, czy Iweta nawi??e do sukcesów Agnieszki Brustman z Polonii
Warszawa, która w latach osiemdziesi?tych dwukrotnie by?a klasyfikowana (b?d?c wówczas
zawodniczk? "Legionu") w ósemce najsilniejszych szachistek ?wiata. Obecnie Radziewicz
ust?puje jeszcze najsilniejszym Chinkom i Gruzinkom, a zw?aszcza s?awnym w?gierskim
siostrom Polgar, ale przy swoim talencie, woli walki i pracowito?ci ma szans? zmieni?
obowi?zuj?c? dzi? hierarchi?. Dlaczego daj? jej tylko 3 lata? Bowiem przeciwniczki te? nie
pró?nuj?! Rok temu nikt nie s?ysza? o pi?tnastoletniej Amerykance rosyjskiego pochodzenia
Irinie Krush, a dzi? jest ona medalistk? mistrzostw ?wiata. Seryjna wr?cz "produkcja"
szachowych mistrzy? odbywa si? w Chiach i Wietnamie. Iweto, spiesz si? z osi?gni?ciem
szachowego Olimpu, za 5 lat b?dzie na to za pó?no! Oto jedna z partii Iwety z jesiennych
rozgrywek o Dru?ynowe Mistrzostwo Polski, typowa dla jej stylu gry: powolne manewry
figurami, wytworzenie s?abo?ci w obozie przeciwniczki, a nast?pnie wtargni?cie i energiczna
"konsumpcja" pionków.
Henc - Radziewicz
Lubniewice 1998, I liga

1. d4 g6 2. Sf3 Gg7 3. Gf4 d6 4. c3 Sd7 5. Sbd2 e5 6. d:e5 d:e5 7. Gg3 He7 8. Sc4 Sh6 9. e4
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f6 10. Se3 Sb6 11. a4 a5 12. Gb5+?! c6 13. Sc4 S:c4 14. G:c4 Sf7 15. Sd2 Sd6 16. Gb3 Ge6
17. 0-0 Gh6! (w pozycji niewiele si? dzieje, ale bia?e nie maj? jasnego planu gry, a ich goniec
g3 jest pasywny) 18. G:e6 H:e6 19. f3 0-0-0 20. Hb3 H:b3 21. S:b3 Sc4 22. Gf2 b6 23. Wfd1
Kc7 24. W:d8 W:d8 25. Wb1 c5

26. Kf1? (przyspiesza przegran?, wzgl?dnie najlepsza by?aby... rezygnacja z ruchu lub
wyczekiwanie: Kg1-h1-g1 itd.) 26...Wd2! 27. Gh4 Se3+ 28. Kg1 W:g2+ 29. Kh1 Gf4 30. G:f6
W:h2+ 31. Kg1 Wg2+ 32. Kh1 Wf2 33. Sa1 W:f3 34. b4 a:b4 35. c:b4 c:b4 36. Wc1+ Kb7 37.
Gd8 Wf1+ 0-1.
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