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Mbasi u shkrua historia me rrugëtimin evropian në Reykjavik
(Island) vitin e kaluar kjo histori rrumbullakësohet edhe me një
rrugëtim të gjatë deri në Baku (Azerbejian)…
Shahistët kosovar për herë të parë në një olimpiadë …
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Hyrje

Kemi një situatë ku për shahun kosovar edhe një herë do të shkruhet
historia me pjesëmarrjen për herë të parë në një olimpiad dhe si
akter i drejtëpërdrejt është jo e drejtë në qoftë se nuk shkruaj për
këtë ngjarje të madhe shahu,ashtu nga këndi im edhe në qoftë se nuk
botohen asnjëher këto të paktën do të mbeten në dosjen time si
shënime me vlerë për mua,si shënime që obligimin tim prej shahisti
me pjesëmarrjen në këtë olimpiad përfundimsht e rrumbullakësoj si
kontribut për shtetin tim…

4

OLIMPIADA E SHAHUT 2016 - BAKU (AZE)

Ekipa olimpike e Kosoves
IM Bedri SADIKU, Përparim MAKOLLI, FM Avni ERMENI
FM Afrim FEJZULLAHU
FM Nderim SARACI

Shënime para olimpiades

2 korrik 2016
Në Baku (AZE) do të mbahet olimpiada e 42-të e shahut dhe
kombëtarja e Kosovës për herë të parë do të jetë pjesëmarrëse dhe
lirisht mund të thuhet se në vitin 2016 për shahun kosovar edhe një
herë u shkrua historia. Një pjesëmarrje historike në vetë faktin se për
herë të parë mbas pranimit në Fide jemi aty ku e gjithë bota do të
jetë pjesëmarrëse.Mbasi u shkrua historia me rrugëtimin evropian në
Reykjavik(Island) vitin e kaluar kjo histori rrumbullakësohet edhe
me një rrugëtim të gjatë deri në Baku (Azerbejian) dhe kombëtarja e
Kosovës do të kryen obligimet e veta ndaj partnerve ndërkombëtar
që dy vite më herët e pranuan si anëtare të saj në një familje të madhe
të shahut.Kanë mbetur edhe 60 ditë deri te fillimi i olimpiades nga
ky shkrim i imi dhe ndoshta është shumë herët të shkruajë për gjasat
e ekipes olimpike kosovare në këtë garë mirpo ajo qka është për
momentin me rëndësi është pjesëmarrja jonë aty dhe është vetëm një
fillim ku mendoj se asnjëher nuk do të ndalët nga gjeneratat e reja që
do të mirren me shahun kosovar.
Më duhet të shkruajë se në këtë olimpiad të gjithë e kanë merituar
të janë prezent dhe ashtu edhe duhet të jetë,të gjithë që deri me ditën
e sotit kontribuan për shahun kosovar për të mirë apo për të keq të
gjithë mendoj se e kanë vendin sepse kjo duhet të mbetet në kujtesen
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e të gjithve që për herë të parë të janë në delegacionin kosovar,aty ku
shahu kosovar shkruan histori me debutimin e saj botëror.Nuk ma
merr mendja se duhet të ketë mospajtime për një listë të mundshme
sepse merita kanë të gjithë sepse pa ta edhe shahu kosovar nuk do të
mbijetonte deri te ky moment madhështor.
Ndoshta jamë edhe shumë optimist për këtë garë se një sukses nuk
do të mungoj sepse tash më jemi një ekipë i kompletuar dhe i
sprovuar në shumë gara ndërkombëtare dhe gjdo rezultat më poshtë
nga lista startuese e ekipeve ma merrë mendja se duhet të jetë
mosësukses për kosovaret.E di se do të jetë shumë vështirë për të
gjithë ne sepse kemi një situat me plotë emocione sespe do ta
prezentojm kombin tonë për herë të parë mirpo të gjithë jemi të
vetëdijshëm se kemi forcë dhe potencial për një sukses që shumë
shtetet do të befasohen.Dy muaj para fillimit të olimpiades ku ende
nuk e dijmë numrin e shtetetve pjesëmarrëse, por ajo qka dijmë
është se aty do të kemi shahistë nga gjithë Bota dhe shahistë që janë
për shahun botëror kampion dhe deri në ditën e sotit kanë shkruar
histori për shahun botëror.Kosova do të jetë aty bashkë me këto
shtete e barabart dhe vetë pjesëmarrja jonë në garen e madhe
botërore fletë më së miri.
Kosova fillon edhe një rrugëtim të saj ndërkombëtar kësaj here edhe
më madhështor dhe ajo qka është me rëndësi për momentin është
se të gjithë që mirremi me shah duhet të mburremi mbasi kjo rrugë
nuk do të ndalet asnjëher.Detyrimet tona për shahun me këtë
përmbledhej i krym dhe në të ardhmën duhet të mendojm vetëm si
të bëhemi një ekipë e fortë për rezultate të mëdha që shahun kosovar
ta rendisim sa më lartë që është e mundur.
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9 korrik 2016
Në bisedat para fillimit të olimpiades ka shumë për të shkruarë
mirpo disa gjëra duhet të mbeten sekrete, është ligj i natyres sepse
ato mund edhe të interpretohen në mënyra të ndryshme.
Një është e sigurtë se ekipa olimpike është kompletuar nga më të
merituarit dhe gjdo koment tjetër është vetëm keqë interpretim.Ajo
qka kemi arritur deri në këto momente është shumë me rëndësi që
asnjë informat nuk e kemi publikuar nëpër rrjete sociale sepse
mësimi që kishim para se të shkoim në Reykajvik ku kishte debate
shumë të kota mbas publikimit të listës të gjithë e kemi kuptuar se e
gjitha duhet të shkoi në heshtje.Nuk është momenti të debatohet se
kush duhet të përfshihet në listë sepse ajo dihet dhe gjdo informacion
i tepruar e kemi kuptuar se shkon vetëm në dëm të ekipes
kombëtare.Ka kohë që e kam përgatitur edhe webfaqen për ngjarjet
në olimpiad mirpo nuk është bërë publike dhe këtë e kam vendosur
që ta bëjë publike vetëm në atë momentin kur në adresen zyrtare të
organizatorit të publikohen listat e shteteve dhe shahistët e saj.
Shumë pluhur është shkruar për të gjithë ne e sidomos për selektorin
e kombëtares një vitë me heret dhe kësaj here jemi shumë më
komod mbasi shumë pakë informacione u publikuan,këto që jamë
ka i shkruar në këto momente një ditë edhe ndoshta do të
botohen(krejt mvarët nga unë) mirpo sot do të mbeten vetëm në
arhiven time si ngjarje të shkruara 50 ditë para fillimit të olimpiades.
Kosova është e nderuar ku përveq ekipes kombëtare që për herë të
parë luan në një olimpiad e e kemi edhe një refer kosovar dhe sa di
unë në historikun e olimpiadeve e kemi pasur vetëm një deri me tani
që ka referuar në një olimpiad shahu,kjo në qoftë se nuk gabohem
ishte olimpiada e Shkupit ku refer kosovar (atë botë në ish
Yugosllavin) ishte Z.Sali Gërguri. Sot kemi referin Burhan Misini ku
në një kohë të shkurtë arriti të referoj në disa gara me rëndësi
ndërkombëtare dhe një shpërblim i till i erdhi në momentin ku edhe
kombëtarja e Kosovës shkruan histori në shahun botëror.
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Dje u publikua edhe lista e referve të nominuar dhe ishte kënaqësi e
veçant që në mesin e shumë referëve botëror nga Kosova e kemi
edhe referin tonë në atë nominim nga ana e Fides.Tjerët nuk e di si
e kuptojnë këtë mirpo nga ana ime ishte një mirnjohje kur e lexova
dje atë listë zyrtare.
10 korrik 2016
Kur ditët po kalojnë dhe olimpiada po afrohet më duhet të shkruajë
edhe një informatë me rëndësi sa i përket delegacionit kosovar që
do të janë në Baku.Përveqë ne shahistë që tani më dihet në
delegacionin kosovar e kemi edhe kryetarin e federates dhe delegatin
në Fide Z.Naim Avdiu që do të jetë pjesëmarrës i kongresit të Fides
si përfaqësues kosovar.Ajo qka më shumë është e pakjartë është
edhe prezenca e kryemjeshtrit Bullgar Alexander Delqev si trener i
ekipes kombëtare !
A duhet apo nuk duhet të jetë në këtë delegacion unë nuk mundem
të vendosi mirpo shiquar nga një kënd tjetër mendoj se nuk e ka
vendin në postin që disa pretendojn se duhet të jetë.Nuk duhet sepse
ekipa jonë nuk është ndonjë kandidat për një vend të lartë në
tabelë,ky vendim vetëm qka ndikon poashtu edhe në bugjetin e
varfër kosovar,si dhe ajo qka më së shumti do të komentohet është
se kryemjeshtri bullgar është edhe shahistë i ekipes kampione
« Expikut ».Ky propozim i disave ka quar shumë pluhur për ata që e
njohin shahun kosovar dhe mendoj se në listen tonë kjo varijant
duhet mos të jetë,ku ekipa olimpike që luan për herë të parë ta ket
në përbërjen e saj një trener bullgar.
Unë edhe një herë po themë nuk kamë forcë të vendosi se a duhet
apo nuk duhet të jetë mirpo shumë pika negative janë të mbledhura
që nuk duhet të jetë dhe mendoj që zyrtaret e federates duhet të
shiqojn në rend të parë interesin shtetëror e mandej të vendosin për
kët pikë shumë komplexe dhe shumë motivuese që shahistët tjerë të
reagojnë dhe pa dyshim edhe kanë të drejtë.
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Kamë informacione se lista është shumë më e gjatë dhe shumë
aktivistë shahu do të vijnë shkurtimisht në Baku dhe nuk kamë emra
e mbiemra për këtë listë mirpo ashtu siq kërkoj organizatori për
aspekte sigurie lista duhet të dërgohet deri me 15 korrik që këtyre
përsonave të ju sigurohet viza për hyrje në Azerbejxhan.
16 korrik 2016
Kryengritja e mbremshme ushtarake në Turqi në qytetet e Ankares
dhe të Stambollit ishte një preukupim që lidhet drejtëpërdrejt me
ekipen kosovare olimpike dhe me olimpiaden.Ashtu siq mendojm
që deri në Baku të udhëtojm përmes Stambollit kjo kryengritje
puqiste e ushtrisë shumë ndikoj në naten e mbrëmshme ku deri në
orët e vona e përcjella drejtëpërdrejt në shumë televizone të
huaja.Ajo qka lidhet me olimpiaden është se shumë shtete
destinacionin për Azerbejxhan janë të detyruar të udhëtojnë përmes
aeroporteve turke dhe dilemat nga kjo ngjarje e papritur për fatë të
mirë u zgjidhën shumë shpejtë dhe në ditët në vijim na duhet të
shiqojmë dhe të përcjellim këtë situatë shumë të pakëndshme për
shumë shahistë.
Mbrëm edhe zyrtarisht përfundoj regjistrimi i ekipeve dhe shumë
shpejtë pritet edhe publikimi i zyrtarë i tyre në webfaqen e
organizatorit dhe më informaten e aplikimit për viza që edhe
zyrtarisht dje u publikua mendoj se gjdo gjë nga ana e organizatorit
është e rregulluar me një standart të lartë sa i përket informimit.
Ka intervista nga shumë zyrtarë se kjo olimpiad do të mbahet në
mend për nga organizimi dhe deri me sotë duke vizituar adresen
zyrtare të tyre gjdo gjë është shumë mirë e detajuar.
7 gusht 2016
Vetëm edhe 25 ditë dhe do të fillonë olimpiada e shahut,sot kur
shiqojë kohë pas kohe adresen zyrtare të organizatorit i kemi 175
shtete të regjistruara mirpo jo edhe listën e shahistëve
pjesëmarrës.Një lajm jo edhe shahistik është se ekipa e Armenis nuk
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do të luaj në olimpiad për qeshtje sigurie dhe është për të ardhur keq
për këtë kombëtare sepse ishte ndër kandidatët potencialë për
fitimin e vendit të parë. Teritori i okupuar në Gornji-karabah dhe
problemet në mes të dy shteteve e pamundësojnë pjesëmarrjen e
këtij shteti.Para disa dite e lexova edhe një shkrimë ku shahisti nga
Zvicërra Yannick Pelletier mundë të luaj në olimpiadë sepse është
lejuar nga ministria e jashtme dhe lista e të padëshiruarve nuk vlenë
për këtë shahistë,ku lidhej kryesisht me situaten ArmeniAzerbejxhan ku asë vetë nuk e di se qka ka bërë shahisti Zvicërran
që të jetë në listen e zezë.Ne kosovarët jemi tepër « komod » sepse
nuk kemi asnjë informatë se a në është lejuar aplikimet për viza dhe
nuk kemi asnjë informatë se si do të udhëtojmë deri në Baku.Një
komunikim tepër i dobët në mes veti në pragë të një ngjarje të madhe
historike për shahun kosovar është për të ardhur keq,mirpo kështu
e kemi ne dhe jemi mësuar që ngjarjet e mëdha mos të përjetohen
ndryshe dhe të lindin vetëvetiu shumë pyetje.Unë qka di nga ana ime
është se do të udhëtoj nga Zvicërra dhe ndryshim nuk do të ketë
vetëm se jemi duke pritur që të kordinohemi për një takim në
aeroportin e Stambollit që të vazhdojmë të gjithë së bashku rrugën
për Baku.

26 gusht 2016
Shumë ngjarje ndodhën nga shkrimi i fundit dhe sot kemi një situatë
pakë më të kjartë për udhëtimin e shahistëve kosovar drejt
Bakus.Para disa dite të gjitha u rezervuan dhe tashë më e kemi
itenerarin e kjartë se nga do të udhëtojm dhe në cilin hotel jemi të
vendosur plotë dy javë.Udhëtimi i jonë është i paraparë me daten 31
gusht dhe gjysma e ekipes niset nga aeroporti « Adem Jashari » në
Prishtinë kurse dy shahistë që jetojmë jashtë Kosovës po të njejtën
ditë nisemi nga Baseli (SUI) që të takohemi në aeroportin e
Stambollit « Sabiha Gokcen « diku në orët e mbasdites.Një natë të
gjithë së bashku do të qëndrojm në Stamboll(TUR) ku të nesërmen
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në

mengjezë udhëtojm për Baku (AZE) që edhe një herë të shkruhet
historia me pjesëmarrjen tonë historike për herë të parë në një
olimpiadë.
Eshtë interesant të përmendi se me udhëzimin e kryetarit të
Azerbejgjanit për lehtësimin e vizave kam menduar se të gjitha do të
shkoin shumë lehtë sa i përket aplikimit dhe vizave për shahistët
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mirpo ajo nuk ndodhi dhe shumë vonesa ndodhën deri te përgjegja
definitive. Ishte menduar se kjo do të jetë një punë shumë e lehtë
dhe vetem një formalitet nga ai vendim që do ta publikojë në gjuhen
angleze ashtu siq ju dërgua të gjitha ambasadave,avijacioneve
botërore dhe organizates ndërkombëtare të shahut (FIDE)

Simplification of visa procedures for foreigners
arriving for World Chess Olympiad
“Azerbaijan’s President Ilham Aliyev signed an order
on simplifying the visa procedures for foreigners and
stateless persons arriving in the country who will travel
to Azerbaijan in connection with the holding of the
World Chess Olympiad.
Foreigners and stateless persons, who will travel to
Azerbaijan during the World Chess Olympiad, will be
able to get visas in the structural divisions of the
Azerbaijani Foreign Ministry’s consular department in
the country’s international airports.
The basis for the issuance of visas will be considered a
document confirming the accreditation in accordance
with the relevant rules of FIDE, and the official
invitation of the Operating Committee of the Games.
Visas will be issued from 20 August, 2016 to 20
September of 2016.
Ministry of Finance of the Republic of Azerbaijan and
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of
Azerbaijan are tasked to ensure logistics of visa
issuance to foreigners at International Airports of the
Republic of Azerbaijan.
12
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Azerbaijani Foreign Ministry has been instructed to
inform the International Chess Federation (FIDE),
the International Civil Aviation Organization (ICAO),
International Air Transport Association (IATA) and
relevant bodies of foreign countries on the
simplification of visa procedures for the persons
arriving in Azerbaijan in connection with the
Olympiad, ensure the placement of information on
the facilitation of visa procedures for the persons
arriving in Azerbaijan in connection with the
Olympiad on the internet resources of the Ministry, as
well as embassies and consulates of Azerbaijan in
foreign countries.
The State Migration Service of the Republic of
Azerbaijan will inform airlines providing regular
public service on the Republic of Azerbaijan route
about visa facilitation procedures for entering the
Republic of Azerbaijan”.
Kjo letër më duket edhe më shumë e komplikoj proceduren dhe për
shahistët kosovar e kemi letrën e parë që ju dërgua sekretarit të
Federates Kosovare që edhe një herë të dërgohen pasaportat dhe
fotografit sepse ato nuk janë me përputhen se ata qka dëshironin

« Dear Mr Burhan,
Thanks for the information and documents. You have
resent same photos but as I said they are not correct (bad
quality, faded, donot fit to the format). Please resend us
URGENTLY the following documents: Photos (in good
quality, not faded, faces fully visible looking ahead) for:
13
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Fejzullahu Afrim Ermeni Avni Delchev Aleksander
Zenuni Albert
And FULLY scanned passport (in good quality not faded)
for: Ermeni Avni »!!!!!!
Kështu u detyruam që edhe një herë të dërgohen të gjitha nga
fillimi me një skenim më të kjartë që dyshimet e pabazuara nga
autoritetet Azere të janë më bindse.
E kamë ditur se mbiemri im do të jetë shumë problematik për këtë
shtet mirpo nuk e kam ditur se sa shumë kanë urrejtje për Armenet
dhe këtë shtet.
Politika edhe një herë përzihet me sport dhe kjo do nuk do të
shlyhet asnjëher.
Fotoja që e dërgova kësaj here…
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Mendoj se e gjitha kjo sidomos për mua është pakë a shumë e lidhur
edhe me situaten politike në Azerbejgjan dhe konfliktin me Armenin
dhe mbimeri im ishte pak a shumë i dyshuar sepse vetëm një
shkronjë po ta ndërrojmë del se kamë lidhje me shtetin Armen,dhe
15
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pasaporta Zvicërrane e jo ajo Kosovare me siguri kan lindur pyetje
te ata që vendosin për viza hyrse.Nuk e di ndoshta edhe gabojë
mirpo nga e-maili që është nënvizuar : « And FULLY scanned
passport (in good quality not faded) for: Ermeni Avni » dyshojë se
kishte dyshime në mbiemrin tim.
Sot të gjithë i kemi vizat elekronike dhe historia e vizave ka
përfunduar vetëm një javë para udhëtimit për Baku.
Këto ditë është vendosur edhe akomodimi i shahistëv Kosovar dhe
ai është hoteli « Park Inn by Radisson » kjo zgjedhje nga ana e
organizatorit është bazuar nga forca e ekipes në listën startuese dhe
për këtë vendim që nuk ka edhe vërejtje është se organizatori merr
përsipër pagesen e hotelit dhe ne jemi vetëm ata që duhet të
pajtohemi me këtë vendim i mirë apo i keq ky hotel na ka takuar.
Edhe publikimi i listës së shteteve ishte pakë i vonuar mirpo dy javë
para fillimit të olimpiadës në adresen zyrtare i kemi të gjitha shtetet
pjesëmarrëse dhe listen e shahistëve të tyre.Kosova u rëndit në mesin
artë nga 180 shtete botërore dhe gjdo rezultat më poshtë se nga kjo
listë startuese e mar si një dështim.
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Këtu në këtë listë nga organizatori na mungon kapiteni i ekipes dhe
disa ditë më vonë u publikua emri i GM Alexander Delchev si
kapiten i ekipes mirpo sipas informatave të fundit ky do të mungojë
në delegacionin kosovar dhe selektor e kapiten i ekipes kosovare
është FM Afrim Fejzullahu ashtu siq është paraparë shumë më herët
nga të gjithë.
Nga Baku…

8 shtator 2016
Kamë menduar se këto shktrime të mia do të fillojnë menjiher nga
arritja në qytetin e Bakus mirpo ashtu nuk ndodhi sepse shumë
ngjarje ndodhën deri në ditën e sotit që shkrimi im u rëndit në rend
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të dytë. Janë shënime në vazhdim ku shkurtimisht do të mundohem
të përcjelli te lexuesi ato më interesante që janë kryesisht të
përmbledhura nga këndi im.
Udhëtimi Basel-Stamboll dhe Prishtinë-Stamboll

Të gjithë u nisem po të njejtën ditë me datë 31gusht 2016 për
në Baku dy nga Zvicërra dhe 5 nga Prishtina që vendë takimi
ishte paraparë në Stamboll në aeroportin“ Sabiha Gokcen“
diku në orët e mbasdites.Ne nga Baseli u nisem me kompanin
Pegassus një kompani që shumë vite më herët ishte
suspenduar për Evropë,udhëtimi ishte pothuajë relativisht i
qetë përveq një turbulencë mbi Bosfort në zbritje të tij.Edhe
shahistët tjerë nga Prishtina nuk kishin ankesa dhe u takuam
mbas një pritje afër dy orë në aeroportë të mbushur përplotë
me polic Turk përshkak të siguris së aeroportit.Për mua ishte
hera e parë në Stamboll dhe hera e parë që në duar kisha një
monedhë turke që nuk ja dija asë vleren.Një natë në një hotel
10 minuta largë aeroportit e rezervuar nga konzulata kosovare
në Stamboll mirpo këto 10 minuta i kaluam për një orë e
gjysmë përshkak të taksistit që dëshironte të përfitonte nga
turistet e huaj.Për qudi taksisti nuk e njihte hotelin ishte
arsyetimi i tij,ishte një bised dramatike në fund deri kur
insistuam që policia të ndërmjetsoj kur nga ky propozim i yni
taksisti u qetsua dhe e pranoj shumën që ishte negocuar në
nisje.
Një natë në Stamboll

Naten e kaluam në një hotel me një pritje shumë të mirë dhe
heret në mengjezë ishte udhëtimi i paraparë për Baku.Këto
10 minuta i kaluam shumë shpejtë me taksistin më korrektë
që hoteli na rezervoj kësaj here.
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Arritja në Baku

Me kompanin Azerbejian airlines udhëtuam për Baku me një
aeroplanë që pakë a shumë i përngjanë „Easyjet“mirpo i vetmi
dallim ishte se këtu e kishim edhe mengjezin nga kompania
dhe kafe e çaja pa pagesë.Në Baku mbas tri orë udhëtimi pakë
a shumë të lodhshëm më në fund arritëm me kohë ashtu siq
ishte edhe parashiquar në bilet me një dallim se zbritëm në
një vend ku koha ishte dy orë përpara dhe shumë shumë
nxehtë.
Takimi i parë me doganjerë Azer

Dhe ajo qka edhe kisha menduar që nga Zvicërra edhe ndodhi
takimi i parë me doganjerët apo policin Azere.Një lehtësim
ishte e paraprë që kufirin ta kalojmë gjëja pa pengesa dhe me
lehtësira mbasi ishim pjesëmarrës të olimpiades mirpo ajo qka
ndodhi me doganjeret nuk i përngjante aspak lehtësirave që të
kalohet kufiri.
Shumë minuta dhe pritje të verifikimit të pasaportës ndodhi
para një sporteli që ishte e mbuluar me kamera dhe me policë
të këtij vendi,dhe pyetjet që filluan të parashtrohen ishin pyetje
se nuk kamë shkuar të luaj shah në këtë vendë por si gjdo
turist tjetër.E ,kam ditur problemin që e kanë me Armenin
dhe e kam ditur se mbiemri im do të jetë i dyshimtë për ta,do
të jetë aqë i dyshimtë sa edhe pasaporta e kuqe
Zvicërrane.Ishin shumë të quditur se si një person që e mban
mbiemrin Ermeni është një musliman,ishin të quditur se si
posedoj një vizë turistike që po kjo polici para se të vendoste
për mua e kishte verifikuar në detale mbiemrin tim dhe kishte
vendosur që të posedoja një vizë të till turistike.I bëra disa foto
të reja para kameres së sportelit dhe pyetja e quditshme ishte
se nga udhëtova dhe a është hera e parë që jamë në këtë
vend.Disa telefonata që i bëri doganjeri në sportel në gjuhen e
tyre e ndjeja vehtën si nëpër filma,dhe nga biseda vetëm e
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kuptoja se është ka flitet për mua si i dyshuar armen që
dëshiron të hy në shtetin azer.Shumë qesharake më dukej e
gjithë kjo mirpo nga ana tjetër e kuptoja si siguri e shtetit dhe
si një gjë që aqë shumë i urrejn shtetasit Armen.Këtu në kufi
e kuptova më së miri se pse ekipa Armene e bojkotoj
pjesëmarrjen e vetë në këtë olimpiadë dhe e kuptova se me
plotë arsye e bojkotuan këtë shtetë për sigurin e tyre.Shahistët
tjerë kosovar pas disa verifikimeve rutinotre e kaluan këtë
pengesë ku tek unë ishte diqka më e gjatë por në fund
kaluese.Mbas kalimit të kësaj menjiher shumë vullnetarë të
olimiades na priten duke udhëzuar për hapat tjerë se qka
duhet bërë dhe shoqëruar deri te autobusi enkas i paraparë
për pjesëmarrësit.
Akomodimi i përfaqësueses Kosovare

Ishte e paraparë që akomodimi i përfaqësueses kosovare të
ishte në Hotel Parkinn dhe më të arritur ndodhi edhe befasia
e parë ku dhomat ishin të ndara nga dy shahistë e kundërta e
asaj se qka më ishte premtuar dhe kërkuar nga ana ime.E
gjitha kjo ndodhi nga një të themi „pshtjellim“me shahistin
Delcev që ishte rezervuar një dhomë me emrin e tij dhe
kurrsesi recepcionistet nuk dëshironin ta shlyenin nga kjo
listë.Do të lindë pyetja pse ky person nuk u shly nga lista
kosovare edhe pse shumë më heret e dinim se nuk e ka vendin
në ekipen tonë?.Unë vetëm di të themë se ishte e gjitha e bërë
qëllimisht mbasi kryetari i federates që nuk figuronte në asnjë
listë dhe ishte bashkë me ne,dhe për qudi ishte e parashiquar
që më herët të zavendsohej dhe të akomodohej në këtë
dhomë. Më duhet të bëjë pyetje se a është e rrugës të
akomodohen në rend të parë shahistët apo të kanë përparsi
funksionarët?Pse ndodhi kjo mosëmarrveshje që disa ditë më
herët e skjarova këtë pyetje me selektorin dhe sekretarin e
federates? Këto pyetje edhe tani kur po shkruaj nuk kam
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përgjegje dhe asë që do të kamë ndonjiher sepse ajo qka
kuptova është se secili në rend të parë e shiqon interesin e vetë
e në rend të dytë është interesi i lojës së shahut,që unë e shiqoj
këtë nga një kënd tjetër që në rend të parë është shahu dhe që
asë që më intereson një fitim i till material.Mbas shumë
debateve në mes nesh erdha në një pozitë kur edhe vendosa
që të kthehem nga kam ardhur dhe këtë olimpiadë ta shly
mirpo ne momentin e fundit kryetari që nuk ishte në asnjë
listë për akomodim vendosi ta lëshoj dhomën e vetë që e muar
nga Delcevi.Këtu është një fajtor me emër e mbiemër dhe e
di shumë mirë këtë por nuk do ta shkruaj këtu sepse le të
mbetet në ndërgjegjen e vetë në qoftë se ndonjiher lexohen
këto radhë.Më duhet të shkruajë edhe këtë se ne që jetojmë
në perendim kemi një shiqim tjetër të gjërave dhe nuk e kemi
problemin se si të fitojmë disa euro padrejtësisht sepse ato
nuk janë të holla që bëhesh i pasur dhe problemin më të vogël
e kemi për para sepse këto janë në rend të dytë nga dallim me
njerzit që jetojnë në Kosovë me shumë „dallavera“mundohen
të fitojnë të holla dhe për 10 euro janë në gjendje që të bëjn
gjdo gjë duke mos menduar fare se dikënd e lëndojn.Si do që
ë jetë të gjithë u akomoduam ashtu siq secili dëshironte dhe
ishim të gatshëm rrugen historike ta vazhdojmë të gjithë së
bashku.
Fillimi historik

Takimi i parë me ekipen nga Kina dhe një fillim i ri historik
për shahun kosovar.Këtë takim mungova në ekipen e parë
dhe si rezervë u inkuadrua Sadiku.Isha një spektator i thjeshtë
gjatë kësaj ngjarje dhe ulur në tribinat e pallatit të kristalt siq e
quajnë në Baku vendin ku zhvillohej olimpiada përcjellja nga
ekrani takimet e shahistëve kosovar me ekipen kampione
Kineze.Këtë takim e humbëm me rezultat maksimal mirpo
nuk ishte në pyetje rezultati sa ishte në pyetje ky fillim i
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mrekullueshëm i ekipes kombëtare Kosovare në një olimpiad
e barabartë me të gjitha shtetet botërore.Më duhet të shkruaj
se nga ky fillim historik këtë ditë nga mëngjezi e kalova në
aeroportin e Bakus ku shumë orë nga një zyre në tjetër e
kërkoja valixhn time që e kisha ndërruar në aeroportin e
Stambollit.Shumë e komplikuar ishte biseda me disa zyrtare
të aeroportit që kurrsesi nuk kuptoheshim edhe pse e kisha
me veti një përkthyes Azer (vullnetar i olimpiades).Vetëm një
orë para takimit me ekipen Kineze arrita të kthehem në hotel
që duke i harruar të gjitha maltertimet me zyrtaret e valixheve
të humbura dhe shumë i relaksuar fillova të përcjellja takimin
e parë të kombëtares duke i harruar të gjitha sepse loja e
shahut ishte më e fortë se humbja e disa sendeve personale,
edhe pse kishte sende me vlerë.
Portali Kosovar që shkroi për olimpiaden sportks.com

Kosova në Olimpiadën botërore të shahut “Baku 2016”
Federata e Shahut e Kosovës për herë të parë në historinë e saj pas
pranimit të përkohshëm të saj në Federatën Botërore të Shahut
(FIDE), do të marrë pjesë në Olimpiadën e Shahut e cila do të
mbahet në Baku të Azerbejxhanit prej datës 01 – 14.09.2016.
Në këtë garë do të udhëtojnë 5 shahistët e përzgjedhur kosovarë :
1.
Bedri Sadiku, mjeshtër ndërkombëtar
2.
Përparim Makolli, mjeshtër kombëtar
3.
Avni Ermeni, FIDE mjeshtër
4.
Afrim Fejzullahu, FIDE mjeshtër
5.
Nderim Saraçi, FIDE mjeshtër
Këtyre shahistëve do t’i bashkangjiten edhe Nysret Avdiu Kryetar i
FSHK, Burhanudin Misini refer në Olimpiadë si dhe Naim Avdiu
delegat i FSHK në Kongresin e FIDE i cili do të mbahet gjatë ditëve
të garave në të cilën Kosova përfundimisht do të bëhet anëtare me të
drejta të plota në FIDE.
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Për këtë rast Federata e Shahut e Kosovës me datën 29.08.2016 (e
hëne) në ora 11:00 në sallën e konferencave në Shtëpinë e Sporteve,
do të mbajë konferencë për media.
Me përshëndetje sportive, Nysret Avdiu, Kryetar i FSHK-së.
Një fitore dhe një disfatë e Kosovës në Olimpiadën e shahut “Baku
2016”
Federata e Shahut e Kosovës për herë të parë në historinë e saj ështgë
pjesëmarrëse në Olimpiadën e 42-të botërore të shahut “Baku 2016”
. Në këtë garë po marrin pjesë shahistët më të mirë të botës nga 180
shtete. Kosova është duke u përfaqësuar nga 5 shaistë, Bedri Sadiku,
mjeshtër ndërkombëtar, Përparim Makolli, mjeshtër kombëtar,Avni
Ermeni, FIDE mjeshtër,Afrim Fejzullahu, FIDE mjeshtër dhe
Nderim Saraçi, FIDE mjeshtër.
Në dy takime të zhvilluara, Kosova shënoi një fitore dhe pësoi një
disafë. Shorti nuk ishte i favorshëm për Kosovën pasi në xhiron e
parë ku për kundfërshtar pati Kinaë e cila shënoi fitore me rezultat
4:0. Në xhiron e 2-të, Kosova shënoi fitore bindëse në përballje me
Guamin me rezultat 4:0.
Sot në programin e pasdites, Kosova për kundërshtar do ta ketë
Përfaqësuesen e Venezueles.
Në Baku pos pesë shahistëve gjenden edhe Nysret Avdiu, kryetar i
FSHK, Burhanudin Misini, gjyqtar në Olimpiadë si dhe Naim Avdiu
delegat i FSHK në Kongresin e FIDE i cili do të mbahet gjatë ditëve
të garave në të cilën Kosova përfundimisht do të bëhet anëtare me të
drejta të plota në FIDE.
Dy fitore dhe tri disfata të Përfaqësueses së Kosovës në
Olimpiadën e 42-të botërore të shahut Baku 2016
Kombëtarja olimpike kosovare që për herë të parë është
pjesëmarrëse në një garë me rëndësi botërore pas pesë xhirove të
luajtura ka shënuar dy fitore dhe ka pësuar tri disfata dhe rënditet në
mesin e shteteve që kanë tubuar nga 4 pikë.Një ngjarje me rëndësi
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për shahun kosovare ku mbas Reykjavikut (ISL) vitin e kaluar në
kampionatin ekipor evropian edhe një herë shkruhet historia me
prezantimin e shtetit të kosovës për herë të parë në një olimpiadë
shahu në Baku të Azerbejxhanit.
Në takimin e xhiros së parë ndaj shtetit të Kines kampione e fundit
botërore në olimpiaden ne Troms (NOR) në vitin 2014 në xhirot në
vazhdim ekipa olimpike kishte kundërshtar më të dobët dhe me
lojërat e treguar shumë lehtë ka mundur që të fitohet të paktën edhe
një pikë më shumë,sido që të jetë mbasi është edhe hera e parë dhe
të gjithë e dim se në një garë të till është vështirë edhe të kemi një
rezultat të lartë ,duhemi që të jemi të kënaqur që edhe shahu kosovar
prezentohet me të drejta të barabarta në mesin e 180 shteteve
botërore ku shumica e shteteve në përbërjen e vetë kanë shahistë me
renome dhe kanë lën gjurmë të pashlyera në shahun botërore.Në
këtë olimpiadë kemi kampion botëror dhe pretendent për këtë titull
dhe vetë pjesëmarrja e kosovarve në këtë garë për shahun kosovar
ka një domethënje të veçant.Shtetet që duhet veçuar që janë
pretedente kryesore për tri vendet e para janë
:Kina,Ukraina,Rusia,SHBA,India dhe Azerbejxhani dhe në gjashtë
xhirot në vazhdim priten takime interesante në mes tyre.
Rezultatet e Kosovarve në pesë xhirot e para :
Xhiroja 1
KOSOVA-KINA 0:4
FM Saraci, Nderim 2337-GM Ding,Liren 2753 0:1
Makolli, Perparim 2289-Yu,Yangyi 2725 0:1
FM Fejzullahu, Afrim 2298-Li,Chao b 2746 0:1
IM Sadiku Bedri 2189-Wei,Yi 2717 0:1
Xhiroja 2
GUAM-KOSOVA 0:4
Mafnas, Peter 2095-FM Saraci, Nderim 2337 0:1
CM Molod, Jonathan 1943 - Makolli, Perparim 2289 0:1
Soriano, Rudolph P. 1787 -FM Ermeni, Avni 2270 0:1
Orio, Rogelio L. 1781 - FM Fejzullahu, Afrim 2298 0:1
Xhiroja 3
VENEZUELA-KOSOVA 4:0
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GM Iturrizaga Bonelli, Eduardo(2650)-FM Saraci, Nderim (2337)
1:0
IM Gascon Del Nogal, Jose Rafael (2436) - Makolli, Perparim (2289)
1:0
Palencia Morales, Wilson Guillermo (2378) -FM Ermeni, Avni
(2270) 1:0
FM Romero Barreto, Jaime Jose (2245) -FM Fejzullahu, Afrim
(2298) 1:0
Xhiroja 4
MEXICO-KOSOVA 3:1
FM Saraci, Nderim (2337)- GM Hernandez Guerrero, Gilberto
(2506) ½ - ½
Makolli, Perparim (2289)- IM Capo Vidal, Uriel (2314) 0:1
FM Ermeni, Avni (2270) - FM Cofre Archibold, Nestor (2255) ½ ½
IM Sadiku, Bedri (2189) -FM Garcia Guerrero, Isaac Antonio
(2308) 0:1
Xhiroja 5
PAPUA NEW GUINEA-KOSOVA 0 :4
FM Fancy, Stuart (1995)-FM Saraci, Nderim (2337) 0:1
FM Jones, Rupert (1851)-FM Ermeni, Avni (2270) 0:1
CM Marko, Helmut (1939) - FM Fejzullahu, Afrim (2298) 0:1
Skehan, Craig - IM Sadiku, Bedri (2189) 0:1
Nw xhiron e 6-të Kosova pë kundërshtar do ta ketë Libanonin.
Lojërat e shahistëve kosovar
http://avniermeni.ch/databaz
akosovare/ekipaolimpike.html
Pas një ditë pushimi takimin e radhë në xhiron e gjashtë ekipa
olimpike kosovare takohet me shtetin e Libis dhe të gjithë shahistet
kosovar janë të mendimit se në këtë takim pritet një fitore e re duke
marrë parasyshe se ekipa nga Libia në disa tabela është e renditur
më dobët sipas rejtingë listes.
Në Baku Kosova përveç se prezantohet për herë të parë me shahistët
e tyre e kemi edhe referin ndërkombëtar z.Burhan Misini që është i
zgjedhur nga Fide në mesin e shumë referëve botëror dhe lirisht
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mund të themi se edhe ky prezentim për shahun kosovar është e një
rëndësie të veçant, që shahu kosovar ka pritur me vite të tëra .
Duhet përmendur se në Baku ka filluar edhe kongresi i FIDE-së dhe
Kosova është pjesëmarrëse për herë të parë me delegatin e saj z.
Naim Avdiu dhe në agjenden e saj ku është edhe Kosova,pritet edhe
konfirmimi zyrtar nga delegatet që shteti ynë të bëhet anëtare e plotë
me të gjitha të drejtat duke pasur edhe të drejtë vote.
Avni Ermeni, Baku 2016

Fitore e Kosovës në Olimpiadën botërore të shahut “Baku 2016”,
Kosova-Libanoni3:1
Pas një ditë pushimi zyrtar Kombëtarja e Kosovës në olimpiaden e
42-të botërore të shahut sot u takua me ekipen Lebanon ku shënoj
edhe një fitore me rëndësi ,kështu mbas gjashtë xhirove rënditet në
vendin e 98të nga 180 shtete pjesëmarrëse.Ashtu edhe sië është
pritur ndaj një ekipi modest sot në takimin me ekipen Lebanon të
gjithë ishim të mendimit se këtë takim duhet fituar,dhe deri në këto
momente të gjitha janë duke shkuar sipas planit që me ekipet më të
dobëta se ne në tabelen startuese mos të dështojm.Me dy fitore në
tabelat një dhe dy dhe dy remizime në tabelat tre dhe të katër
rezultati përfundimtar ishte në anën e kosovarve 3:1 dhe ekipa
olimpike në gjashtë takimet e para arriti të tubojë 50% të pikëve që
mendoj se është një suksesë kur dihet se jemi ekipa që luan për herë
të parë në një olimpiadë.Duhet veçuar dhe është me rëndësi se ekipa
olimpike në Baku delegacioni dhe shahistët janë të motivuar që nga
shteti Azer të rënditen disa vende më lartë nga tabela startuese.Me
këtë fitore të sotme mendoj se e kemi merituar që neser të takohemi
me ekipen e fortë nga Egjipti ku në të gjitha tabelat janë më të fortë
se ne për nga rejtingu ku nuk do të thotë se nuk kemi gjasa për një
rezultat të mirë.
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Avni
Ermeni,
mjeshtër
FIDE/Kosovë/ Baku 2016
Xhiroja 6-të
Kosova (KOS) - Lebanon (LIB)
3:1
FM Saraci, Nderim (2337) - FM
El Jawich, Amro (2260) 1:0
Makolli, Perparim (2289) - FM
Kassis, Antoine (2142) 1:0
FM Ermeni, Avni (2270) Asmar, Elie (2026) remi
FM Fejzullahu, Afrim (2289)CMAbdulaziz,Mahmoud
(2123) remi
Në xhiron e 7-të. Kosova
takohet me Egjiptin. Takimi
fillon në orën 13,00 sipas kohës
në Kosovë,
Takimet më interesante të xhiros së 6-të:
1. India (IND) – Hollanda (NED) 2½:1½
2. SHBA (USA) – Ukraina (UKR) 2½:1½
3. Republika Qeke (CZE) – Gjeorgia (GEO) 2:2
4. Greqia (GRE)-Azerbejxhani (AZE) 2:2
5. Kanada (CAN) – Bjellorusia (BLR) 2½:1½
6. Gjermania (GER) – Rusia (RUS) 1:3
7. Kina (CHN) – Argjentina (ARG) 2½:1½
etj
Tabela pas xhiros së 6-të:
1.India 12 (19.0) pikë
2.Shba 11 (18)
3.Hollanda 10 (18)
4.Republika Qeke 10 (16.5)
5.Georgjia 10 (17.0)
6.Kina 10 (17.5)
7.Ukraina 10 (16.5)
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8.Kanada 10 (19.0)
9.Rusia 10 (18.5)
10.Letonia 10 (15.5)
98.Kosova 6 (12.0)
107.Shqipëra (11.0)
Të gjitha lojërat fillojnë në ora 15 sipas kohës në Baku që është dy
orë përpara se koha në Kosovë,këto lojëra të gjitha transmetohen
direkt dhe të interesuarit mundë të përcjellin nga adrersa zyrtare :
http://bakuchessolympiad.com/
FM Avni Ermeni/Baku-Azerbejxhan/
Një fitore e madhe e Kosovës në Baku- Kosova-Egjipti 2,5:1,5
Përfaqësuesja e Kosovës në Olimpiadën botërore të shahut „Baku
2016“ në xhiron e 7-të bëri befasi duke e mundur Përfaqësuesen nga
Egjypti me rezultat 2.5:1.5.Sikur të shikohet forca e ekipes nga
Egjypti që në radhët e veta kishte dy kryemjeshtër dhe dy mjeshtër
ndërkombëtar me një mesatare të ekipes 2537 pikë,kjo fitore lirisht
mund ta quajmë një fitore e madhe. E di që askush nuk e ka pritur
këtë rezultat, mirëpo gjatë zhvillimit të këtij takimi tri orët e para në
katër tabelat dukshëm qëndronim më mirë dhe sa vinte e kalonte
koha këtë përparsi sidomos në tabelen e parë dhe të tretë të gjithë
shikuesit (që ishte një shikueshmëri më e madhe) filluan të
mendonin se sot befasia do të ndodhë.
Dhe ashtu edhe ndodhi në fund me fitore në tabelen e parë dhe
menjiherë pas disa lëvizjeve edhe në tabelen e tretë dhe përparsia
ishte në anën e Përfaqësueses së Kosovës ku vetëm pritej remizimi
teorik në tabelen e katërt nga FM Afrim Fejzullahu dhe të shënohet
kjo fitore që do të mbahet mend nga të gjithë dashamirët e shahut
dhe shahistët që mirren aktiv me këtë lojë. Sot u tregua se se Kosova
e meritonte që moti të drejtën të përfaqësohet në arenen botërore
dhe kjo u kjo u dëshmua me lojëra të mira dhe rezultate inkurajuese.
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Rezultatet individuale me përfaqësuesen nga Egjypti
KOSOVA-EGJIPTI 2,5:1,5
1.FM Nderim Saraçi (2337) – GM Amin Bassem (2661) 1 :0
2.Përparim Makolli (2289)– GM Adly Ahmed (2603) 0:1
3.FM Avni Ermeni (2270) – IM Fawzy Adham (2451) 1:0
4.FM Afrim Fejzullahu (2298)– IM Ameir Moheb (2431) remi
Në XHIRON E 8-të, Kosova takohet me Katarin.
Avni Ermeni, shtator 2016, Baku (Aerberbejxhan/

Referi Kosovar në olimpiaden e 42-të në Baku Z.Burhan Misini
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Takimi me përfaqësuesen e Egjiptit në Baku,ku kësaj here bëm
senzacion në këtë xhiro duke fituar 2.5 :1.5 dhe është një fitore e
madhe e njejtë sikur në Reykjavik kur fituam me ekipen e Belgjikes
në kampionatin e parë evropian ekiporë.
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Disfatë e Kosovës në përballje me Katarin në Baku
Takimi me Katarin në xhiron e tetë për përfaqësuesen e Kosovës
ishte një takim vendimtarë pas fitores ndaj Egjiptit për një plasman
të lartë .Mirëpo, shumë shpejtë me humbjen në tabelen e dytë dhe
më vonë edhe në të treten gjasat për një barazim dukshëm u
zvogluan.Në tri tabelat e para shahistët e Kosovës pësuan disfta,
kurse në atë të kar\tërtën ku ishte Mjeshtri ynë ndërkobmëtar ia doli
të remizoi dhe kështu Katari ia doli që tgë shënoi fitore ndaj
Përfaqësueses së Kosovës me rezultat 3,5:0,5. Me këtë disfatë
Kosova renditet në pozitën e 97 në mesin e 180 shteteve sa marrin
pjesë në këtë olimpiadë. Kjo mbase mund të konsiderohet deri tashti
një plasman i mirë ngase Kosova për herë të parë merrë pjesë në një
garë të këtij niveli.
KATARI-KOSOVA 3.5:0.5
1.GM Al-Modiakhi Mohamed(2550)-FM Saraçi Nderim (2337) 1:0
2.GM Al-Sayed,Mohammed (2521)-Makolli Përparim (2289)1:0
3.IM Nezad Husein Aziz (2427)-FM Fejzullahu Afrim (2298) 1:0
4.GM Zhu Chen (2418) –IM Sadiki Bedri (2189) remi
Takimet më të rëndësishme në xhiron e tetë për kreun e tabeles
1.Rusia (RUS)-SHBA (USA) 2:2
2.Georgia (GEO)-Ukraina (UKR) 1:3
3.Angli (ENG)-India(IND) 1.5:2.5
4.Azerbejgjani (AZE)-Letpnia (LAT) 2.5:1.5
5.Kina (CHN)-Hungaria (HUN) 1.5:2.5
6.Franca (FRA)-Gjermania (GER) 3 :1
Tabela pas xhiros së 8-të
1.SHBA 14 Pikë
2.INDIA 14 pikë
3.UKRAINA 14 pikë
4.RUSIA 13 pikë
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5.AZERBEJGJANI1 13 pikë
6.NORVEGJIA 13 pikë
7.ANGLIA 12 pikë
8.LATVIA 12 pikë
97.KOSOVA 8 pikë
Etj.
KOSOVA pranohet edhe zyrtarisht në kongresin e 87të të FIDE-së
me të drejta të plota.
Shahistët Kosovar që treguan një prezentim të mirë, mbasi është
edhe hera e parë deri në këto momente kanë 4 fitore dhe shiquar
tabelen momentale gjenden në mesin e ekipeve ku edhe është pritur
që nga fillimi.
Ajo qka duhet vequar këtë xhiro është se në tabelen ku shkruante
Kosova sot figuronte shenja politike (fusnota) gjë që deri në xhiron e
tetë kjo nuk ishte,një intervenim i shteteve jo mike në rend të parë
Serbis e shtyri organizatorin që të intervenonte mirpo shahistët
Kosovar edhe një herë u treguan se nuk jemi në Baku që të bëjmë
skandale politike dhe menodojë se sotë treguam një kulturë më të
lartë se shteti i Serbisë.

Naim Avdiu, Nysret Avdiu dhe Bashkim Vatovci në kongres…
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Një përgjegje më e mira sot ndodhi në kongresin e 87të të FIDE-se
ku Kosova u pranua me të gjitha të drejtat ndërkombëtare edhe
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zyrtarisht dhe tani e tutje Kosova ka të drejtë edhe vote në gjdo
asamble dhe kongres në Fide.Delegatë nga Kosova në sallë ishte
z.Naim Avdiu ku nuk munguan shumë urime nga shumë delegatë
nga gjithë bota.Kjo është një arritje e madhe për shahun kosovar dhe
të gjithë ata që u munduan me vite të bllokohet shahu nuk arriten që
këtë ta bëjn.Kishte tentime edhe në ket kongres nga ana i shtetit
fqinjë që të shqyrtohet edhe një herë pranimi i Kosovës në Fide duke
e dërguar një letër dhe futur në rend të ditës këtë letër mirpo ishte
tepër jo bindse për të gjithë delegatët e kongresin dhe shumë jo
serioze ky tentim i Serbisë.Duhet të ceki se problemi i fusnotes do
të shqyrtohet në mënyrë të heshtur nga shumë drejtues të federates
botërore të shahut mbasi kjo është tepër e dyshimtë që në disa sporte
praktikohet e në disa jo,shahu këtë shenjë politike të etiketuar shumë
shpejtë do ta shlynë duke ju falenderuar tashë më miqëve të shumtë
ndërkombëtar.
Kombëtarja e Kosovë pësoj edhe disfaën e pestë dhe me katër fitore
dhe pesë humbje plasohet në vendin e 112të dhe në takimin e radhës
të xhiros së 10të takohet me Angolen.
Takimet e kombëtares Kosovare në xhiron e 9të
KOSOVA-MAQEDONIA 1:3
1 FMNderimSaraçi 2337 - GMNedev,Trajko
2 FMAvniErmeni 2270 - GMColovicAleksander
3 FMAfrimFejzullahu 2298 - FMLazov,Toni
4 IMBedriSadiku 2189 - FMNikolovskiNikola

2484
2432
2288
2265

½-½
0 :1
0 :1
0 :1

Shkurtimisht për ekipet qe luajnë për kreun e tabeles dy xhiro para
përfundimit të olimpiadës:
•
Ekipa nga Ukraina shumë e vendosur që të trijumfoi në këtë
olimpiadë fitoj ndaj Indis dhe heroi i këtij takimi ishte Korobov që i
vetmi fitoj dhe të gjitha përfunduan me remi.
•
Shtetet e Bashkuara të Amerikes fituan me Norvegjin 3:1 në
një takim shumë të pa kjartë.Në tabelen e parë Carauna remizoi me
kampionin botëror Carlsen.Nakamura dhe Shankland fituan dhe
siguruan fitoren Amerikanëve.
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•
Një ekipë e re nga Irani luajtën baraz me Anglezët ku duhet
veçuar fitoren e shahistit Lorparizangeneh kundër McShane.
•
Rusia fitoj ndaj Azerbejgjanit në takimin derbi të kësaj xhiroje
falë fitorës së Kramnikut dhe Grishchkut me figura të bardha,dy
takimet tjera Mamedyarov-Karjakin dhe Mamedov-Tomashevsky
përfunduan me barazim.
•
Letoni-Sloveni,Itali-Kili dhe Greqi-Turqi përfunduan 2 :2 dhe
Greqia bashkë me SHBA mbetetn ekipet e vetme që nuk pësuan
asnjë humbje deri në këtë xhiro.
•
Kur të flasim për një realizim të jashtëzakonshëm ,duhet
vequar Jobava shahistin nga Georgjia që e fitoj lojën e tretë radhazi
dhe kontriboj për fitoren ndaj Hungaris dhe me këtë fitore realizoj
një përformancë 3000 elo.
Takimet e kombëtares Kosovare në xhiron e 9të
KOSOVA-MAQEDONIA 1:3
½½
2 FMAvniErmeni
2270 - GMColovicAleksander 2432 0 :1
3 FMAfrimFejzullahu 2298 - FMLazov,Toni
2288 0 :1
4 IMBedriSadiku
2189 - FMNikolovskiNikola 2265 0 :1
1 FMNderimSaraçi

2337 - GMNedev,Trajko
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Nderim Saraçi-me dy norma për Mjeshtër Ndërkombëtar nga
Olimpiada e Shahut “Baku 2016”
Pas plotë dy javë garash, në Baku të Azerbejxhanit ka përfundua
Olimpiada botërore e shahut “Baku 2016” Në këtë garë kanë marrë
pjesë përfaqësuese nga 180 shtete të botës, kurse Kombëtarja e
Kosovës për herë të parë ishte pjesëmarrëse.Pesë fitore dhe 6 disfata
është një prezantim i denjë i Kosovës duke fituar 10 pikë dhe gjendet
në mesin e përfaqësueseve të denja në këtë garë. Në dy takimet e
xhirosë së 10-të dhe 11-të, Kosova shënoi një fitore deh një disafatë.
Në xhron e parafundit Kosova u mund nga Angola 2,5:1,5, kurse ë
xhiron e fundit në atë të 11-të Kosova shënoi fitore nga Guatemala
me rezultat 2,5:1,5.
Nga dashamirët e shahut ndoshta janë pritur rezultate edhe më të
mira,mirëpo shikuar realisht në momentin e pikërishëm Kosova në
ballafaqim me shtetet pejsëmarrëse kishte një elo më të dobët për
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shkak të morspejsëmarrjes në garat të këtij niveli dhe forca e Kosovës
është dëshmuar edhe me 5 fitore në këtë olimpiadë.
Kosova në këtë olimpadë doli edhe fituese e një norme që në
olimpiadë kondsiderohen si dy norma për mjeshtër ndërkombëtar.
Këtë e arriti shpresa e shahut kosovar Nderim Saraçi, Mjeshtër FIDE
që luajti në tabelën e parë dhe u ballafaqua me shahistët më cilësorë
botërorë pati një përformancë të mirë. Ai nga 11 parti të zhvilluara
tuboi 6 pikë që i mjaftuan të fitojë dy norma dhe është në rrugë të
mirë të fitoi titullin e Mjeshtrit Ndërkombëtar. Atij I nevojitet edhe
një normë dhe të arrijë elon 2400 për tu nderuar me titullin e
Mjeshtrit Ndërkobmëtar që do të jetë mjeshtrin e dytë
ndërkombëtar pas Bedri Sadikut.
Pasi ishte hera e parë dhe objektivi është arritur një normë e fituar
dhe me një rezultat modest Kosova kishte një paraqitje të mirë para
elitës së shahut botëror që u cilësua shumë lartë nga zyrtarët e FIDEsë.Në tabelat ku luante Kosova xhiron e fundit ishte për vizitë edhe
vetë kryetari i Fides z.Kirsan Illumzhinov duke ju drejtuar zyrtarëve
të tjerë të FIDE-së me fjalët“Kosova një shtet i ri në Olimpiadë“ ku
nuk munguan edhe fotot e shumta para tabelave të kosovarve.
Xhiroja 10-të:
Kosova(KOS) Rtg - Angola(ANG) Rtg 1½ : 2½
Nderim Saraçi 2337 - Aderito Pedro 2315 ½-½
Përparim Makolli 2289 - Silva,David 2276 ½-½
Avni Ermeni 2270 - Soares,Erikson Roberto.E 2274 0 :1
Bedri Sadiku 2189 - Aquira Cristiano 2208 ½-½
Xhiroja 11-të:
Kosova(KOS) Rtg - Guatemala (GUA) Rtg 2½ : 1½
Nderim Saraçi 2337 - Cu Hor Winston Darëin 2318 ½-½
Përparim Makolli 2289 - Juarez Flores Carlos A. 2392 1 :0
Avni Ermeni 2270 - Giron David 2174 0 :1
Bedri Sadiku 2189 - Juarez Flores Gustavo E 2114 1 :0
Shtetet e Bashkuara të Amerikës fitojnë medaljen e artës
* SHBA fituan medaljen e artë e kishin fituar në vitin 1976.Ata në
xhiron e fundit pas një takimi interesant me ekipen Kanadez,pasi
shënuan fitore 2,5 :1,5 u nderuan me medalje të artë.
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* Në tabelen e dytë Ukrania kishte rastin e vetëm në nëse dështojnë
armerikanët që të plasohen në pozitën e dytë, por kjo nuk ndodhi
edhe pse Ukraina mundi Slloveninë me rezultat bindës 3,5 :0,5 ,
kështua ata u nderuan me medalje të argjendtë.
* Përfaqëusesja e Rusisë si mëtuese kryesore për titullin e
kampuionit olimpik fitoi medaljen e bronzit, pas fitores që e shënuan
në përballje me Italinë 3:1. Pasojnë India, Turqia, Niorvegjia, Peru
etj. Paraqitje të mirë pati edhe Greqia e cila nuk pësoi asnjë disfatë
dhe u klasifikua në pozitën e 18-të, që mund të konsfierohet si befasi
e këndshme në këtë olimpiadë..
.
Takimet interesante të xhiros së fundit/11-të/:
Shtetet e Bashkuara të Amerikës (USA) - Canada (CAN) 2.5 : 1.5
Caruana, Fabiano (w) 2808 - Bareev, Evgeny (b) 2675 1-0
Nakamura, Hikaru (b) 2789 - Kovalyov, Anton (w) 2617 ½-½
So, Wesley (w) 2782 - Lesiege, Alexandre (b) 2512 1-0
Shankland, Samuel L (b) 2679 - Hansen, Eric (w) 2582 0-1
Ukraina (UKR) Rtg - Slovenia (SLO) Rtg 3.5 : 0.5
Eljanov, Pavel (w) 2739 - Beliavsky, Alexander G (b) 2602 1-0
Ponomariov, Ruslan (b) 2709 - Lenic, Luka (w) 2622 ½-½
Korobov, Anton (w) 2675 - Borisek, Jure (b) 2558 1-0
Volokitin, Andrei (b) 2647 - Sebenik, Matej (w) 2526 1-0
Rusia (RUS) Rtg - Italia (ITA) Rtg 3: 1
Kramnik, Vladimir (w) 2808 - Vocaturo, Daniele (b) 2583 1-0
Tomashevsky, Evgeny (b) 2731 - Rombaldoni, Axel (ë) 2567 ½-½
Nepomniachtchi, Ian (w) 2740 - Brunello, Sabino (b) 2568 ½-½
Grischuk, Alexander (b) 2754 - Moroni, Luca Jr (ë) 2459 1-0
Turkmenistani (TKM) Rtg - Azerbejxhani (AZE) Rtg 1 : 3
Atabayev, Maksat (w) 2485 - Radjabov, Teimour (b) 2722 ½-½
Atabayev, Yusup (b) 2453 - Mamedov, Rauf (w) 2666 ½-½
Atabayev, Saparmyrat (w) 2406 - Naiditsch, Arkadij (b) 2696 0-1
Odeev, Handszar (b) 2401 - Safarli, Eltaj (w) 2688 0-1
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India (IND) Rtg - Norway (NOR) Rtg 2:2
Harikrishna, P. (w) 2752 - Carlsen, Magnus (b) 2857 ½-½
Adhiban, B. (b) 2671 - Hammer, Jon Ludvig (w) 2651 ½-½
Vidit, Santosh Gujrathi (w) 2669 - Tari, Aryan (b) 2570 1-0
Sethuraman, S.P. (b) 2640 - Urkedal, Frode (w) 2537 0-1
Peru (PER) Rtg - Anglia(ENG) Rtg 2 : 2
Cordova, Emilio (w) 2638 - Adams, Michael (b) 2738 0-1
Cori, Jorge (b) 2609 - Howell, David L (w) 2665 1-0
Vera Siguenas, Deivy (w) 2499 - Jones, Gaëain C B (b) 2635 ½-½
Cruz, Cristhian (b) 2519 - Short, Nigel D (w) 2666 ½-½
Turqia (TUR) Rtg - Gjeorgjia (GEO) Rtg 2.5 : 1.5
Solak, Dragan (w) 2635 - Jobava, Baadur (b) 2665 ½-½
Ipatov, Alexander (b) 2652 - Mchedlishvili, Mikheil (w) 2609 1-0
Yilmaz, Mustafa (w) 2616 - Pantsulaia, Levan (b) 2601 0-1
Can, Emre (b) 2565 - Gelashvili, Tamaz (w) 2575 1-0
Greqia (GRE) Rtg – Hungaria (HUN) Rtg 2:2
Papaioannou, Ioannis (w) 2631 - Berkes, Ferenc (b) 2640 ½-½
Mastrovasilis, Dimitrios (b) 2601 - Almasi, Zoltan (w) 2684 0-1
Banikas, Hristos (W) 2571 - Balogh, Csaba (b) 2614 ½-½
Halkias, Stelios (b) 2565 - Gledura, Benjamin (w) 2585 1-0
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Tabela përfundimtare në Olimpiadën botërore të shahut “Baku
2016”:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SHBA
Ukraine
Rusia
India
Norvegjia
Turqia
Polonia
Franca
Anglia
Peru

20
20
18
16
16
16
16
16
16
16

413,5
404,5
419,0
350,5
344,5
341,5
331,0
336,5
323,0
306,0

Avni ERMENI /Baku Azerbejxhan, shtator 2016/
&Gani KOSUMI

Ekipa olimpike Kosovare, me Kinen në xhiron e parë
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44. Lojërat e kosovarve

Xhiroja 1
Kina-Kosova 4:0

Një debutim historik i
ekipes
Kosovare
me
kampionin e fundit në
olimpiaden e vitit 2014 në
Norvegji përfaqesuesen e
Kineze.Nuk është pritur
rezultat tjetër në këtë takim
mirpo ajo qka është me
rëndësi filluam rrugëtimin
olimikë në mesin e ekipeve
të mëdha ku shteti ynë
është e barabartë me shtetet
tjera.

[13.¤d2 f5 14.exf5 gxf5
15.f4 exf4 16.¦xf4 ¤e5
17.¤b3 ¤xb3 18.axb3 £g5
19.¦cf1 ¤g6 20.¦4f2 f4
21.£d2 ¥d7 22.¥d3 ¥f5
23.¥xf5 ¦xf5 24.¤b5 ¦f7
25.¤d4 £e5 26.¤e6 a4
27.bxa4 ¦xa4 28.b3 ¦a1
29.¦xa1 £xa1+ 30.¦f1
£a7+ 31.£f2 £a3 32.£f3
£a7+ 33.£f2 £a3 34.£f3
£a7+ ½–½ (34) Hansen,T
(2444)-Moranda,W (2559)
Krakow 2012]
13...¤xc514.¤a4b6
15.¤xc5bxc516.£c3

Saraci,Nderim (2337) Ding,Liren (2753) [E94]
Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4
¥g7 4.¤c3 0–0 5.e4 d6
6.¥e2 ¤a6 7.0–0 e5 8.d5
¤c5 9.¤d2 a5 10.£c2 ¥h6
11.¤b3 ¥xc1 12.¦axc1
¤fd7 13.¤xc5

[16.£d2 f5 17.¥f3 ¢g7
18.¦c3 a4 19.¦e1 £h4
20.£c2 f4 21.h3 h5 22.£d1
¦b8 23.£d2 g5 24.¥d1 g4
25.g3 £g5 26.hxg4 hxg4
27.¥xa4 £h5 0–1 (27)
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55.¦a7 ¢xc4 56.¦xc7+
¢xb5 57.¦e7 ¦e5

Richardson,P
(1875)Cloodt,H (1800) ICCF
email 2008]

0–1
16...£g5
17.£e3
h6
18.¦c3 ¥d7 19.£xg5 hxg5
20.¦b1 ¢g7 21.h3 f5
22.¥d3 ¦ab8 23.¦a3 fxe4
24.¥xe4 ¦b4 25.¦c3 ¥f5
26.¥c2 a4 27.¥xf5 gxf5
28.a3 ¦b7 29.b4 cxb4
30.axb4 ¦a8 31.¦a3 e4
32.b5 ¢f6 33.¢f1 ¢e5
34.¦d1 f4 35.¢e2 ¦ba7
36.¦d2
¦g8
37.¦da2

Yu,Yangyi (2725) Makolli,Perparim (2289)
[B46]
Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3
e6 4.d4 cxd4 5.¤xd4 a6
6.¤xc6 bxc6 7.¥d3 e5
[7...d5 8.0–0 ¤f6 9.£e2
¥e7 10.b3 0–0 11.¥b2 ¥b7
12.¢h1 ¤d7 13.¤a4 c5
14.¦ad1 d4 15.c3 e5
16.¥c1 ¤b6 17.¤b2 ¥d6
18.¥d2 a5 19.a4 ¥c8 20.f4
¥e6 21.¥c2 c4 22.¤xc4
¤xc4
23.bxc4
dxc3
24.¥xc3 £c7 25.¥d3 exf4
26.e5 ¥b4 27.¥b2 ¦ad8
28.¦xf4 g6 29.¦ff1 £c6
30.£c2 ¦c8 31.¥e2 ¥xc4
32.£xc4 £xc4 33.¥xc4
¦xc4 34.¦d7 ¥c3 35.¥xc3
¦xc3 36.¦d5 ¦a8 37.¦d7
Andreikin,D (2743)-Zhou,J
(2617) Moscow 2016 ½–½]

37...g4 38.hxg4 ¦xg4
39.¦xa4 ¦xa4 40.¦xa4
¦xg2 41.¢f1 ¦g8 42.¦a7
¦c8 43.¦a6 f3 44.¦c6 ¦a8
45.¦a6 ¦h8 46.¢g1 ¢f4
47.¦a4 ¢e5 48.¦a7 ¦c8
49.¦a6 ¢d4 50.¦a4 ¢d3
51.¢f1 ¦h8 52.¢g1 ¦h5
53.¦b4 ¢c3 54.¦a4 ¢b3
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8.f4d69.¥c4

21.¤b6 ¦a7 22.¦c3 ¦a6
23.¤xc8 ¦xc8 24.¦d1 ¦a7
25.a3 ¢f8 26.¢a2 ¦ac7
27.¥a4 c5 28.¦b3 ¥d8
29.¦b5 ¦a7 30.¦d5 ¥e7
31.c3 ¦cc7 32.¥d1 ¦cb7
33.c4 ¦xb5 34.cxb5 ¦b7
35.¥e2¢e8
36.¢b3¦d737.¢c4

9...£h4+
[9...£c7
10.fxe5
dxe5
11.¥g5 h6 12.£h5 g6
13.£h4 ¥e7 14.¥xe7 £xe7
15.£f2 £a7 16.£g3 £c5
17.¦f1 ¦a7 18.0–0–0 ¦h7
19.¥b3 £e7 20.£f2 ¥e6
21.¥xe6 fxe6 22.£b6 £c7
23.£b3 £c8 24.¤a4 ¦ae7
25.£g3 ¦hg7 26.¤b6 £c7
27.¤c4 ¦d7 28.¦xd7 ¢xd7
29.¤xe5+ ¢e8 30.£f4 £d6
31.¦d1 £c7 32.¦f1 £d6
33.¤xc6 1–0 (33) Barnett,A
(2254)-Peters,J (2377) Los
Angeles 2011]

37...¢d8
39.¥g4

38.b6

¥d6

1–0
Fejzullahu,Afrim (2298) Li,Chao b (2746) [B56]
Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4
cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3
d6 6.f3 e5 7.¤b3 ¥e7
8.¥e3 ¥e6 9.£d2 0–0 10.0–
0–0 a5 11.¢b1

10.g3 £e7 11.¥b3 ¤f6
12.fxe5 dxe5 13.¥g5 £c5
14.£d3 ¥e7 15.0–0–0 0–0
16.h3 a5 17.¢b1 h6
18.¤a4
£b5
19.¥xf6
£xd3
20.¦xd3
gxf6
46
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[11.¤a4 d5 12.¥b6 £c8
13.¥c5 £c7 14.¥b6 £b8
15.¤bc5 ¦c8 16.¤xe6 fxe6
17.¢b1 £d6 18.c3 ¤b8
19.¥b5 ¥d8 20.¥e3 ¤a6
21.g4 ¤c5 22.¤xc5 ¦xc5
23.¥xc5 £xc5 24.a4 dxe4
25.g5 ¤d5 26.fxe4 ¤f4
27.h4 ¥c7 28.£c2 ¥d6
29.¦d2 ¦d8 30.¦hd1 ¢f7
31.£b3 b6 32.£c4 £xc4
33.¥xc4 ¢e7 34.¢c2 ¤h5
35.¥e2 ¤f4 36.¥f1 ¤g6
37.h5 ¤f4 38.h6 gxh6
39.gxh6 ¤g6 40.¥e2 ¦d7
Bogdanov,E
(2314)Dourerassou,J
(2463)
Rochefort 2015 1–0]

17.¤1e2 ¤xd3 18.£xd3
¥xg5
19.¥xg5
£xg5
20.£xd6 ¤f4 21.¤xf4 exf4
22.h4£a5
23.¤e2¦fd824.£xf4

24...¥c4 25.¤g3 £c3
26.£c1 £xf3 27.¤f5 £xe4
28.¤d6 ¦xd6 29.¦xd6
¥xb3 30.axb3 a2+ 31.¢a1
£e5+
32.£b2
£xd6
33.¢xa2 £d5 34.¦f1 £g2
35.¦c1 £h2 36.£f6 ¦xc2+
37.¦xc2 £xc2+

11...a4 12.¤c1 a3 13.b3
¤b4 14.g4 ¦c8 15.g5 ¤h5
16.¥d3 g6
[16...¤xd3 17.¤xd3 f5
18.¤b4 fxe4 19.fxe4 ¤f4
20.h4 £a5 21.¤cd5 ¤xd5
22.¤xd5 £xd2 23.¦xd2
¥d8 24.¦d3 b5 25.¥c1 ¦f2
26.¥xa3 ¦cxc2 27.¤b4
¦cd2
28.¦d1
¦xd3
29.¤xd3 ¦e2 30.¥xd6 h6
31.gxh6 gxh6 32.¦g1+ ¢f7
33.¤xe5+ ¢e8 34.¦g6 1–0
(34)
Abrahamyan,T
(2343)-Valencia,B (2204)
Edmonton 2011]

0–1
Wei,Yi (2717) - Sadiku,Bedri
(2189) [C08]
Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 a6
4.¤gf3 c5 5.exd5 exd5
6.¥e2 ¤c6 7.0–0 c4 8.b3
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[ 8.¦e1 ¥e7 9.¤f1 ¤f6
10.¤g3 0–0 11.c3 ¥e6
12.£c2 £d7 13.¥f4 b5
14.¦ad1 ¦ae8 15.¤e5 £c8
16.¥f3 ¤d7 17.¤xc6 £xc6
18.¤f5 ¥d8 19.¦e3 ¥c7
20.¥xc7 £xc7 21.¦de1 ¤f6
22.g3 £d7 23.¤h4 g6
24.¦e5 ¤g4 25.¦5e2 ¤f6
26.¥g2 ¢g7 27.£c1 h6
28.¤f3 ¥f5 29.¤e5 £c8
30.h4 ¤e4 31.g4 ¥e6
32.g5 hxg5 33.hxg5 f6
34.gxf6+ ¦xf6 35.¥xe4
dxe4 36.¦xe4 ¥d5 37.¦h4
¦h8 Horvath,C (2536)Emodi,G (2358) Hungary
2007 1–0]

11.axb5 cxd2 12.¥xd2
¤b8
13.bxa6
¥xa6
14.¥b5+ ¢f8 15.¤e5 £d6
16.£h5 g6 17.¥h6+ ¤xh6
18.£xh6+ ¢g8 19.¥e8
1–0

8...b5 9.¦e1 ¥e7 10.a4 c3
[10...¥e6 11.axb5 axb5
12.¦xa8 £xa8 13.bxc4
dxc4
14.¤xc4
¥xc4
15.¥xc4 bxc4 16.d5 ¤b4
17.d6 £d5 18.¤d4 £xd6
19.¥a3 c3 20.¥xb4 £xb4
21.¤c6 £b6 22.£d6 ¢f8
23.¦xe7 £xc6 24.£d8+ 1–0
(24) Delchev,A (2515)Raicevic,V
(2460)
Nis
1997]
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Xhiroja 2

13.a3 b6 14.¦c1 ¤a5 15.c5
¤e4 16.b4 ¤c4 17.¥xc4
dxc4 18.¥a1 bxc5 19.bxc5
¥d5 20.¤xc4 £d7 21.¤fd2
¤xd2
22.£xd2
¦fd8
23.¤e3 ¥c6 24.¦fd1 e6
25.f3 ¥a4 26.¦e1 ¥xd4
27.¥xd4 £xd4 28.£xd4
¦xd4 29.¢f2 ¢g7 30.¦c3
¥c6 31.¦d1 ¦xd1 32.¤xd1
¦b8 33.¤e3 f5 34.¤c4 ¢f6
35.f4 g5 36.¤e5 ¦b2+
37.¢e3 gxf4+ 38.¢xf4 ¥d5
Goganov,A
(2597)Pershin,D (2375) Minsk
2015 1–0]

Kosova-Guam 4 :0

Të gjithë menduam se humbja
e parë me rezultat maksimal
do të përmisohet me këtë
takim dhe ashtu edhe
përfundoj, fitorja e parë në një
olimpiadë.Një natë me herët
në internet filluam ta kërkojmë
këtë shtet të panjohur sepse të
gjithë ishim kurreshtarë se nga
bjenë ky shtet në harten
gjeografike deri sot i pa njohur
për të gjithë.

9...¥f5 10.a3 ¦c8 11.¦c1
¥h6 12.¦e1
[12.h3 ¤e4 13.¦e1 £b6
14.g4 ¥e6 15.c3 ¤xd2
16.¤xd2 ¤a5 17.¦b1 ¥xd2
18.£xd2 ¤xb3 19.£g5
£d6 20.¥d3 ¦fe8 21.¦e2 f6
22.£h6
½–½
(22)
Katebe,L-Johannes
Manyedi,M (2281) Port
Elizabeth 2013]

Mafnas,Peter (2095) Saraci,Nderim (2337) [A48]
Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.b3
¥g7 4.¥b2 0–0 5.e3 c5
6.¥e2 cxd4 7.exd4 ¤c6
8.0–0 d5 9.¤bd2

12...¤e4
13.¦a1 £b6
14.c3
¤xd2
15.¤xd2

[9.¤a3 ¥f5 10.c4 ¦c8
11.¤c2 h6 12.¤e3 ¥e6
49
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Makolli,Perparim (2289) Molod,Jonathan (1943) [C66]
Baku Chess Olympiad 2016

¤a5 16.b4 ¥xd2 17.£xd2
¤b3 18.£f4 ¤xa1 19.¦xa1
£d6 20.£d2 ¦fe8 21.f4 f6
22.¦d1 ¥d7 23.b5 a6
24.a4 axb5 25.axb5 £b6
26.¥a3 £a5 27.¥b4 £a4
28.£d3 ¥f5 29.£d2 £c2
30.£e1 ¥e4 31.¦d2 £b3
32.¥d1 £b1 33.¢f2 ¦a8
34.£e2 ¦a1 35.¢g3 ¢f7
36.¥c2 ¥xc2 37.¦xc2 e6
38.¦b2 £g1 39.£f2 £xf2+
40.¦xf2 ¦ea8 41.¢h3
¦8a2 42.¦f3 ¦g1 43.¦g3
¦f1 44.¥d6 ¦b2 45.¦e3
¦ff2 46.¦g3 ¦xb5 47.¦e3
¦b6 48.¥c7 ¦c6 49.¥b8
¦c2

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5
¤f6 4.d3 d6 5.c3 ¥d7 6.0–
0 ¥e7 7.¦e1 0–0 8.¤bd2 a5
[8...¦e8 9.¤f1 ¥f8 10.¤g3
h6 11.h3 a6 12.¥a4 ¤e7
13.¥c2 ¤g6 14.d4 c5
15.¥e3 ¦c8 16.£d2 £a5
17.dxc5 dxc5 18.¤h5 ¤xh5
19.£xd7 ¤f6 20.£xb7 ¦b8
21.£c6 ¦ec8 22.£a4 £xa4
23.¥xa4 ¤xe4 24.¥d7 ¦c7
25.¥f5 ¤d6 26.¥xg6 fxg6
27.¤xe5 ¦xb2 28.¤xg6
¤c4 29.¥f4 ¦f7 30.¦e4
¤b6 31.¦d1 ¦f6 32.¤xf8
¦xf8 33.¥e3 ¦xa2 34.¦d6
¦f6 35.¦d8+ ¢h7 36.¥xc5
¦a4 37.¥d4 ¦f7 38.h4
Ragger,M
(2686)Mastrovasilis,D
(2603)
Vienna 2016 1–0]

0–1
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9.¤f1
[9.¥a4 ¤b8 10.¥c2 ¦e8
11.d4 ¥f8 12.¤f1 ¤c6
13.h3 h6 14.¤g3 g6
15.¤h2 ¥g7 16.d5 ¤e7
17.c4 c6 18.¥e3 cxd5
19.cxd5 h5 20.¤f3 ¤h7
21.£d2 ¦c8 22.¦ac1 f6
23.a4 ¦c4 24.b3 ¦c8 25.b4
axb4 26.£xb4 £c7 27.¥d3
£b8 28.¦b1 ¦c7 29.a5 £c8
30.£xd6 ¥f8 31.£b6 ¦c3
32.¦ec1
¥a4
33.¤e2
¦xc1+ 34.¦xc1 £a8 35.¦c7
¤c8 36.£xb7 ¤d6 37.£b1
¦b8 38.¥b6 ¦c8 Yasin,H
(2139)-Barle,J
(2308)
Yerevan 2016 1–0]

26.exd6 gxf5 27.£xf5 ¤g6
28.d7 ¦e7 29.hxg6 hxg6
30.£f6 ¦xd7 31.¦xd7
£xd7 32.¤e5
1–0

9...¤b8 10.¥xd7 ¤fxd7
11.¤g3 ¤c6 12.¤f5 ¥f6
13.h4 ¤e7 14.¤e3 ¤c5
15.¤g4 ¤g6 16.g3 ¥e7
17.h5 ¤h8 18.d4 exd4
19.¤xd4 ¤e6 20.¤f5 ¥g5
21.¥xg5 £xg5 22.f4 £d8
23.£d5 ¦e8 24.¦ad1 ¢f8
25.e5g6

Soriano,Rudolph P (1787) Ermeni,Avni (2270) [A05]
Baku Chess Olympiad 2016
1.¤f3 ¤f6 2.g3 b5 3.¥g2
¥b7 4.0–0 e6 5.b3 d6
[5...¥e7 6.c4 a6 7.¥b2 0–0
8.¤a3 c6 9.d4 d6 10.¤d2
¦a7 11.e4 ¤bd7 12.¤c2 e5
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19.¦xe3 dxe5 20.¤e2 ¤d7
21.¤g3 ¦fe8 22.¤f5 f6
23.¢h2 ¤df8 24.¦g3 ¤e6
25.h4 ¤gf4 26.¥f3 g6
27.¦fg1 ¢f7 28.¤h6+ ¢e7
29.¤g4 c5 30.¥d1 ¦ad8
31.¤e3 ¤d4 32.¥xd4
cxd4
33.¤f5+
¢d7
34.¤h6 ¢c7 35.¦f1 ¦d6
36.¤f7 ¦c6 37.¦f2 ¥c8
38.¤h6 ¥d7 39.¤g4 ¥xg4
40.¦xg4 ¢d6 41.a3 a5
42.¦g1 ¦c3 43.¥g4 ¦e7
44.¦b1 ¦ec7 45.¥d1 h5
46.¦a1 a4 47.b4 f5 48.exf5
gxf5 49.¦a2 ¢e6 50.¥f3
¦f7 51.¦a1 ¤d5 52.¥xh5
¦h753.¥e8

13.¦e1 ¦e8 14.a4 ¦a8
15.b4 exd4 16.¥xd4 ¤e5
17.£e2 ¤xc4 18.¤xc4
bxc4 19.£xc4 d5 20.exd5
cxd5 21.£b3 ¤e4 22.¤e3
¥f8 23.b5 axb5 24.axb5
¤c5 25.£c3 ¤e6 26.¦xa8
£xa8 27.¦d1 ¦c8 28.£d3
£a4 29.¥b2 ¤c5 30.£e2
¦b8 31.h4 £b3 32.¥d4
¤e6 33.¥e5 ¦d8 34.¤f5
¦a8 35.¤d4 Malakhov,V
(2702)-Sjugirov,S (2670)
Sochi 2015 1–0]
6.d3 ¥e7 7.¥b2 0–0 8.e4
¤bd7 9.¤c3 a6 10.¤h4
[10.h3]
10...¤e811.£g4

¦xh4+
54.¢g1
¤c7
55.¥f7+ ¢xf7 56.¦xf5+
¢e6 57.¦f2 ¤d5 58.¦a2
¤f4 59.¦d2 ¦c7 60.¦h2
¦g7+
61.¢h1
¦xh2+
62.¢xh2 ¦g2+ 63.¢h1

11...¤e5 12.£e2 ¥xh4
13.gxh4 £xh4 14.f4 ¤g6
15.£e3 ¤f6 16.h3 £h6
17.¦ae1 e5 18.fxe5 £xe3+
52
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¢d5 64.c4+ dxc3 65.¦a1
¢d4

Onischuk,V (2613) Almaty
2016 1–0]

0–1

5. ¤f3a6 6.e5 ¤h5

Fejzullahu,Afrim (2298) Orio,Rogelio L (1781) [B09]
Baku Chess Olympiad 2016

[6...¤fd7 7.¥d3 d5 8.h4 c5
9.h5 ¦g8 10.¤g5 c4
11.¤xf7 ¢xf7 12.hxg6+
hxg6
13.¦h7+
¥g7
14.¥xg6+ ¢f8 15.£h5 ¤f6
16.exf6 £xf6 17.¥e3 ¤c6
18.0–0–0 ¤e7 19.f5 exf5
20.¥g5 £xg6 21.¥xe7+
¢f7 22.£h4 ¥e6 23.¤e2
¦h8 24.¦h1 ¦xh7 25.£xh7
£xh7 26.¦xh7 ¢g6 27.¦h4
¥h6+
28.¤f4+
¥xf4+
29.¦xf4 ¦h8 30.¥h4 ¥d7
31.¢d2 ¦e8 32.c3 ¦e4
33.g3 ¦xf4 34.gxf4 ¢h5
35.¥f6
¢g4
36.¥e5
Jedras,P
(2008)Milanowski,J (1971) Rewal
2013 ½–½]

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6
4.f4 e6
[4...¥g7 5.¥d3 0–0 6.¤f3
¤a6 7.0–0 c5 8.d5 ¥g4
9.¥c4 ¦b8 10.h3 ¥xf3
11.£xf3 ¤d7 12.¢h2 ¤c7
13.a4 a6 14.a5 b5 15.axb6
¦xb6 16.¤d1 e6 17.c3
exd5 18.exd5 f5 19.¦e1
¤f6 20.¤f2 ¢h8 21.¦e2
£a8 22.¦d2 ¦e8 23.¦d1
¦e7 24.¦a2 ¦b8 25.£d3 a5
26.b3 ¤e4 27.¤xe4 ¦xe4
28.¦e2 ¦be8 29.¦xe4 ¦xe4
30.¥d2 ¥h6 31.¦a1 £d8
32.¦xa5 ¤e8 33.¦a7 ¤f6
34.b4 Karjakin,S (2774)-

7.¥d3 b5 8.£e2 ¥b7 9.0–0
¤d7 10.¥e3 ¥e7 11.¦ae1
c5 12.exd6 ¥xd6 13.¤e4
¥e7 14.dxc5 0–0 15.b4
£c7 16.¤fg5 ¤hf6 17.¥d4
¤d5 18.£d2 ¦ad8 19.a3
h620.¤h3¤b8
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parë rëndësi ka se jemi
prezentë dhe të gjithë të
motivuar dhe rezultatet le të
mbeten në rend të dytë edhe
pse askush nuk ka dëshirë që
të humbas.Ky takim i vështirë
në fund rezultojë me një
rezultatë maksimal mirpo jo
edhe aqë shumë zhgënjyes që
këtë olimpiadë ta vazhdojm
me të njejtin motivacion ashtu
edhe siq filluam.

21.f5 e5 22.¥b2 ¢g7
23.f6+ ¤xf6 24.¤xf6 ¥xf6
25.¦xf6 ¤c6 26.¦ef1 ¤d4
27.¥c1 ¤f3+ 28.¦6xf3
¥xf3
29.£xh6+
¢f6
30.¦xf3+ ¢e6 31.¥f5+
¢e7 32.¥g5+ f6 33.£g7+
¦f734.¥xf6+ ¢e8 35.£g8+
¦f8 36.£e6+
1–0

Iturrizaga Bonelli,Eduardo (2650) Saraci,Nderim (2337) [D17]

Xhiroja 3

Baku Chess Olympiad 2016

Venezuela-Kosova 4 :0

1.c4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6
4.¤f3 dxc4 5.a4 ¥f5 6.¤e5
¤bd7 7.¤xc4 £c7 8.g3 e5
9.dxe5 ¤xe5 10.¥f4 ¦d8
11.£c1 ¥d6 12.¤xd6+
£xd6 13.¥g2 £e7 14.0–0
0–0

Mbas dy xhirove të para para
këtij takimi ishim në një pozitë
të barabartë në olimpiadë me
një humbje maksimale dhe një
fitore maksimale,dhe takimi i
radhës kishte një rëndësie të
veçante se si do të vazhdojmë
këtë rrugëtim që të gjithë e
dimë të vështirë për rezultate të
mëdha.Mbasi është hera e

[14...a5 15.¥xe5 £xe5
16.e4 ¥e6 17.£e3 0–0
18.£b6 ¤d7 19.£xb7 ¦b8
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20.£a6 ¦xb2 21.¦ac1 ¦fb8
22.¤d1 ¦2b6 23.£a7 h5
24.f4 £d4+ 25.¤f2 £b4
26.f5 ¦6b7 27.£a6 ¥b3
28.£e2 £d4 29.£xh5 ¥xa4
30.f6 ¦b5 31.£e2 ¦b2
32.£d3 £xd3 33.¤xd3 ¦d2
34.¤f4 ¤xf6 35.e5 ¤d5
36.¤xd5 cxd5 37.¦c5 ¥b3
38.¦xa5 ¥c4 39.¦e1 ¦bb2
40.¥f3 ¦xh2 41.¥xd5 ¥xd5
42.¦xd5 ¦hg2+ 43.¢h1
¦xg3 44.e6 Fridman,D
(2645)-Hector,J
(2592)
Germany 2011 ½–½ (64)]

Harder,C (2092) Hamburg
2012]
18...¥b3
19.¦a3
¥e6
20.¤a4 ¤d7 21.¦c1 ¦fe8
22.¥e3 a6 23.¦d3 ¤e5
24.¦xd8 ¦xd8 25.¤c5 ¥c8
26.h3 ¢f8 27.f4 ¤d7
28.¤b3 ¢e8 29.¢f2 f5
30.¥d4 ¤f6 31.exf5 ¤xf5
32.¥c3 ¢f7 33.¤c5 ¤d5
34.¥e5 ¤fe3 35.¥f3 ¤f5
36.¦d1 ¤fe7 37.¤e4 ¤g6
38.¥d4 ¢g8 39.h4 ¤de7
40.h5¤f8

15.£e3 ¤g6 16.£xe7
¤xe7 17.e4 ¥e6 18.a5
[18.¥e3 b6 19.h3 ¦d7
20.a5 c5 21.axb6 axb6
22.¦fd1 h6 23.¦xd7 ¤xd7
24.f4 ¤c6 25.¦d1 ¤db8
26.e5 ¦d8 27.¤d5 ¢f8
28.¦d2 ¥xd5 29.¦xd5 ¦xd5
30.¥xd5 ¤b4 31.¥c4 ¢e7
32.¢f2 ¤8c6 33.¢f3 ¤c2
34.¥f2 ¤2b4 35.¢e4 g6
36.g4 ¤c2 37.¥h4+ ¢e8
38.f5 gxf5+ 39.gxf5 ¤2d4
40.¥f2 ¢e7 41.¥h4+ ¢e8
42.¥f6 ¤e7 43.e6 fxe6
44.fxe6 ¤ef5 45.¥d3 ¢f8
46.¢e5 ¤e7 47.¢d6 1–0
(47)
Colpe,M
(2232)-

41.¥c5 ¤d5 42.¥e7 ¦d7
43.¥a3 ¤f6 44.¤xf6+ gxf6
45.¥xf8 ¦xd1 46.¥xd1
¢xf8 47.h6 f5 48.¥b3 ¥d7
49.¢e3 c5 50.¥d5 ¢e7
51.¥xb7 ¥b5 52.¢d2 ¢f6
53.¢c3 ¢g6 54.¥c8 ¥e2
55.¥e6
1–0
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41.¢e3 b5 42.¢d4 ¥e8
43.¢c5 Amin,B (2652)Areshchenko,A
(2720)
Antalya 2013 1–0]

Makolli,Perparim (2289) Gascon Del Nogal,Jose Rafael
(2436) [B86]
Baku Chess Olympiad 2016
14.¤e6
£b6+

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4
cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3
a6 6.¥c4 e6 7.¥b3 ¤bd7
8.0–0 ¤c5 9.f4 ¤fxe4
10.¤xe4 ¤xe4 11.f5 e5
12.£h5 d5 13.¦e1 £c7
[13...¥c5 14.¦xe4
0–0
15.¦g4 ¥xd4+ 16.¢h1 e4
17.¥g5 ¥f6 18.¦f1 ¥xg5
19.¦xg5 £f6 20.¥xd5 e3
21.¦g3 ¥e6 22.¥e4 ¦ae8
23.¦xe3 ¥c4 24.¦fe1 £xb2
25.f6 g6 26.¥xg6 fxg6
27.£h6 £xf6 28.¦xe8 ¥xa2
29.h3 ¥d5 30.¦xf8+ £xf8
31.£g5 ¥c6 32.¦d1 ¢g7
33.¦d8 £f5 34.£xf5 gxf5
35.¢g1 f4 36.¦d4 f3
37.¦g4+ ¢h8 38.gxf3 ¥xf3
39.¦g3 ¥c6 40.¢f2 a5

¥xe6 15.fxe6
16.¥e3
£xe6

17.¥d4 g6 18.£xe5 £xe5
19.¥xe5 ¥c5+ 20.¢f1
[20.¢h1 0–0 21.¥g3 ¦ad8
22.¦ad1 ¥f2 23.¦xe4 dxe4
24.¦xd8 ¦xd8 25.¥xf2
¦d1+ 26.¥g1 e3 27.¥c4
¦e1 28.h3 e2 29.¢h2 ¦xg1
30.¥xe2 ¦b1 0–1 (30)
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Moosavian,S
(2377)Miroshnichenko,E (2628)
Al Ain 2012]
20...¤d2+ 21.¢e2 ¤xb3
22.axb3 0–0 23.¦ed1 ¦ad8
24.¥d4 ¦fe8+ 25.¢f3
¥xd4 26.¦xd4 ¦d6 27.g3
¦f6+ 28.¦f4 ¦fe6 29.¦f1
¦e4 30.¦f2 f5 31.¦d2 ¦8e5
32.¢f2 ¢f7 33.¦f3 ¢e6
34.¦c3 ¢d6 35.¦c8 ¦e8
36.¦c3 b5 37.¦cd3 ¦8e5
38.¦c3 g5 39.¦c8 ¦e8
40.¦xe8 ¦xe8 41.b4 ¦e4
42.c3 ¢e5 43.¦d1 d4
44.h3 h5 45.¦d3 h4
46.gxh4 ¦xh4 47.¢g2 ¦e4
48.¢f2 f4 49.¦d1 dxc3
50.bxc3 ¦e3 51.¦a1 ¦xh3
52.¦xa6 ¦xc3 53.¦b6 g4
54.¦xb5+ ¢e4 55.¦a5 g3+
56.¢g2 ¦c2+ 57.¢g1 f3

Palencia Morales,Wilson
Guillermo (2378) Ermeni,Avni (2270) [D02]
Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.¥f4
c6 4.e3 e6 5.¤bd2
[5.c3 ¥e7 6.h3 0–0 7.¤bd2
¤bd7 8.¥d3 ¦e8 9.0–0 ¤f8
10.a4 ¤g6 11.¥h2 ¥d6
12.¥xd6 £xd6 13.e4 dxe4
14.¤xe4 ¤xe4 15.¥xe4
¤f8 16.¦e1 b6 17.£e2 a6
18.¦ad1 ¥b7 19.¤e5 ¦ac8
20.£f3 £c7 ½–½ (20)
Abramovic,B
(2412)Radlovacki,J (2322) Stari
Banovci 2016]

0–1

5...¥d6 6.¥d3 0–0 7.0–0 b6
[7...¥xf4 8.exf4 £d6 9.g3
c5 10.dxc5 £xc5 11.¤b3
£b6 12.£e2 ¥d7 13.c3
¤c6 14.¤e5 ¤xe5 15.fxe5
¤e8 16.¤d4 a6 17.¢g2 f5
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1–0

18.exf6 ¤xf6 19.¤f3 ¦ae8
20.¤e5 ¥c6 21.f3 £c7
22.¦ae1 ¤d7 23.¤xd7
£xd7 24.£c2 g6 25.¦e5
£f7 26.£e2 £f6 27.b3 ¦f7
28.¢g1 b5 29.f4 ¢g7
30.¦e1 ¥d7 31.c4 dxc4
32.bxc4 £d8 33.£e3 b4
34.¦d1 £c7 35.£c5 £b8
36.¦b1
a5
37.£xa5
Remman,F-Teger,E
Tromsoe 1996 0–1]

Fejzullahu,Afrim (2298) Romero Barreto,Jaime Jose
(2245) [E63]
Baku Chess Olympiad 2016

8.£e2 ¥b7 9.¤e5 c5 10.c3
¥e7 11.£f3 ¤bd7 12.£h3
g6 13.¥h6 ¦e8 14.f4 a6
15.¤df3 ¤xe5 16.dxe5
¤d7 17.£g3 ¥f8 18.¥g5
¥e7 19.h4 h5 20.¥h6 ¥f8
21.¤g5¦e7

1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.g3
¥g7 4.¥g2 0–0 5.0–0 d6
6.c4 ¤c6 7.¤c3 a6 8.h3
¦b8 9.¥g5 h6 10.¥e3 ¤a5
[10...e6
11.£c1
¢h7
12.¦d1 ¤e7 13.a4 ¤d7
14.¥d2 e5 15.dxe5 dxe5
16.¦b1 £e8 17.e4 ¤c5
18.¥e3 ¤e6 19.b4 f5 20.b5
f4 21.¥d2 axb5 22.cxb5 c6
23.¤e2 fxg3 24.fxg3 ¥d7
25.¥c3 ¦xf3 26.¥xf3 ¤g5
27.¥g2 ¥xh3 28.¥xh3
¤xh3+
29.¢g2
£c8
30.¤g1 ¤xg1 31.¢xg1
¦a8 32.a5 cxb5 33.£e3
¤c6 34.¦xb5 ¤d4 35.¥xd4
exd4 36.£b3 £g4 37.¦xb7
¦f8 38.¦xd4 ¦f3 39.¦xg7+

22.¤xf7 ¦xf7 23.£xg6+
¥g7 24.£h7+ ¢f8 25.¥g6
¤f6 26.exf6 £xf6 27.¥g5
¥h8 28.£xh5
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¢xg7 40.¦d7+ Aronian,L
(2648)-Nijboer,F
(2586)
France 2004 ½–½]
11.¤d2 b5 12.cxb5 axb5
13.b4 ¤c4 14.¤xc4 bxc4
15.b5 d5 16.a4 ¥d7
17.£c1
[17.£d2 ¢h7 18.¦fb1 ¥f5
19.¦b2 g5 20.a5 £d7
21.¢h2 ¤e4 22.¤xe4
¥xe4
23.¥xe4+
dxe4
24.¦b4 ¦xb5 25.¦xc4 c5
26.¦d1 cxd4 27.¥xd4 ¦d5
28.£c2 e5 29.¦c7 £d8
30.¥c5 ¦xd1 31.¥xf8 ¥xf8
32.¦xf7+ ¢g8 33.¦f5 ¥g7
34.a6 £d5 35.£c8+ ¢h7
36.£b7 ¢g6 37.£e7 e3 0–1
(37) Lin,W (2448)-Lin,C
(2332) Xiapu 2005]

27.a6 ¦b3 28.¤xe4 ¦xa3
29.¦xa3 dxe4 30.a7 ¥a8
31.¥xe4 ¥xe4
0–1

17...c6
18.¥f4
¦b7
19.bxc6 ¥xc6 20.a5 ¦a7
21.£a3 £d7 22.¦fb1 ¦fa8
23.¦b6 ¥f8 24.¦b8 ¦xb8
25.¥xb8 ¦b7 26.¥e5 ¤e4
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Xhiroja 4

Saraci,Nderim (2337) Hernandez Guerrero,Gilberto
(2506) [B30]
Baku Chess Olympiad 2016

Kosova-Mexico 1 :3

Takimi me përfaqsuesen e
Meksikos e mendonim si një
takim ku mundemi të bëjm
diqka që rezultati të jetë i
favorshëm
për
ekipen
tonë.Mirpo në bazë të lojërave
nuk kemi mundur të bëjmë
asgjë më shumë përveq një
humbje të merituar.Me dy
remizime në tabelen e parë
dhe të tretë kët takim e
humbëm nga një ekipë shumë
e re në katër tabelat,duhet të
përmendi një sjellje simpatike
të shahistëve të tyre ky me një
gjestë të vogël në tabel e tretë
dhe të katërt na dhuruan nga
një monedhë meksikane.

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.g3 ¤c6
4.¥g2 ¤f6 5.d3 d6 6.0–0
¥e7 7.¦e1 0–0 8.e5
[8.¤bd2 £c7 9.c3 b6 10.a3
¤e5 11.¤xe5 dxe5 12.a4
¥a6 13.¤c4 ¥xc4 14.dxc4
¦ad8 15.£c2 a5 16.¥f1
¤e8 17.¥d3 £d7 18.¥f1
£c7 19.£e2 ¤d6 20.£h5
¤e8 21.£e2 ¤d6 22.¥g2
¢h8 23.¦d1 ¤c8 24.¥e3
¦xd1+ 25.¦xd1 ¦d8 26.¦e1
¢g8 27.£c2 ¦d7 28.h4
£d8 29.£e2 ¤d6 30.¥c1
g6 31.¥f3 ½–½ (31)
Ivanchuk,V
(2710)Akopian,V (2648) Doha
2015]
8...dxe5 9.¤xe5 ¤xe5
10.¦xe5 £c7 11.¦e1 ¥d7
12.¥f4 £c8
[12...¥d6 13.¥xd6 £xd6
14.¤d2 ¥c6 15.¤c4 £c7
16.¥xc6 £xc6 17.¤e5 £b6
18.¤c4 £c7 19.£f3 ¦ad8
20.¦e2 ¦d5 21.¦ae1 ¦fd8
22.¤e5 h6 23.h3 ¦d4
24.¢g2 ¦4d5 25.¢g1 £b6
60

OLIMPIADA E SHAHUT 2016 - BAKU (AZE)

26.¤c4 £b5 27.g4 ¦d4
28.£g3 g5 29.£c7 ¦4d7
30.£g3 ¦d4 31.£c7 ¦8d7
32.£c8+ ¦d8 33.£c7 ¤e8
34.£g3 ¦f4 35.¦e4 ¦xe4
36.¦xe4 £a4 37.¤a3 £a5
38.£e3 ¤f6 39.¦xe6 ¤d5
40.¦e8+ ¢g7 41.£e5+ f6
42.£e6
Kjurkchiiski,G
(2266)-Abdulov,O (2387)
Plovdiv 2012 ½–½]

Capo Vidal,Uriel (2314) Makolli,Perparim (2289)
[A47]
Baku Chess Olympiad 2016

13.¤c3 ¥c6 14.¤e4 £d7
15.¥e5 ¤xe4 16.dxe4
£xd1
17.¦axd1
¦fd8
18.b3 f6 19.¥c3 ¢f7 20.e5
¥xg2 21.¢xg2 f5 22.¢f3
¦xd1
23.¦xd1
¦d8
24.¦xd8 ¥xd8 25.¢e2
¢e8 26.¢d3 ¢d7 27.¥b2
¢c6 28.c4 ¥c7 29.¥c3 g6
30.f3 a6 31.h3 b6

1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.¥f4
b6 4.e3 ¥b7 5.¥d3 ¥e7
6.¤bd2 d6 7.h3 c5 8.c3
[8.0–0 £c7 9.c3 ¤bd7
10.¥h2 ¦c8 11.£e2 £b8
12.a4 0–0 13.a5 ¦fe8
14.¦fd1 ¥f8 15.e4 cxd4
16.cxd4 bxa5 17.¦xa5 ¥c6
18.¤c4 ¥xe4 19.¥xe4
¤xe4
20.¦da1
¤df6
21.¦xa7 £b5 22.b3 £xb3
23.¤e3 ¤c3 24.£a6 ¤cd5

½–½
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18.¦fc1 £d7 19.¤f1 ¤xg3
20.¤xg3 ¥g5 21.¦xc8
¦xc8 22.¤de2 g6 23.¦d1
£a4 24.¤c3 £b4 25.£xd6
£xb2 26.¤d5 ¦d8 27.£c7
¥xd5
28.exd5
£xa2

25.¤xd5 £xd5 26.£b7
£xb7
27.¦xb7
¦a8
28.¦xa8 ¦xa8 29.¥f4 h6
30.g3 ¤d5 31.¥d2 ¥e7
32.¢g2 ¦a2 33.¢f1 f5
34.¢e2 ¢f7 35.¢d3 ¦a3+
36.¢e2 ¢f6 37.g4 g5
Sandipan,C
(2594)Durarbayli,V (2590) Dubai
2014 0–1]
8...¤bd7 9.e4 0–0 10.£e2
£c7 11.¥g3
[11.0–0 e5 12.dxe5 dxe5
13.¥h2 ¦fe8 14.a4 ¥f8
15.¤c4 g6 16.¥c2 ¤h5
17.£e3 a6 18.¦fd1 ¥c6
19.¦xd7 ¥xd7 20.¤fxe5
¥e6 21.¤xg6 £d8 22.¤xf8
¥xc4 23.¦d1 £e7 24.¥d6
£h4 25.g3 £xh3 26.¤xh7
¢xh7 27.e5+ ¢g8 28.£h6
¤f4 29.£xf4 ¥e2 30.£g5+
¢h8 31.¥f5 £h5 32.£xh5+
¥xh5 33.g4 ¥g6 34.¥d7
¦g8 35.¢g2 ¢g7 36.f4
¥e4+ 37.¢g3 ¦a7 38.e6 f5
39.g5 ¢g6 40.¥e5 c4
Dekany,L (2245)-Barva,A
(2200) Aggtelek 1995 1–0]

29.¤e4 ¥h4 30.£f4 ¥e7
31.£e5 ¥a3 32.¤f6+ ¢f8
33.¤xh7+ ¢g8 34.¤f6+
¢f8
35.¤h7+
¢g8
36.¤f6+ ¢f8 37.¤e4 £b2
38.¦d4 ¢g8 39.¤f6+ ¢f8
40.¤h7+ ¢g8 41.¤f6+
¢f8 42.¤e4 ¢g8 43.d6
¥c5 44.¤f6+ ¢f8 45.¤d7+
¢g8
46.¤xc5
bxc5
47.£xc5 £xf2 48.£xa7
£f5 49.£e7 ¦d7 50.£e8+
¢g7 51.¦h4 ¦d8 52.£e3
¢g8 53.£d4 f6 54.£c4+
¢g7 55.¦e4 g5 56.¦e7+
¢h6 57.£d4 ¢g6 58.d7
¢h659.h4¢g6

11...cxd4 12.cxd4 e5 13.0–
0 ¦ac8 14.dxe5 ¤xe5
15.¤d4
¦fd8
16.¢h2
¤xd3
17.£xd3
¤h5
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1.d4 ¤f6 2.¤f3 c5 3.g3 g6
4.c4 ¥g7 5.¥g2 0–0 6.0–0
cxd4 7.¤xd4 ¤c6 8.¤c3
¤xd4 9.£xd4 d6 10.£d3
a6 11.e4
[11.¥e3 ¥f5 12.£d2 ¦b8
13.a4 ¥e6 14.b3 £a5
15.¦fb1 ¦fc8 16.¥d4 ¤d7
17.b4 £d8 18.¥xg7 ¢xg7
19.£d4+ ¤f6 20.¥d5 ¥xd5
21.¤xd5 e5 22.£d3 ¤xd5
23.£xd5 £c7 24.¦c1 £c6
25.e4 £xd5 26.cxd5 f5
27.f3 ¢f6 28.¢f2 fxe4
29.fxe4 ¢e7 30.¢e3 ¢d7
½–½ (30) Anton Guijarro,D
(2627)-Vazquez Igarza,R
(2589) Linares 2016]

60.h5+ ¢h6 61.¦f7 £f4+
62.£xf4 gxf4 63.¦xf6+
¢xh5 64.¦d6 ¢g5 65.¢g1
¢f5 66.¢f2 ¢e5 67.¦d1
¢e4 68.¦d2 ¢f5 69.¢f3
¢e5 70.¦d1 ¢f5 71.¦d5+
¢e6 72.¢e4 ¢e7 73.¢e5
¢f7 74.¢e4
1–0

11...¥e6
12.b3
¦b8
13.¥d2 ¤d7 14.¦ac1 b5
15.cxb5 axb5 16.¤d5 ¤e5
17.£e2 ¥xd5
[17...¥g4 18.f3 ¥d7 19.¥g5
¦e8 20.¤c7 ¦f8 21.¤d5
¦e8 22.¤c7 ¦f8 23.¤d5 ½–
½ (23) Pejko,O (2245)Zavadsky,P
(2225)
Slovakia 1997]

Ermeni,Avni (2270) - Cofre
Archibold,Nestor (2255)
[A39]
Baku Chess Olympiad 2016

18.exd5 ¦b7 19.¦fe1 £b6
20.¥e3 £a5 21.¦c2 b4
22.¥d2 £b6 23.¢h1 h5
24.h3 ¥f6 25.f4 ¤d7
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26.¦c6 £b5 27.£xb5
¦xb5 28.g4 hxg4 29.hxg4
¢g7 30.g5 ¥d4 31.¥f1
¦xd5
32.¦xe7
¥c5
33.¦xd7 ¦h8+ 34.¢g2
¦xd2+35.¢g3

0–0 11.¤f3 ¥d6 12.£c2
¦e8 13.0–0–0 c6 14.¦dg1
¥e7 15.¥xf6 ¥xf6 16.g4
¥h4 17.¦g2 £f6 18.£e2
¢f8 19.¦hg1 ¥g5 20.¦h1
¥h4
21.¤xh4
£xh4
22.¦hg1 a5 23.f4 b5 24.g5
h5 25.£d2 b4 26.g6 bxc3
27.£xc3 ¥g4 28.¥c2 f6
29.£xc6 £h3 30.¦g3 £xh2
31.¦3g2 £h3 32.¦g3 £h2
33.£xd5 ¥e6 34.£d6+
¢g8 35.¢b1 ¦ad8 36.£a3
Landero Luna,V (2373)Kersic,M (2451) ICCF
email 2008 ½–½ (62)]

35...¦h1 36.¦xc5 ¦g1+
37.¢f3 ¦xf1+ 38.¢e3 ¦fd1
39.¦cc7 ¦d3+ 40.¢e4
¦d4+
41.¢e3
¦1d3+
42.¢e2

7.£e2 £c7 8.e4
9.¤xe4 ¤xe4

dxe4

[9...¥e7 10.0–0 0–0 11.c3
b6 12.¦fe1 ¥b7 13.¤e5
¦fe8
14.¤xd7
¤xd7
15.¥xe7 ¦xe7 16.£h5 g6
17.£h6 £d8 18.¦e3 £f8
19.£h4 f5 20.¤g5 £f6
21.¦xe6 ¦xe6 22.£xh7+
¢f8
23.£xd7
£xg5
24.£xe6 c5 25.£d6+ ¢g8
26.¥c4+ 1–0 (26) Haddad
Filho,P (1972)-Nolasco de
Moraes,V (1915) Rio Claro
2012]

½–½
Garcia Guerrero,Isaac
Antonio (2308) - Sadiku,Bedri
(2189) [D03]
Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 ¤f6 2.¥g5 e6 3.¤d2
d5 4.e3 ¤bd7 5.¤gf3 ¥d6
6.¥d3 c6
[6...h6 7.¥h4 e5 8.dxe5
¤xe5 9.¤xe5 ¥xe5 10.c3

10.£xe4 h6 11.£h4 ¦f8
12.¥d2 ¤f6 13.0–0 b6
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14.¦fe1 ¥b7 15.a4 0–0–0
16.¤e5 c5 17.a5 cxd4
18.axb6 axb6 19.£xd4
¥c5 20.£a4 ¦d4 21.b4
¥d6 22.¤f3 ¥xf3 23.gxf3
¤d5

Fancy,Stuart (1995) Saraci,Nderim (2337) [B27]
Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 c5 2.¤f3 g6 3.d4
cxd4 4.£xd4 ¤f6 5.e5
¤c6 6.£a4 ¤d5 7.£e4
¤c7 8.¤c3 ¥g7 9.¥c4
[9.¥f4 b5 10.0–0–0 b4
11.¤d5 ¤xd5 12.£xd5 e6
13.£e4 h6 14.h4 £c7
15.¥b5 £b6 16.£c4 ¤e7
17.¥e3 £a5 18.¥c5 a6
19.¥xe7 ¢xe7 20.£c5+
¢d8 21.¤d4 ¥f8 22.¤c6+
¢e8
23.£xf8+
¦xf8
24.¤xa5 axb5 25.¤b3 ¥b7
26.f3 ¦xa2 27.¢b1 ¦a7
28.¤c5 ¥d5 29.b3 f6
30.exf6 ¦xf6 31.¤d3 ¢e7
32.¤xb4 ¥a8 33.¢b2 ¦c7
34.¦d4 ¦f5 35.¦a1 ¥c6
36.¦ad1 ¥b7 37.¦g4 g5
38.¦h1 ¦cc5 Karjakin,S
(2721)-Guseinov,G (2659)
Baku 2009 ½–½ (62)]

24.¦e4 e5 25.¦xd4 exd4
26.£a8+
1–0
Xhiroja 5
Papua New Guinea-Kosova
0 :4

Mbas dy humbjeve të një pas
njëshme erdhi edhe dita ku
edhe ne me një rezultat
maksimal fituam, dhe është
hera e dytë që fitojmë 4 me
zero, kësaj here edhe me një
shtet që asë qe e dinim se ka i
bjenë në hartë. E dinim se e
kemi kësaj here shumë më
lehtë dhe këtë përparsi e
shfrytëzuam në të katër tabelat.

9...0–0 10.h4 d5 11.exd6
exd6 12.¥g5
[12.£f4 d5 13.¥d3 ¦e8+
14.¤e2 ¤e6 15.£g3 ¤c5
16.¢f1 ¤xd3 17.cxd3 ¥f5
18.¤f4 h5 19.a3 ¤a5
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20.¦a2 ¤b3 21.¥e3 d4
22.¥d2 ¦c8 23.¢g1 ¥g4
24.¥b4 a5 25.¤d2 ¤c1
26.¦a1 ¥e5 27.¦xc1 ¦xc1+
28.¤f1 axb4 0–1 (28)
Khobotova,O
(2000)Vorontsov,N
(2310)
Kostroma 2010]

[8...¤a5 9.¤d2 c6 10.e4
¥g4 11.£a4 cxd5 12.cxd5
¥d7 13.£a3 ¤g4 14.b4
¦c8 15.¥b2 ¤c4 16.¤xc4
¦xc4 17.£b3 £c7 18.¦fc1
¤xf2 19.¢xf2 £b6+ 0–1
(19) Karpov,A (2628)Fressinet,L (2702) Cap
d'Agde 2015]
9.¤d4 ¥d7 10.e4 c5
11.¤de2 ¤a6 12.h3 ¤c7
13.a4 a6 14.a5 ¦b8
[14...e6
15.¥e3
¦e8
16.£d2 exd5 17.exd5 £c8
18.¢h2 ¦d8 19.¥g5 ¤ce8
20.¦a3 £c7 21.¦fa1 b6
22.axb6 £xb6 23.¤c1 £b4
24.¥f1 ¤e4 25.¤xe4 £xd2
26.¤xd2 ¥xb2 27.¥xd8 1–0
(25)
Caire,F
(2101)Laplante,J
(1475)
Charlesbourg 2003]

12...¥xc3+ 13.bxc3 ¦e8
14.£xe8+ £xe8+ 15.¢d2
¤e5 16.¤xe5 dxe5 17.h5
¥e6 18.hxg6 fxg6
0–1

15.¤f4 b5 16.axb6 ¦xb6
17.¤d3 £b8 18.¥e3 ¦b3
19.£c2 £b7 20.e5 ¤fe8

Ermeni,Avni (2270) Jones,Rupert (1851) [E62]
Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4
¥g7 4.g3 d6 5.¥g2 0–0
6.¤c3 ¤c6 7.0–0 ¥f5 8.d5
¤b8
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[7.e3 ¤ge7 8.d4 0–0 9.d5
¤a5 10.¤d2 exd5 11.cxd5
b5 12.¤xb5 ¥a6 13.a4 ¦b8
14.£c2 ¥xb5 15.axb5 ¦xb5
16.¦d1 £b6 17.£a4 ¤b3
18.¤xb3 ¦xb3 19.£xa7
¤f5 20.£xb6 ¦xb6 21.¥h3
¥xb2
22.¥xb2
¦xb2
23.¥xf5 gxf5 24.¦a6 ¦d8
25.¦c1 ¦d2 26.¢g2 ¦xd5
27.¢f3 ¢g7 28.h3 ¢f6
29.¦c4 ¦e5 30.¢e2 ¦e6
31.¦h4 ¢g6 32.¦c4 ¦b8
33.¦c2 ¢f6 34.¦c6 ¦b7
35.¦d2 ¢e7 36.¦d5 ¦f6
Grandelius,N (2649)-Li,C
(2755) Stavanger 2016 ½–
½]

21.¥xc5 ¥f5 22.exd6 exd6
23.¥a3 ¥xd3 24.£xd3
£c8 25.£c2 ¦b8 26.¦ac1
£d7 27.c5 ¤b5 28.¤xb5
¦xb5
29.cxd6
¤xd6
30.£c6 ¦d8 31.¦c2 ¥f8
32.£xa6 ¦db8 33.£c6
£d8 34.£c3 ¥g7 35.£c7
£xc7 36.¦xc7 ¤e8 37.¦c6
¥xb2 38.¥c5 ¥g7 39.d6
¤f6 40.¢h2 ¤d7 41.¥a7
¦d8 42.¦d1 ¦a5 43.¦c7
¦a6 44.¥f1 ¦a5 45.¥c4
¢f8 46.f4 ¦f5 47.¦b1 h5
48.¦xd7

7...¤ge7 8.e3 0–0 9.¥d2
[9.d4 b6 10.b3 ¥a6 11.¦e1
¦c8 12.¥b2 cxd4 13.¤xd4
¤xd4 14.exd4 £d7 15.£d2
¦fe8 16.a4 d5 17.a5 b5
18.cxd5 exd5 19.¥a3 ¤f5
20.¥c5 b4 21.¤xd5 ¥b7
22.¦xe8+ ¦xe8 23.¦e1
¦xe1+
24.£xe1
¥xd5
25.¥xd5 ¥xd4 26.¥xd4
¤xd4 27.£e5 ¤f5 28.a6
£e7 29.£xe7 ¤xe7 30.¥b7
¤f5 31.f4 ¢f8 32.¢f2 ¢e7
33.¥d5 h5 34.¢e2 ¤h6
35.¢d3 ¤g4 36.¢c4 ¤xh2

1–0
Marko,Helmut (1939) Fejzullahu,Afrim (2298) [A37]
Baku Chess Olympiad 2016
1.¤f3 c5 2.c4 ¤c6 3.¤c3
g6 4.g3 ¥g7 5.¥g2 d6 6.0–
0 e6 7.d3
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Sadiku,Bedri (2189) Skehan,Craig [A07]
Baku Chess Olympiad 2016

37.¢xb4 ¢d6 38.¥xf7 ¤f1
Faizulaev,A
(2379)Vakhidov,J
(2578)
Tashkent 2016 0–1]

1.¤f3 d5 2.g3 ¤f6 3.¥g2
e6 4.0–0 ¥e7 5.d3 0–0
6.¤bd2 ¤bd7 7.e4 dxe4
8.dxe4 h6

9...d5 10.cxd5 exd5 11.a3
b6 12.¦e1 a5 13.¦b1 ¥a6
14.¥f1 £d7 15.£a4 ¦fd8
16.d4 ¥xf1 17.¢xf1 ¤f5
18.dxc5 bxc5 19.e4 ¤fd4
20.¤g1 dxe4 21.¤xe4
£d5 22.¥g5 ¦db8 23.¤f6+
¥xf6 24.¥xf6 ¤f3 25.¤xf3
£xf326.¥c3

[8...e5 9.b3 c6 10.¥b2 £c7
11.£e2 b6 12.¤c4 ¥a6
13.¦fd1 ¦fe8 14.¥f1 ¥c5
15.¥c3 b5 16.¥a5 £b8
17.¤b2 ¥b6 18.¥xb6 £xb6
19.b4 c5 20.a4 ¥b7
21.axb5 cxb4 22.¤c4 £xb5
23.¤g5 ¦e7 24.£e1 ¤b6
25.¦a5 £c6 26.£xb4 ¤xc4
27.¥xc4 ¦c7 28.¥b3 h6
29.¦d6 £c3 30.¥xf7+ ¢h8
31.£xc3 ¦xc3 32.¦xa7
hxg5 33.¦xb7 ¦xc2 34.¥g6
g4 35.¦e6 ¦f8 36.¦xe5
¤g8 37.¦f5 ¦a8 38.¢g2
Almagro Llamas,P (2474)Shen,Y (2283) Linares
2013 1–0]

26...£h1+ 27.¢e2 ¦e8+
28.¢d2 ¦ad8+ 29.¢c2
£f3 30.£f4 £d3+ 31.¢b3
¤d4+ 32.¢a2 £c4+ 33.b3
£xc3 34.¦ec1 ¦e2+

9.£e2 c6 10.e5 ¤h7 11.h4
[11.¤c4 £c7 12.¥f4 ¦b8
13.¤d4 a6 14.¦ad1 c5
15.¤f3 ¥g5 16.¥xg5 hxg5
1–0
(16)
Kiedrowicz,J
(2312)-Stachowiak,S
(1976) Poronin 2013]

0–1
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gjashtë xhirove.Ajo qka është
kryesore me ekipe të dobëta
nuk dështuam dhe e gjitha
ishte planifikuar që më herët
që me ekipet më të dobëta se
ne mos të dështojm.

11...¦e8
12.¦d1
£c7
13.¤c4 ¤b6 14.¤e3 ¤d5
15.¤g4 ¢h8 16.c4 ¤b6
17.b3 ¦d8 18.¥e3 ¦xd1+
19.¦xd1 ¤d7 20.¥d4 ¤df8
21.£e3 b6 22.¤d2 ¥b7
23.c5 b5 24.¤e4 ¤d7

Saraci,Nderim (2337) - El
Jawich,Amro (2260) [E92]
Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4
¥g7 4.¤c3 d6 5.e4 0–0
6.¥e2 e5 7.dxe5 dxe5
8.£xd8 ¦xd8 9.¥g5 ¦e8
10.¤d5 ¤xd5 11.cxd5 c6
12.¥c4 b5 13.¥b3 ¥b7
14.¦d1 c5 15.h4

25.¤d6 ¥a6 26.¤xf7+
¢g8 27.¤d6 ¦f8 28.£e4
¤b8
29.£g6
¥xd6
30.exd6 £f7

[15.a4 a6 16.¢e2 ¤d7
17.¥e3 ¥f8 18.¤d2 ¦ec8
19.¦a1 f5 20.f3 c4 21.¥c2
f4 22.¥f2 b4 23.a5 c3
24.bxc3 ¦xc3 25.¥a4 ¤c5
26.¥xc5 ¦xc5 27.¦hc1
¦ac8 28.¢d1 g5 29.¦xc5
¦xc5 30.¤b3 ¦c3 31.¦c1
¦d3+ 32.¢e2 ¦e3+ 33.¢d2
¥d6 34.¤c5 ¥c8 35.¤d3
¥b7 36.¥c6 ¥c8 37.¥e8
¥b7 38.¥d7 ¢f7 39.¥c8
¥xc8 40.¦xc8 g4 41.¦c6
gxf3 42.gxf3 ¢e7 43.¦xa6
¦xf3
44.¦a7+
¢f6
Shreyansh,D
(2287)Ashwin,J
(2457)

1–0
Xhiroja 6
Kosova-Lebanon 3 :1

Edhe një shtet për nga forca
përafërsisht i njejtë si ne ku
binshëm e fituam dhe erdhëm
në një pozitë të njejtë me tri
fitore dhe tri humbje mbas
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Bhubaneswar
(66)]

2010

1–0

15...¤d7 16.h5 c4
[16...¦ec8 17.hxg6 hxg6
18.¢d2 a5 19.¥c2 c4
20.¦h3 b4 21.¦dh1 c3+
22.bxc3 ¦xc3 23.¥h6 ¦ac8
24.¥b1 ¥f6 25.¥e3 a4
26.¤h2 b3 27.axb3 ¦xb3
28.¦c1 ¦b2+ 29.¢d1 a3
30.¦xc8+ ¥xc8 31.¢c1
¤c5 0–1 (31) Newerovski,G
(2370)-Zakharevich,I
(2505) Smolensk 1997]

35...a3
36.bxa3
¥a4
37.¦c1 ¦ab5 38.¢a1 ¥b3
39.¦c3 ¢f7 40.¦f3+ ¢e8
41.¦h7 ¥c2 42.¥xc2 e4+
43.¦xg7 exf3 44.gxf3 ¦b2
45.¦g8+ ¢d7 46.¦xb8
¦xb8
47.¤d2
¢d6
48.¤xc4+ ¢xd5 49.¤e3+
¢e5 50.¢a2 ¦f8 51.¥e4
¢d4 52.¢b3 ¦b8+ 53.¢c2
¦c8+
54.¢d2
¦b8
55.¤c2+ ¢c4 56.a4

17.¥c2 a5 18.¥e3 f6
19.¤g1 ¦ec8 20.¤e2 b4
21.¥a4 ¤c5 22.¥xc5 ¦xc5
23.hxg6 hxg6 24.¢d2 ¥a6
25.¥d7 ¥c8 26.¥c6 ¦b8
27.¢c2 f5 28.¥e8 b3+
29.¢b1 bxa2+ 30.¢a1 ¢f8
31.¥xg6 fxe4 32.¥xe4
¥d7 33.¤c3 a4 34.¢xa2
¦a535.¤b1

1–0
Kassis,Antoine (2142) Makolli,Perparim (2289)
[B33]
Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4
cxd4 4.¤xd4 £b6 5.¤b3
¤f6 6.¤c3 e6 7.£e2 d6
8.g4 h6
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22.c3 £c4 23.£xc4 ¦xc4
24.¤d2 ¦c6 25.c4 ¤b7
26.b3 ¥d8 27.¤f3 ¤b6
28.¤xb6 ¥xb6 29.¥xb6
¦xb6
30.gxh6
gxh6
31.¦hg1 ¤c5 32.¦de1 a4
33.¤d2
¢e7
34.bxa4
¤xa4 35.¢c2 ¦a8 36.¦a1
¤c5 37.¦gb1 ¦a3 38.¦b2
¦h3 39.¦ab1 ¦h2 40.¢d1

[8...a6 9.g5 ¤d7 10.¥e3
£c7 11.0–0–0 b5 12.f4 ¥e7
13.h4 ¥b7 14.f5 b4 15.¤a4
¤ce5 16.fxe6 fxe6 17.¤d4
£a5 18.b3 ¤c5 19.¤xc5
dxc5
20.¤xe6
£xa2
21.¤c7+ ¢f8 22.£f2+ ¢g8
23.¥h3 £a1+ 24.¢d2
£c3+ 25.¢e2 g6 26.¦hf1
¢g7
27.£f6+
¥xf6
28.gxf6+ ¢g8 29.¥e6+ 1–0
(29)
Brkic,A
(2584)Kurajica,B (2527) Sarajevo
2016]
9.¥e3 £c7 10.0–0–0 a6
11.f4 ¥e7 12.¥g2 ¤d7
13.h4 b5 14.g5 b4 15.¤a4
e5

40...¤a4 41.¦xb4 ¤c3+
42.¢c2 ¦xb4 43.¦xb4
¤xe4

[15...¤a5 16.¤xa5 £xa5
17.b3 ¥b7 18.¢b1 ¥c6
19.¤b2 £c7 20.£c4 £b7
21.g6 fxg6 22.£xe6 ¤f8
23.£c4 a5 24.£d3 ¤e6
25.¦hg1 0–0 26.£c4 ¦f6
27.e5 d5 28.¦xd5 ¦f7
29.¦d7
1–0
(29)
Andersen,M
(2244)Rendboe,J
(2199)
Silkeborg 2009]

0–1

16.f5 a5 17.£f2 ¦b8
18.¢b1 ¥a6 19.¥f1 ¥xf1
20.£xf1 ¤d8 21.£a6 ¦c8
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16...¥xd5
[16...bxc4 17.bxc4 ¦xb2
18.¦xb2 ¤xc4 19.¤xf6+
£xf6 20.¤xc4 ¥xc4 21.¦b6
£d8 22.¦b7 ¥e6 23.¦d1
¥e5 24.e3 ¥c8 25.¦b8 £c7
26.¦a8 c4 27.¥d5 c3
28.¦b1 ¢g7 29.g4 £c5
30.£d3 ½–½ (30) Almasi,I
(2435)-Zsinka,L
(2588)
Hungary 2000]

Ermeni,Avni (2270) Asmar,Elie (2026) [E62]
Baku Chess Olympiad 2016

17.cxd5 c4 18.b4 ¤b7
19.e4 ¦e8 20.¦fe1 £b6
21.¤f3
¤d7
22.¥xg7
¢xg7
23.£c3+
¤e5
24.¤d4
¤d8
25.f4

1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4
¥g7 4.g3 0–0 5.¥g2 d6
6.¤c3 ¤c6 7.0–0 ¥g4 8.d5
¤a5 9.¤d2 c5 10.h3 ¥d7
11.£c2 a6 12.b3 ¦b8
13.¦b1 b5 14.¥b2 e5
15.dxe6 ¥xe6 16.¤d5
[16.cxb5 axb5 17.¤de4 ¥f5
18.¤xf6+ ¥xf6 19.¤e4
¥xb2
20.£xb2
¥xe4
21.¥xe4 ¦e8 22.¥g2 ¦c8
23.e3 c4 24.bxc4 ¤xc4
25.£d4 £a5 26.¦fd1 ¤a3
27.¦b3 ¤c4 28.¥d5 ¤e5
29.¦bb1 ¦c5 30.¥g2 ¤c4
31.¥d5 ¤e5 32.¥g2 ¤c4
33.£b2
½–½
(33)
Hoffmann,M
(2517)Bitalzadeh,A
(2415)
Vlissingen 2010]

25...f6 26.¢h2 ¤d3 27.¦e3
¦b7 28.a3 ¦be7 29.¦f1 h5
30.g4 hxg4 31.hxg4 ¦h8+
32.¢g3 ¢g8 33.¤c2 ¦f7
34.¦ef3 £c7 35.£d4 £e7
36.£b6 f5 37.g5 fxe4
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38.¦3f2 ¤xf2 39.¦xf2
¦fh7 40.¦e2 £c7 41.£xa6
£d7 42.¤e3 ¦h3+ 43.¢f2
¦3h4 44.¢g3

[12...¥d7 13.¤2f3 ¤e4
14.¥b2 a6 15.a3 £e7
16.b4 ¤e5 17.£b3 ¤xf3+
18.¤xf3 ¥e6 19.¥d4 ¦ec8
20.¦fc1 f6 21.g3 ¥f7 22.¥f1
£d7 23.¥g2 ¦c4 24.¥f1
¦xc1 25.¦xc1 £f5 26.¥e2
¥h5 27.£d1 g5 28.¥e5
¥xf3
29.£xd5+
¢h8
30.¥xf3 £xf3 31.¥xd6
£xf2+
32.¢h1
£f3+
33.¢g1 £xe3+ 34.¢g2
£xc1 35.£xe4 £d2+ 0–1
(35) Cebrian Ramos,J
(2140)-Veingold,A (2457)
Orense 2000]

½–½
Abdulaziz,Mahmoud (2123) Fejzullahu,Afrim (2298) [A13]
Baku Chess Olympiad 2016
1.c4 e6 2.¤f3 d5 3.b3 c5
4.cxd5 exd5 5.d4 ¤f6
6.¥b2 ¤c6 7.e3 cxd4
8.¤xd4 ¥b4+ 9.¥c3 ¥d6
10.¤d2

13.¤2f3 ¤e4 14.¥b2 a6
15.¦c1 £f6 16.¥a1 £h6
17.¤xe5 ¦xe5 18.f4 ¦e8
19.¥g4
£g6

[10.¤xc6 bxc6 11.¥d3 0–0
12.¤d2 c5 13.0–0 d4
14.exd4 cxd4 15.¥b2 ¥g4
16.¤f3 ¥c7 17.h3 ¥h5
18.g4 ¤xg4 19.hxg4 ¥xg4
20.¥e4 d3 21.¢g2 ¦e8
22.£xd3 ¥xf3+ 23.¢xf3
£h4
24.¥xh7+
£xh7
25.£xh7+ ¢xh7 26.¦ac1
¥e5
27.¥xe5
¦xe5
28.¦h1+ ¢g8 29.¦h4 ¦ae8
30.¦c2 g6 ½–½ (30)
Szabo,A
(2315)Sundararajan,K
(2469)
Zalakaros 2016]

20.¥h5 £f6 21.¤b5 £e7
22.¤xd6 £xd6 23.£d4
¤f6 24.¥f3 ¥f5 25.g4 ¥e4
26.¥e2 ¦ec8 27.g5 ¤e8

10...0–0 11.¥e2 ¦e8 12.0–0
¤e5
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28.¥g4 ¦xc1 29.¦xc1 ¦d8
30.¥b2 h6 31.h4 hxg5
32.hxg5 £g6 33.¢f2 ¤d6
34.¢g3

Kosovës ku vetëm pritej
remizimi teorik në tabelen e
katërt nga FM Afrim
Fejzullahu dhe të shënohet kjo
fitore që do të mbahet mend
nga të gjithë dashamirët e
shahut dhe shahistët që mirren
aktiv me këtë lojë. Sot u tregua
se se Kosova e meritonte që
moti të drejtën të përfaqësohet
në arenen botërore dhe kjo u
kjo u dëshmua me lojëra tw
mira
dhe
rezultate
inkurajuese.

½–½
Xhiroja 7
Kosova-Egjipti 2.5 :1.5

Sikur të shikohet forca e ekipes
nga Egjypti që në radhët e veta
kishte dy kryemjeshtër dhe dy
mjeshtër ndërkombëtar me një
mesatare të ekipes 2537
pikë,kjo fitore lirisht mund ta
quajmë një fitore e madhe. E
di që askush nuk e ka pritur
këtë rezultat, mirëpo gjatë
zhvillimit të këtij takimi tri orët
e para në katër tabelat
dukshëm qëndronim më mirë
dhe sa vinte e kalonte koha
këtë përparsi sidomos në
tabelen e parë dhe të tretë të
gjithë shikuesit (që ishte një
shikueshmëri më e madhe)
filluan të mendonin se sot
befasia do të ndodhë.
Dhe ashtu edhe ndodhi në
fund me fitore në tabelen e
parë dhe menjiherë pas disa
lëvizjeve edhe në tabelen e
tretë dhe përparsia ishte në
anën e Përfaqësueses së

Saraci,Nderim (2337) Amin,Bassem (2661) [A38]
Baku Chess Olympiad 2016
1.¤f3 ¤f6 2.g3 g6 3.b3
¥g7 4.¥b2 c5 5.c4 d6
6.¥g2 e5 7.0–0 0–0 8.d3
¤c6 9.¤c3 h6 10.e3
[10.¤d2 ¥e6 11.¤d5 £d7
12.a3 a5 13.¤b6 £c7
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14.¤xa8 ¦xa8 15.¤e4
¤xe4 16.¥xe4 ¦b8 17.a4
¤e7 18.¥g2 d5 19.cxd5
¤xd5 20.¦c1 £d6 21.£d2
¤b4 22.f4 b6 23.¥xe5
¥xe5
24.fxe5
£xe5
25.£xh6 ¥xb3 26.¥e4 ¦e8
27.¦f3 £g7 28.£h4 f5
29.¥xf5 gxf5 30.¦xf5 £d4+
31.£xd4 cxd4 32.¦cf1
¦xe2 33.¦g5+ ¢h7 34.¦ff5
¦e6 35.h4 ¤xd3 36.g4 ¦h6
37.¦h5 ¤c5 38.¦xh6+
¢xh6
39.¦f6+
¢g7
Svidler,P
(2734)Korobov,A (2708) Sochi
2015 ½–½]

11...£d7 12.¤d2 ¥h3
13.¤de4 ¥xg2 14.¤xf6+
¥xf6
15.¢xg2
¥g7
16.¤d5 f5 17.f4 ¦ae8
18.¦ae1 ¤e7 19.¤xe7+
¦xe7 20.e4 exf4 21.¥xg7
fxe4 22.dxe4 f3+ 23.¦xf3
¦xf3
24.£xf3
¢xg7
25.£c3+ ¢h7 26.£d3 b6
27.¦f1 £e6 28.¦f4 a6
29.£d5 ¢g7 30.£xe6
¦xe6 31.¢f3 b5 32.¢e3
bxc4 33.bxc4 ¦e7 34.¦f2
¦b735.¦d2¦b6

10...¥f5 11.£e2
[11.d4 e4 12.¤d2 ¦e8
13.d5 ¤b4 14.h3 ¤d3
15.£c2 ¤xb2 16.£xb2 h5
17.£c2 £e7 18.¦ab1 b6
19.¦fc1 ¦ad8 20.a3 £d7
21.¢h2 ¦e7 22.b4 ¦de8
23.£a4 £d8 24.¤b5 ¤h7
25.bxc5 bxc5 26.£a6 ¦d7
27.¤c3 ¤g5 28.¦b3 ¥e5
29.¤e2 h4 30.¤f4 £f6
31.¦cb1 ¦dd8 32.£a5 ¢g7
33.¦b7 hxg3+ 34.fxg3 ¥xf4
35.gxf4 ¤xh3 0–1 (35)
Olarasu,G
(2274)Nevednichy,V (2567) Nova
Gorica 2007]

36.e5 dxe5 37.¢e4 ¢f6
38.¢d5 ¢e7 39.¢xc5 ¦f6
40.¦b2 ¦f3 41.¢d5 ¢f6
42.¦d2 ¢f5 43.c5 e4 44.c6
¦c3 45.¦f2+ ¢g5 46.¦f4
e3 47.h4+ ¢h5 48.¦e4 g5
49.¢d6 ¦d3+ 50.¢c5 ¦d2
51.¦xe3 ¦xa2 52.hxg5
¦c2+ 53.¢b6 hxg5 54.¦e5
¢g4 55.c7 ¦b2+ 56.¢xa6
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¦a2+57.¢b6

[8.¦b1 0–0 9.b4 b6 10.£b3
¥b7 11.¥b2 ¦b8 12.¤b5
e5 13.e3 ¥a8 14.¦fd1 £d7
15.d4 a6 16.dxe5 axb5
17.cxb5 ¤a7 18.exd6 ¤f5
19.¥xg7 ¥xf3 20.¥xf3 c4
21.£xc4 ¤xg7 22.¥c6 £e6
23.£xe6 ¤xe6 24.d7 ¦fd8
25.¦d6 ¢f8 26.¦bd1 ¢e7
27.a4 ¤xc6 28.bxc6 ¦a8
29.b5 ¤c7 30.¦6d4 ¤e6
31.¦c4 ¤c7 32.g4 ¦a5
33.g5 ¦da8 34.¦dd4 ¢d8
35.¦h4 ¤e6 36.¦xh7 ¤xg5
37.¦h8+ ¢c7 Agdestein,S
(2606)-Grischuk,A (2774)
Berlin 2015 0–1 (65)]

1–0

8...b6 9.¥b2 ¥b7 10.£b1
[10.£b3 0–0 11.e3 £d7
12.¦fd1 e5 13.d3 h6
14.¦ab1 ¦ad8 15.¤d2 f5
16.£a4 ¥a8 17.¤d5 ¢h7
18.¥c3 ¦c8 19.¦e1 £d8
20.b5 ¤xd5 21.cxd5 ¤e7
22.e4 f4 23.¤c4 £d7
24.£d1 h5 25.a4 ¦cd8
26.a5 bxa5 27.¤xa5 ¦f7
28.¥f3 ¦df8 29.g4 ¥xd5
30.exd5 e4 31.¦xe4 ¥xc3
32.¤c6 ¤g8 33.gxh5 gxh5
34.¦e6 ¦g7+ 35.¢h1 ¤f6
36.¥xh5 ¦h8 37.d4 ¢g8
38.¦xf6 £h3 39.£f3 ¦xh5
Flores,D (2599)-Saldano

Adly,Ahmed (2603) Makolli,Perparim (2289)
[A37]
Baku Chess Olympiad 2016
1.c4 c5 2.g3 ¤c6 3.¥g2 g6
4.¤f3 ¥g7 5.0–0 d6 6.¤c3
e6 7.a3 ¤ge7 8.b4
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1–0

Dayer,H (2431) Buenos
Aires 2011 ½–½ (67)]
10...0–0 11.¤e4 e5 12.d3
£d7 13.¤fd2 f5 14.¤c3
¤d4 15.e3 ¥xg2 16.¢xg2
¤e6
17.¤d5
¤xd5
18.cxd5 ¤c7 19.e4 fxe4
20.dxe4 ¥h6 21.¤c4 cxb4
22.axb4 ¤b5 23.£d3 ¦ac8
24.¤a3 ¤xa3 25.¦xa3 ¦c7
26.¥c3 £f7 27.b5 £d7
28.¥b4 ¦fc8 29.¦fa1 ¥f8
30.¥d2 ¦b7 31.¦1a2 ¦cc7
32.¦b3 ¥g7 33.¦aa3 ¦c8
34.¦c3 ¦c5 35.¦ab3 ¦bc7
36.¥e3 ¦xc3 37.¦xc3
¦xc338.£xc3¥f8

Ermeni,Avni (2270) Fawzy,Adham (2451) [E17]
Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.c4 b6
4.g3 ¥b7 5.¥g2 ¥e7 6.0–0
0–0

39.£c6 £e7 40.h4 £d8
41.£b7 £e7 42.£c8 ¢g7
43.¥g5 £f7 44.£e6 h5
45.f3 ¢g8 46.¥f6 £xe6
47.dxe6 ¥h6 48.¢f2 ¢f8
49.¢e2

7.d5 exd5 8.¤h4 c6
9.cxd5 ¤xd5 10.¤f5 ¤c7
11.¤c3 d5 12.e4 ¤ba6
13.¥f4
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[13.exd5 cxd5 14.¥f4 ¥f6
15.¦e1 ¥c8 16.¤d6 ¥xc3
17.bxc3 ¥e6 18.£h5 £f6
19.c4 £g6 20.£h4 ¤c5
21.£e7 ¤d3 22.¦e3 ¦ad8
23.£xc7 ¤xf4 24.gxf4 ¦d7
25.£c6 ¥f5 26.cxd5 ¦xd6
27.£c3 ¦xd5 28.¦g3 ¦d3
29.£e5 ¦xg3 30.hxg3 £f6
31.¦e1 £xe5 32.¦xe5 ¥e6
33.¥d5 ¦e8 34.¥xe6 fxe6
35.¦e2 ¢f7 36.¦c2 e5
37.f5 e4 38.¢f1 ¦e5
39.¦c7+ ¦e7 40.¦c6 e3
41.f4 e2+ 42.¢e1 h5
Sasikiran,K
(2639)Baklan,V (2618) Biel 2016
½–½ (63)]
13...¤c5
15.£g4

14.exd5

¢h6 43.£d2 ¢xg6 44.gxf4
£f5 Dolgalev,S (2268)Gneduch,A
(2174)
Kemerovo 2007 1–0]
15...¥f6

16.¦ad1

¤5e6

17.¥d6 h5 18.£xh5 g6
19.£g4 ¥c8 20.¤xd5
¤xd5
21.¥xd5
¤g5
22.¤h6+ ¢h7 23.£b4 a5
24.£a3 ¥a6 25.¤g4 ¥xf1
26.¢xf1 ¥g7 27.¥xf8 £xf8
28.£e3 ¤e6 29.¥xa8
£xa8
30.¦d7
£h1+
31.¢e2 £c6 32.£d3 ¤c5
33.¦d6
£e8+
34.£e3
£b5+
35.¢f3
£xb2
36.£e2 £b4 37.¢g2 ¤e4
38.¦d7 f5 39.¤e3 £a4
40.¦c7¤c3

cxd5

[15.¤xe7+ £xe7 16.¥xc7
£xc7
17.¤xd5
¥xd5
18.¥xd5 ¦ad8 19.£f3 ¦d6
20.¦ad1 ¦f6 21.£e3 a5
22.¦fe1 £c8 23.£e7 £f5
24.¦e2 g6 25.¢g2 ¢g7
26.h3 £c8 27.¦dd2 £b8
28.f4 h5 29.h4 ¦f5 30.¥f3
¦c8 31.¦d6 ¦c7 32.£e3
¢h7 33.£d4 ¦c8 34.¦e7
¦f8 35.¦f6 £c8 36.¦xb6
¦d8 37.¦d6 ¦xd6 38.£xd6
¤e6 39.¥e4 £c4 40.£d3
£c5 41.¦d7 ¦xf4 42.¥xg6+
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6.¥b3 0–0 7.h3 a6 8.0–0
¥a7 9.¥g5
[9.¦e1 ¥e6 10.¥c2 d5
11.¤bd2 dxe4 12.dxe4
£e7 13.£e2 ¦ad8 14.b3
¦d7 15.¤f1 ¦fd8 16.¥e3
¥xe3 17.¤xe3 £c5 18.¤d1
¤h5 19.b4 £e7 20.¤e3
¤f4 21.£f1 £f6 22.¤f5 g6
23.¤h6+ ¢g7 24.¤g4
¤xh3+
25.gxh3
¥xg4
26.¤h2 ¥e6 27.¦ad1 ¦xd1
28.¦xd1 ¦xd1 29.£xd1
¥xh3 30.£d3 £g5+ 0–1
(30) Petrosian,T (2611)Carlsen,M
(2851)
chess.com INT 2016]

41.£c4 £xc4 42.¤xc4 b5
43.¤xa5 ¤xa2 44.¦b7
¤c3 45.¤c6 ¢h6 46.¤a7
f4 47.¤xb5 ¤e4 48.¤c7
¤d2 49.gxf4 ¤e4 50.¤e6
¥f6 51.¢f3 ¤d6 52.¦d7
¤f5 53.¢g4 ¥c3 54.¦d3
1–0

9...¥e6 10. ¤bd2 ¥xb3
11.axb3
[11.£xb3 ¦b8 12.¤c4 h6
13.¥xf6 £xf6 14.¤e3 ¥xe3
15.fxe3 £e6 ½–½ (15)
Tolnai,T (2480)-Van der
Sterren,P (2500) Budapest
1989]
11...¢h8
12.¤c4
h6
13.¥e3 ¥xe3 14.¤xe3
¤d7 15.b4 ¤e7 16.£e2 c6
17.d4 £c7 18.dxe5 dxe5
19.g3 ¦ae8 20.¦ad1 b5
21.¦a1 ¦a8 22.¤g4 f6
23.¦fd1 ¦fd8 24.¦d3 ¤f8

Ameir,Moheb (2431) Fejzullahu,Afrim (2298) [C54]
Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4
¥c5 4.c3 ¤f6 5.d3 d6
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25.¦xd8 £xd8 26.£d2
£xd2
27.¤xd2
¤e6
28.¤b3 ¢g8 29.h4 ¢f7
30.¤e3 g6 31.f3 h5 32.¢f2
f5 33.¤c2 f4 34.gxf4 ¤xf4
35.¦d1

¢g3 64.¢f6 ¦f2+ 65.¢g6

½–½
Xhiroja 8
Katari-Kosova 3.5 :0.5

35...g5
36.hxg5
¦g8
37.¦h1 ¦xg5 38.¤e1 ¤e6
39.¤d3 ¤g6 40.¤bc5
¤xc5 41.bxc5 a5 42.b3
¢e6 43.¦a1 ¤f4 44.¢e3
¤xd3 45.¢xd3 h4 46.¦xa5
h3 47.¦a1 h2 48.¦h1 ¦g2
49.b4 ¢f6 50.c4 bxc4+
51.¢xc4 ¢g5 52.b5 cxb5+
53.¢xb5 ¢f4 54.¢c4 ¢xf3
55.¢d5 ¢f4 56.¦f1+ ¢g3
57.¦h1
¦c2
58.¢xe5
¦xc5+ 59.¢d6 ¦c2 60.e5
¦d2+
61.¢e7
¢g2
62.¦xh2+ ¢xh2 63.e6

Pas një fitore të madhe dje sot
takimi i radhës ishte me një
ekipë pakë më e dobët se
Egjipti
sipas
elos
ndërkombëtare , mirpo sipas
lojërave që treguan sot nuk
kishim asnjë rastë që në këtë
takim të dalim të pa
mposhtur,si do që të jetë kjo
humbje aspak nuk e humbë
vleret e fitores së djeshme që
treguam se edhe ne kemi ekipë
që mund të fitojmë edhe me
ekipe të mëdha.Humbja me
Katarin më së e merituar është
humbja e katërt në këtë
olimpiadë dhe deri në këto
momente jemi në një pozitë që
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edhe e kemi planifikuar që në
fillimë-një fitore një humbje !

25...¦bc8 26.¦ec1 ¦xc5
27.¦xc5 b4 28.¤c4 bxa3
29.bxa3
£b8
30.£b2
£xb2
31.¤xb2
¦b8
32.¤c4 ¥b5 33.¥c2 ¢f8
34.¤xe5 ¥e8 35.¦c4 ¦a8
36.¦c7 ¦d8 37.¤c4 ¥b5
38.¦c5 ¦d4 39.¤e3 ¥d7
40.¦c4 ¦xc4 41.¤xc4 ¥c6
42.f3 ¤d7 43.¢f2 ¢e7
44.¢e3 ¤c5 45.h4 h6
46.g3 ¥b5 47.¢d4 ¤e6+
48.¢c3 g5 49.hxg5 hxg5
50.¥d1 ¥c6 51.¢b4 f6
52.g4 ¤f4 53.¥xa4 ¤d3+

Al-Modiahki,Mohamad
(2550) - Saraci,Nderim (2337)
Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5
a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 ¥e7
6.¦e1 b5 7.¥b3 0–0 8.h3
d6 9.c3 ¤a5 10.¥c2 c5
11.d4 £c7 12.¤bd2 cxd4
13.cxd4 ¤c6 14.¤b3 a5
15.¥e3 a4 16.¤bd2 ¤b4
17.¥b1 ¥d7 18.a3 ¤c6
19.¥d3 £b7 20.£e2 ¦ab8
21.¦ac1 ¦fe8 22.dxe5
¤xe5
23.¤xe5
dxe5
24.¥c5 ¥xc5 25.¦xc5

81

OLIMPIADA E SHAHUT 2016 - BAKU (AZE)

54.¢c3 ¥xa4 55.¢xd3
¢e6 56.¢e3 ¥b3 57.¤b6

31.£g3 ¦a8 32.£f2 ¦ab8
33.£g3 ¦a8 34.£f2 ¦ab8
35.£g3 ¦a8 ½–½ (35)
Anton Guijarro,D (2626)Wei,Y (2721) Leon 2015]

1–0

9...¥b6 10.dxe5 ¤xe5
11.¤xe5 dxe5 12.£xd8+
¢xd8
13.¥xf7
¥b7
14.¤d2 ¢e7 15.¥g6 ¦ad8
16.h3 ¦hf8 17.¥f5 ¤h5
18.¤f3¤g3

Makolli,Perparim (2289) AL-Sayed,Mohammed (2521)
[C78]
Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5
a6 4.¥a4 ¤f6 5.d3 b5
6.¥b3 ¥c5 7.0–0 d6 8.c3
h6 9.d4

19.¤xe5 ¤xf1 20.¢xf1
¦d6 21.¢e1 ¥xf2+ 22.¢e2
¥b6 23.¥d2 ¥xe4

[9.a4 ¦b8 10.axb5 axb5
11.¥e3 ¥xe3 12.fxe3 0–0
13.¤bd2 ¤e7 14.¤h4 c5
15.£e1 c4 16.¥c2 cxd3
17.¥xd3 ¥e6 18.¦d1 b4
19.c4 ¤d7 20.¤b3 £c7
21.¤f5 ¥xf5 22.exf5 ¤f6
23.£d2 d5 24.c5 ¤c6
25.¦c1 ¦fd8 26.h3 ¤h5
27.£e1 ¤f6 28.£g3 £b7
29.¦a1 ¦a8 30.£f2 ¦ab8

0–1
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41.¥d3 ¥d6 42.¥e2 ¥e7
Ding,L (2702)-Radjabov,T
(2793) Beijing 2012 ½–½]
13...¥a6
[13...c5 14.dxc6 ¤xc6
15.¥a3 ¥e6 16.¦fd1 ¤a5
17.¤d5 ¤b7 18.£b1 ¥xd5
19.cxd5 ¦xa4 20.¤d2 ¤c5
21.¤c4 ¦a8 22.f3 ¦b8
23.¥c1 f5 24.exf5 gxf5
25.¦a2 e4 26.¥e3 £c7
27.¦c1 ¤f6 28.¥f4 ¦fd8
29.¤a3 £e7 30.¤b5 ¤h5
31.¦a7 £f6 32.¥e3 £h4
33.¦f1 ¥e5 34.f4 ¥xf4
35.¥xf4 ¤xf4 36.£b2 ¦d7
37.¦xd7 ¤xd7 38.£d2
¤xe2+
39.£xe2
£f6
40.£f2 ¦f8 41.£g3+ £g6
42.¤xd6 £xg3 43.hxg3
Mraz,M
(2531)-Hefka,V
(2569) ICCF email 2008 ½–
½]

Nezad,Husein Aziz (2427) Fejzullahu,Afrim (2298) [E97]
Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3
¥g7 4.e4 d6 5.¤f3 0–0
6.¥e2 e5 7.0–0 ¤c6 8.d5
¤e7 9.b4 a5 10.¥a3 axb4
11.¥xb4 b6 12.a4 ¤e8
13.£d3
[13.£b3 ¦b8 14.¤b5 f5
15.¤d2 fxe4 16.¤xe4 ¤f5
17.a5 bxa5 18.¥xa5 ¤d4
19.£d3 ¥f5 20.f3 ¢h8
21.¥c3 ¤xb5 22.cxb5 ¤f6
23.¥d2 ¤d7 24.¥e3 ¤c5
25.£c4 ¥xe4 26.fxe4 ¦xf1+
27.¥xf1 £f8 28.¦a3 ¥h6
29.¥f2 £e7 30.g3 ¦f8
31.¥e2 £f6 32.¦f3 £e7
33.¦xf8+ £xf8 34.¢g2 ¥d2
35.¥xc5 dxc5 36.£d3 ¥g5
37.£f3 £xf3+ 38.¢xf3 ¥e7
39.¥d3 ¥d6 40.¥e2 ¥e7

14.a5 c5 15.¥a3 bxa5
16.¥c1 h6 17.¥d2 f5
18.£c2 ¥c8 19.¥d3 f4
20.¦a3 g5 21.¦fa1 ¤g6
22.¤b5 g4 23.¤e1 £h4
24.¥f1 h5 25.£b3 ¦f7
26.¦xa5 ¦xa5 27.¦xa5 ¥f8
28.¦a8¥d729.¥a5
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[5.¥e2 ¥c5 6.¤b3 ¥d6
7.exd5 ¤xd5 8.0–0 0–0 9.d4
¤xd4
10.¤fxd4
exd4
11.¤xd4 ¥e5 12.c3 c6 ½–½
(12)
Indjic,A
(2539)Stevic,H (2606) Palic 2014]
5...¥c5 6.c3 a5 7.¥e2 0–0
8.£c2 ¦e8 9.¤h2 h6
[9...b6 10.¤df1 d4 11.¤g3
¥f8 12.a4 dxc3 13.bxc3
¤d7 14.0–0 ¤c5 15.¥e3
¤e6 16.¦fd1 ¥c5 17.¥g4
¥xe3 18.fxe3 £g5 19.£f2
¤c5 20.¤f3 £h6 21.¤h2
¥xg4 22.¤xg4 £g6 23.£f3
¦ad8 24.¤f2 f6 25.d4 ¤b7
26.¤f5 ¤d6 27.¢h2 £f7
28.d5 ¤b8 29.¤xd6 cxd6
30.£e2 ¦c8 31.¦dc1 £b7
32.£b5 ¤d7 33.¤d3 ¦c7
34.¦ab1 ¦b8 35.c4 £c8
36.¦c3 £e8 37.£b3 £g6
38.¤f2 h5 39.g3 Vukovic,I
(2226)-Nemeth,M (2452)
Zalakaros 2012 ½–½]

29...f3 30.¥d8 ¥e7 31.g3
£f6 32.¥xe7 ¦xe7 33.¤c2
h4 34.¤c7 hxg3 35.hxg3
£h8
36.¤xe8
¥xe8
37.¤e3 £h5 38.¤f5 ¢f8
39.£b8 ¤f4 40.£xd6
1–0

10.¤df1 ¤e7 11.¤g4 ¤g6
12.g3 d4 13.¤xf6+ £xf6
14.cxd4 ¥xd4 15.¥e3 c5
16.a4 ¥e6 17.¦c1 ¤e7
18.¥xd4 cxd4 19.¤d2
¦ac8
20.£d1
¦xc1
21.£xc1 ¦c8 22.£b1 ¤c6
23.b3 £e7 24.¥g4 ¤b4

Sadiku,Bedri (2189) Zhu,Chen (2418) [B02]
Baku Chess Olympiad 2016
1.¤f3 d5 2.d3 ¤f6 3.¤bd2
¤c6 4.e4 e5 5.h3
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25.¤c4 ¦c5 26.0–0 b5
27.axb5 ¦xb5 28.¢g2
¥xg4
29.hxg4
¤a6
30.£c2 £b4 31.¦a1 ¤c5

Xhiroja 9
Kosova-Maqedonia 0.5 :3.5

Në xhiron e nënt shorti deshi
që të takohemi me një ekipë
ballkanike që asnjëri nuk e
dëshiruam këte, nje derbi
ballkanik dhe një disfatë e
pamerituar e përfaqësueses
kosovare.Sipas
lojërave
ndoshta nuk e kemi merituar
një disfatë me këtë rezultat
mirpo e gjitha është pjesë e
lojës dhe le të mbetet një takim
plotë emocione me një disfatë
të re të radhës…

32.¤xe5
£c3
33.¦a2
¤xb3
34.¤f3
£xc2
35.¦xc2 a4 36.¦c8+ ¢h7
37.¦a8 ¦b4 38.¤e5 ¤c5
39.¦a5 ¤b7 40.¦a7 f6
41.¤c6 ¦b3 42.¦xa4 ¤c5
43.¦xd4 ¤xd3 44.¦d7
¤c5 45.¦e7 ¦d3 46.e5
fxe5 47.¤xe5 ¦b3 48.¤c4
¢g8 49.¤d6 g6 50.¤c4
¤d3 51.f4 ¦b4 52.¦c7 ¦b3
53.¤d6 g5 54.f5 ¦b2+
55.¢f1 ¦b6 56.¤c4 ¦b5
57.¦d7 ¦c5 58.¦d4 ¤e5
59.¤e3 ¦a5 60.¦d6 ¦a3
61.¢f2 ¦a2+ 62.¢e1 ¦a3
63.¢d2 ¢g7 64.¦d8 ¦a2+
65.¢d1 ¦a4 66.¢e2 ¤xg4
67.¤xg4 ¦xg4 68.¢f3 ¦a4

Saraci,Nderim (2337) Nedev,Trajko (2484) [E67]
Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤f3
¥g7 4.g3 0–0 5.¥g2 d6 6.0–
0 ¤bd7 7.¤c3 e5 8.b3 ¦e8

½–½
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9.£c2 exd4 10.¤xd4 ¤c5
11.¥b2 a5 12.¦ad1 ¥d7

36.¦xd4 ¦dxd4 37.¦xd4
¦xd4 38.£xd4 £b1 39.£d2
h5 40.a4 £a1 41.a5 ¢h7
42.f4
£a3
43.£d5
Andersson,U
(2623)Lau,R (2460) Germany
2000 ½–½ (71)]

[12...c6 13.h3 £e7 14.e3
h5 15.¦fe1 ¤fe4 16.¤xe4
¤xe4
17.¤f3
¥xb2
18.£xb2 a4 19.¤d2 £f6
20.£xf6 ¤xf6 21.¤b1 axb3
22.axb3 ¦d8 23.¦d2 ¦a1
24.¦ed1 ¥f5 25.¤c3 ¦xd1+
26.¦xd1 ¢f8 27.¦d2 ¢e7
28.¦a2 ¢d7 29.e4 ¥e6
30.f4 ¢c7 31.¢f2 ¤d7
32.¢e3 ¤c5 33.¦a3 f5
34.exf5 ¥xf5 35.b4 ¦e8+
36.¢d2 ¤d7 37.¤d1 ¤b6
38.¦c3 ¦a8 39.¤e3 ¦a2+
40.¢e1 ¤a4 41.¦b3 ¥e6
42.b5 Malakhov,V (2709)Moranda,W (2559) Warsaw
2012 ½–½]

14.h3 c6 15.¥c1 ¤h7
16.h4 £e7 17.a3 ¥g4
18.b4 axb4 19.axb4 ¤e6
20.¤b3 ¤c7 21.¥f4 ¥e5
22.¥xe5 £xe5 23.¤a5
¥c8 24.£d2 ¤a6 25.¤e4
d5 26.cxd5 cxd5 27.£xd5
£xd5
28.¦xd5
¤xb4
29.¦b5 ¤c2 30.¦d1 ¤a3
31.¦c5 b6 32.¤d6 bxc5
33.¥xa8 ¦f8 34.¥d5 ¤f6
35.¥b3

13.¦fe1 h5
[13...£c8 14.e4 ¥h3 15.f3
¥xg2 16.¢xg2 c6 17.¤de2
£c7 18.¤f4 ¦ed8 19.¤ce2
£b6 20.¥c3 ¤e8 21.¤d3
¤e6
22.¥xg7
¤8xg7
23.¤c3 £a6 24.£f2 ¤c7
25.¦d2 b5 26.cxb5 ¤xb5
27.¤xb5 £xb5 28.¤b2
¤e6 29.¤a4 d5 30.exd5
cxd5 31.¤c3 £b7 32.¦ed1
d4 33.¤e2 a4 34.bxa4
¦xa4
35.¤xd4
¤xd4

½–½
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Zhang,Z (2619) Berlin 2015
0–1 (79)]
7.c3 ¥e7 8.d4 e5 9.dxc5
[9.¥e3 0–0 10.¤bd2 ¤g4
11.¤f1 f5 12.dxe5 ¤cxe5
13.exf5 ¥xf5 14.¤xe5
¤xe5 15.£d5+ ¢h8 16.f4
¤g6 17.¦ad1 ¦ab8 18.h3
¥c2 19.¦d2 ¥a4 20.£h5
¥c6 21.¥f2 ¥xg2 22.¢xg2
¦xf4 23.¤e3 ¦bf8 24.¥g1
¦4f7 25.£d5 ¤e5 26.¦f2
¦xf2+
27.¥xf2
£c6
28.£xc6 bxc6 29.¤g4
¤xg4 30.hxg4 ¥f6 31.¦e6
¦d8 32.¥e3 ¢g8 33.¥f4
¢f7 34.¦xd6 ¦xd6 35.¥xd6
c4 36.¢f3 ¢e6 37.¥b8 a5
38.a4
¥d8
Jurasek,M
(2272)-Hrdina,R
(2148)
Czech Republic 2016 ½–½]

Colovic,Aleksandar (2432) Ermeni,Avni (2270) [B40]
Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.g3 ¤c6
4.¥g2 d6 5.0–0 ¤f6 6.¦e1
£c7
[6...¥d7 7.c3 ¥e7 8.d4
cxd4 9.cxd4 d5 10.exd5
exd5 11.¤e5 0–0 12.¤xd7
£xd7 13.¤c3 h6 14.¥e3
¦fe8 15.£d3 ¥b4 16.¦ec1
¦ac8 17.£b5 a6 18.£a4
¥xc3 19.bxc3 £f5 20.£c2
¤xd4 21.£xf5 ¤xf5 22.¥h3
g6 23.¥xf5 gxf5 24.¦ab1 b5
25.a4 bxa4 26.¦b4 ¤e4
27.¥d4 ¤c5 28.¦a1 ¦e6
29.¦a3 ¤d3 30.¦bxa4
¦cc6 31.¦a5 ¦cd6 32.¦b3
¢h7 33.¦b8 f6 34.¢g2 f4
35.¢f3
fxg3
36.hxg3
Hasangatin,R
(2509)-

9...dxc5
10.¥g5
¥e6
11.¥xf6 ¥xf6 12.¤a3 0–0
13.£e2 ¦fe8 14.¤c2 ¦ad8
15.¤e3 ¦d7 16.£c2 b5
17.a4 a6 18.axb5 axb5
19.¦a6 ¦d6 20.¤d5 £d8
21.¦ea1 c4 22.h4 ¥xd5
23.exd5 ¤e7 24.¦xd6
£xd6 25.¦d1 ¤c8 26.¤d2
£b6 27.b3 cxb3 28.£xb3
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Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.c3 ¤f6
4.¥d3 ¥g4 5.h3 ¥h5 6.g4
[6.¥c2 ¤c6 7.d3 e6 8.¤bd2
d5 9.£e2 ¥e7 10.¤f1 0–0
11.¤g3 ¥g6 12.0–0 £c7
13.¤h2 b5 14.f4 c4 15.d4
dxe4 16.¤xe4 ¦ad8 17.¤f3
¤xe4
18.¥xe4
¥xe4
19.£xe4 ¦d5 20.¤g5 ¥xg5
21.fxg5 £d7 22.¥f4 a5
23.a4 b4 24.£e2 ¦c8 25.h4
¤e7 26.¦f3 ¦f5 27.g4 ¦d5
28.¦af1
bxc3
29.bxc3
£xa4 30.¥e5 ¦f8 31.h5
¤c6 32.¥xg7 ¢xg7 33.h6+
¢g8
34.£xe6
¤xd4
35.cxd4 £d7 Svidler,P
(2765)-Grischuk,A (2717)
Moscow 2006 ½–½]

28...¥e7
29.¥f1
¤d6
30.¤c4 ¤xc4 31.¥xc4
¦b8 32.d6 ¥xd6 33.¥xf7+
¢h8 34.£e6 ¥c5 35.£xb6
¥xb6 36.¦d5 e4 37.¦e5
¦f8 38.¦xb5 ¥a7 39.¦b7
¥c5 40.¦c7 ¥b6 41.¦b7
¥c5 42.¢f1 g6 43.¢e2
¦c8 44.¥d5 ¦e8 45.¦c7
¥d6 46.¦c6 ¥e5 47.¢e3
¥b8 48.c4
1–0

6...¥g6 7.¥b5+ ¤c6
[7...¤fd7 8.d3 e6 9.¥f4
£b6 10.¤a3 a6 11.¥xd7+
¤xd7 12.0–0 ¥e7 13.¤c4
£c6 14.¦e1 b5 15.¤e3 h5
16.¤d2 hxg4 17.£xg4 ¤e5
18.¥xe5 dxe5 19.a4 ¦d8
20.axb5 axb5 21.c4 b4
22.¦a7 ¦d7 23.¦ea1 0–0
24.¤f3 ¦xa7 25.¦xa7 ¥f6
26.h4 ¦a8 27.¦xa8+ £xa8
28.h5 ¥h7 29.£g3 £a1+

Fejzullahu,Afrim (2298) Lazov,Toni (2288) [B50]
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30.¢g2 £xb2 31.¤g4 ¢f8
32.h6 ¥g6 33.¤xf6 gxf6
34.¤h4 £d2 35.¤xg6+
fxg6 36.£h3 £g5+ 37.¢f1
Bazant,P (2394)-Jurcik,M
(2468) Frydek Mistek 2009
½–½]
8.d3 £c7 9.£e2 a6
10.¥xc6+ £xc6 11.c4 e6
12.¤c3 ¥e7 13.a4 ¤d7
14.d4 h5 15.d5 £b6
16.dxe6 fxe6 17.a5 £d8
18.¦g1 hxg4 19.hxg4 0–0
20.¥e3 b5 21.axb6 £xb6
22.¦d1

Nikolovski,Nikola (2265) Sadiku,Bedri (2189) [C45]
Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4
exd4 4.¥c4 d6 5.¤xd4
¤xd4 6.£xd4 £f6 7.£d3
£g6
[7...¥e7 8.0–0 ¤h6 9.¤c3
c6 10.¥e3 ¤g4 11.f4 £h4
12.h3 ¤xe3 13.£xe3 0–0
14.¦ad1 ¥e6 15.¥xe6 fxe6
16.¤e2 d5 17.c4 b6
18.cxd5 ¥c5 19.¤d4 e5
20.fxe5 cxd5 21.b4 ¥xb4
22.exd5 ¥c5 23.¦xf8+ ¦xf8
24.d6 ¦f4 25.g4 ¦xg4+
26.hxg4 £xg4+ 27.¢f2
£xd1 28.d7 ¥e7 29.£f4 g5
30.£e4 £d2+ 31.¢g3
£c3+ 32.¤f3 ¢g7 33.¢g4
b5 34.e6 £f6 35.¤d4 h5+
36.¢xh5 £h6+ 37.¢g4
Sveshnikov,E
(2560)-

22...¦xf3 23.£xf3 £xb2
24.¥d2 ¦f8 25.£h3 ¤e5
26.f4 ¤xc4 27.g5 ¤xd2
28.¦xd2 £c1+ 29.¤d1
£c4 30.¦h1
0–1
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26.g4 hxg4 27.hxg4 g5
28.¢g2
¢g7
29.¦h1
£xg4+ 30.£xg4 ¤xg4
31.¤e4 ¥f4 32.¤g3 ¤f6
33.¦e7 ¦d8 34.¦he1 ¦b8
35.¢f3 ¥d6 36.¦7e2 g4+
37.¢g2 ¢h6 38.¤e4 ¤xe4
39.¦xe4 ¢g5 40.¦d4 ¥c5
41.¦d7 ¦f8 42.¦xb7 ¢xf5
43.¦c7 ¥b6 44.¦f1+ ¢g6
45.¦xc6+ f6 46.c4 ¢g5
47.c5 ¥a5 48.¦a6 ¥d2
49.c6 ¥f4 50.¦xa7 ¦c8
51.¦g7+ ¢f5 52.c7 ¦h8
53.¦h7 ¦c8 54.¦d7 ¢g5
55.¦g7+ ¢f5 56.¦f2 ¦h8
57.¦h7 ¦c8 58.¦d7 ¢e4
59.¦e2+ ¢f5 60.¦f2 ¢e4
61.b4 ¥e5 62.b5

Meijers,V (2360) Riga 1995
½–½]
8.0–0 ¤f6 9.¤c3 c6 10.f4
[10.h3 ¥e6 11.¥xe6 fxe6
12.£c4 ¤d7 13.f4 £f7
14.¥e3 ¥e7 15.£b3 b6
16.£a4 ¤b8 17.¥xb6 0–0
18.¥e3 ¦c8 19.f5 e5
20.£b3 £xb3 21.axb3 c5
22.¤d5 ¢f7 23.¤b6 1–0
(23)
Frey,T
(2175)Theuermeister,P Augsburg
1997]
10...¥e6
11.f5
¥xc4
12.£xc4 £h5 13.£b3 ¦b8
14.¥f4 ¥e7 15.e5 dxe5
16.¥xe5

1–0
Xhiroja 10
Angola-Kosova 2.5 :1.5

Me tri remizime dhe një
humbje kësaj here u pajtuam
me një humbje minimale dhe e
humbëm një rastë të mirë që të
plasohemi në renditjen finale
në poziten ku edhe e kemi
filluar.Fajtori kryesorë për këtë
humbje është autori i këtyre
radhëve ku në një « cajtnot »
nuk veprove si duhet dhe nga

16...0–0 17.¥xb8 ¥c5+
18.¢h1 ¦xb8 19.£c4 ¥d6
20.h3 £g5 21.£d3 ¥c7
22.£f3 h5 23.¦fe1 £h4
24.¦e2 £b4 25.¦ae1 ¦f8
90

OLIMPIADA E SHAHUT 2016 - BAKU (AZE)

një pozitë ku kishte shpresa
për
një
finale
me
përparsi,mirpo një moskujdes
në lëvizjen e 26 e gjithë pozita
muar një kahje tjetër.Kjo
disfatë
e
përfaqësueses
kosovare na humbi të gjitha
shpresat që të rënditemi në
tabelen edhe ku ja filluam.

25.¥xg4 hxg4 26.¤e5 ¢g7
27.¢g2 ¦h8 28.¦h1 ¦h5
29.axb5 axb5 30.¤xg4
¦dh8 31.£f3 ¤xc2 32.f5
¤xa1 33.f6+ ¢f8 34.¥f4
£a7
35.fxe7+
£xe7
36.¦xa1 £xh4 37.¦a8+
¢g7 38.¦xh8 Gabuzyan,H
(2614)-Kotanjian,T (2485)
Yerevan 2016 1–0 (69)]
9.¦e1 ¥b7 10.£c1
[10.e4 d4 11.e5 ¤d5 12.h4
£c7 13.£e2 b5 14.¤g5
¤c3 15.¥xc3 dxc3 16.¤df3
h6 17.¤h3 ¦fd8 18.¤f4 a6
19.a3 ¦ac8 20.£e3 a5
21.¤e2 a4 22.bxa4 b4
23.£f4 ¦a8 24.g4 ¦a6
25.g5 hxg5 26.hxg5 g6
27.¤h2 ¤d4 28.¤g4 ¤f5
29.¤g3 ¦xa4 30.¥xb7
£xb7
31.¤xf5
gxf5
32.¤f6+
½–½
(32)
Rakhmanov,A
(2610)Ghaem Maghami,E (2556)
Dubai 2014]

Aderito,Pedro (2315) Saraci,Nderim (2337) [A06]
Baku Chess Olympiad 2016
1.¤f3 ¤f6 2.b3 d5 3.¥b2
e6 4.g3 ¥e7 5.¥g2 0–0 6.0–
0 c5 7.d3 ¤c6 8.¤bd2 b6
[8...£c7 9.¦e1 e5 10.e4 d4
11.¤h4 g6 12.¥c1 ¥g4
13.¤hf3 b5 14.h3 ¥d7
15.¤h2 £c8 16.h4 h5
17.a4 a6 18.f4 exf4 19.gxf4
¤g4
20.¤df3
¤xh2
21.¢xh2 ¥g4 22.£d2 £c7
23.£f2 ¦ad8 24.¥h3 ¤b4

10...d4 11.e4 ¦c8 12.a4 a6
13.£d1 ¤d7 14.h4 b5
15.axb5 axb5 16.¤f1 £c7
17.¤1h2
¦a8 18.£e2
¤de5 19.¤xe5 ¤xe5 20.f4
¤c6 21.¤f3 ¦xa1 22.¦xa1
¦a8
23.¦xa8+
¥xa8
91

OLIMPIADA E SHAHUT 2016 - BAKU (AZE)

24.¢h2 ¥b7 25.c3 dxc3
26.¥xc3 b4 27.¥b2 ¥a6
28.£c2 £d8 29.¥f1 £a5
30.£b1 ¥f6 31.e5 ¥e7
32.¤d2 £d8 33.¢h3 h6
34.¤c4 ¤d4 35.¥xd4
£xd4 36.£b2 £d7 37.£e2
g6 38.¥g2 £d4 39.£e4
£xe4
40.¥xe4
¥xc4
41.dxc4 ¢g7 42.¢g4 ¥d8
43.¥d3 ¥c7 44.¥e4 ¥d8

Baku Chess Olympiad 2016
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.d3 d5
[9...d6 10.a5 ¥e6 11.¥xe6
fxe6 12.¤bd2 d5 13.c3 ¥d6
14.d4 bxc3 15.bxc3 exd4
16.cxd4 dxe4 17.¤xe4 ¥b4
18.¥d2 ¤xe4 19.¦xe4 £d5
20.¥xb4 £xe4 21.¥xf8
¦xf8 22.¦c1 h6 23.£d2
¦b8 24.£e3 £d5 25.h3
¦b4 26.£c3 ¤xd4 27.£xb4
¤e2+ 28.¢h1 1–0 (28)
Topalov,V
(2761)Svidler,P (2751) Saint
Louis 2016]
10.exd5 ¤xd5 11.¤xe5
¤xe5 12.¦xe5 ¥b7

½–½

[12...c6
13.¤d2
¥d6
14.¦e1 £h4 15.g3 £h3
16.¤e4 ¥c7 17.¤g5 £f5
18.£f3 £g6 19.£g2 h6
20.¤f3 £h5 21.h4 ¥g4
22.¤h2 ¥d7 23.¥d2 ¦fe8
24.£f3 £g6 25.h5 £d6
26.¤g4 ¥b6 27.¢g2 ¢h8
28.¥xd5 cxd5 29.¥f4 £c5
30.¤e5 ¥e6 31.¦ac1 ¥c7
32.c3 ¥xe5 33.¥xe5 bxc3
34.bxc3 £c6 35.a5 £d7

Makolli,Perparim (2289) Silva,David (2276) [C88]
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b3 48.a6 ¦e6 49.¦b4 ¦xa6
50.¦xb3 ¦xa4 51.¦b7 h5
52.¢g1

36.£f4 ¢g8 37.f3 £b5
38.£d2 £xa5 39.g4 £d8
40.£f4 ¦c8 41.£a4 £b6
42.¥d4
Li,R
(2246)Pratihba,Y (2174) Rockville
2013 0–1 (94)]
13.£f3
15.¤f1

½–½

c6 14.¤d2 a5
¥f6
16.¦e1

Soares,Erikson Roberto Mau
(2274) - Ermeni,Avni (2270)
[A46]
Baku Chess Olympiad 2016

16...¦a6
17.¤e3
£a8
18.¤g4 c5 19.£g3 ¥d4
20.¥e3 ¤xe3 21.fxe3
¥xb2 22.¦ab1 ¥c3 23.¦e2
¥d5 24.e4 ¥xb3 25.cxb3
¦g6 26.£f4 £e8 27.¤e3
¥d4 28.¢h1 ¥e5 29.£f3
¦f6 30.¤f5 g6 31.¤h6+
¢g7 32.£h3 £e6 33.¤g4
¦f4 34.¤xe5 £xe5 35.£e3
¦d8 36.¦c2 ¦f6 37.£xc5
£xc5 38.¦xc5 ¦xd3 39.h3
¦f2 40.¦xa5 ¦dd2 41.¦g5
¦fe2 42.¦a1 ¦xe4 43.a5
¦ee2 44.¦a4 h6 45.¦g3
¦a2 46.¦g4 ¦xa4 47.bxa4

1.¤f3 ¤f6 2.g3 b5 3.¥g2
¥b7 4.d4 e6 5.0–0 c5 6.c4
[6.c3 d5 7.dxc5 ¥xc5 8.b4
¥b6 9.a4 bxa4 10.£xa4+
¤bd7 11.¤e5 0–0 12.¤c6
¥xc6 13.£xc6 ¤e5 14.£b5
¦b8 15.£a6 ¦c8 16.¥f4
¤g6 17.¥d2 h5 18.¤a3 h4
19.¦fd1 hxg3 20.hxg3 ¤g4
21.e3 £g5 22.£e2 £h5
23.c4 f5 24.c5 ¥c7 25.¤b5
£h2+ 26.¢f1 ¤xf2 27.£xf2
¥xg3 28.£g1 £h4 29.¤d4
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f4 30.¢e2 f3+ 31.¥xf3 ¦xf3
32.¥e1 ¤e5 33.¦ac1 ¥xe1
34.¦xe1 ¦g3 35.£h1 ¦h3
Laznicka,V
(2676)Khismatullin,D
(2651)
Poikovsky 2015 0–1]
6...b4 7.d5
[7.b3 d5 8.cxd5 ¥xd5
9.¥b2 ¥e7 10.¤bd2 0–0
11.£c2 cxd4 12.¤xd4
¥xg2 13.¢xg2 £d5+ 14.e4
£h5 15.¦ac1 ¦e8 16.¤2f3
¤bd7 17.¤c6 ¥f8 18.¦fd1
£b5 19.¤cd4 £a6 20.£c6
£a5 21.£b5 £b6 22.e5
£xb5
23.¤xb5
¤d5
24.¤c7 ¤xc7 25.¦xc7 ¤b6
26.¥d4 ¤d5 27.¦c4 a5
28.¤d2 f5 29.¦c6 ¢f7
30.¦dc1 ¦ed8 31.¤c4 ¦d7
32.¥c5 ¥xc5 33.¦xc5 a4
34.¤d6+ ¢g6 35.¤b5 axb3
36.axb3 ¦a2 Kristinsson,J
(2211)-Jonsson,P (1828)
Reykjavik 2016 1–0 (80)]

12.e5 ¤fd7 13.exd6 ¥f6
14.¤d2 ¤e5 15.¤e4 ¤bd7
16.¦e1 c4 17.¦e3 ¤d3
18.£g4 ¤7e5 19.£e2 ¤d7
20.¤xf6+ ¤xf6 21.¦e7
¦xe7 22.dxe7 £d7 23.¥g5
£xf5 24.¥xf6 ¦e8 25.£f3
£d726.£h5

7...exd5
8.¤h4
¥e7
9.cxd5 d6 10.¤f5 0–0
11.e4¦e8

26...¥c8 ?? 27.£g5 £g4
28.£xg4 ¥xg4 29.d6 ¥d7
30.¥d4 ¦c8 31.¥b7 ¦b8
32.¥a6 ¤xb2 33.¥xb2 c3
34.¥c1 ¦b6 35.¥c8
1–0
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8...exd5 9.d3
[9.¤c3 ¤e4 10.d4 ¥b6
11.¥e2 ¥a5 12.¦c1 £d6
13.£b3 ¥g4 14.0–0 ¥xf3
15.¥xf3 ¤d2 16.£xd5
£xd5
17.¥xd5
¤xf1
18.¢xf1 ¦ac8 19.¤e4 ¤e7
20.¦xc8 ¦xc8 21.¥xf7+
¢xf7
22.¤d6+
¢e6
23.¤xc8 ¤xc8 24.e4 g6
25.¢e2 b5 26.¢d3 ¤d6
27.d5+ ¢d7 28.¥d4 ¤c8
29.f4 ¥c7 30.e5 ¤b6
31.¢e4
¤c4
32.¥xa7
¤xa3 33.d6 ¥xd6 34.exd6
¢xd6
35.¥b8+
¢e6
36.¥e5 ¤c4 37.¥c3 ¤d6+
38.¢f3
¢d5
Campos
Calvo,S
(2028)-Urbina
Perez,J (2210) Caleta 2012
0–1]

Sadiku,Bedri (2189) Aguiar,Cristiano (2208) [A00]
Baku Chess Olympiad 2016
1.¤f3 d5 2.b4 e6 3.¥b2
¤f6 4.a3 c5 5.bxc5 ¥xc5
6.e3 0–0 7.c4 ¤c6 8.cxd5
[8.d4 ¥e7 9.¤bd2 b6
10.¥e2 ¥b7 11.0–0 ¦c8
12.cxd5 £xd5 13.£b3 ¤a5
14.£xd5 ¤xd5 15.¦fc1 a6
16.¤e5 b5 17.¥f3 ¥d6
18.¤e4 ¥xe5 19.dxe5 ¤b3
20.¦xc8 ¦xc8 21.¦b1 ¦c7
22.¤d6 ¤d2 23.¦d1 ¤xf3+
24.gxf3 ¢f8 25.e4 ¤f4
26.h4 ¥a8 27.¢h2 ¢e7
28.¥d4 f6 29.exf6+ gxf6
30.¥xf6+ ¢f8 31.¥e5 ¤g6
32.¥g3 ¦c3 33.¤xb5 axb5
34.¦d8+ ¢f7 35.¦xa8 ¦xf3
36.¦a7+ ¢g8 37.h5 ¤f4
Jaracz,P
(2507)Tomczak,J
(2554)
Trzcianka 2015 1–0]

9...¦e8 10.¥e2 ¤g4 11.d4
¥d6 12.h3 ¤h6 13.¤c3
¥e6 14.0–0 f5 15.¤a4 ¤f7
16.¤c5 ¥c8 17.¦e1 g5
18.g3 g4 19.¤h2 gxh3
20.¥f3 ¤e7 21.¤d3 ¤g5
22.¤f4 ¤e4 23.¥h5 ¦f8
24.¤xh3 ¤g6 25.¤f4 £g5
26.¤f3 £h6 27.¤e5 ¤xf4
28.exf4 ¥e6 29.¢g2 ¦ac8
30.¦h1 £g7 31.£b3 £c7
32.¦ac1 £b6 33.£xb6
axb6 34.¦hd1 b5 35.¥e2
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b4 36.axb4 ¥xb4 37.¥d3
¦xc1 38.¦xc1 ¦a8 39.¤f3
¦a2 40.¦c2 ¥d6 41.¥c1
¦xc2 42.¥xc2 b5 43.¤h4
¥b4

olimpiadë nuk ka dhe gjdo
kush mundë të befasojë
përkundër elos të vogël e cila
nuk tregonte një pasqyrë reale
të forcës së ekipes.

Saraci,Nderim (2337) - Cu
Hor,Winston Darwin (2318)
[A30]
Baku Chess Olympiad 2016

½–½
Xhiroja 11
Kosova-Guatemala 2.5 :1.5

1.¤f3 ¤f6 2.c4 c5 3.g3 b6
4.¥g2 ¥b7 5.¤c3 d6 6.0–0
¤bd7 7.d4 cxd4 8.£xd4
g6 9.b3 ¥g7 10.¥b2 0–0
11.¤d5

Xhiroja e fundit dhe një fitore
shumë e lehtë e ekipes
olimpike
ku
në
find
rrubullaksum 10 pikë dhe me
pesë fitore dhe gjashtë humbje
u renditem më poshtë se që
menduam mirpo mbasi ishte
hera e parë ky rezultat është i
realizueshëm dhe mendoj për
fillim nuk është ndonjë
katastrof.E di se shumë kush
ka pritur ndonjë rezultat më të
mirë mirpo duhet përmendur
se ekipe të dobëta në

[11.¦fd1 ¤e4 12.£e3 ¤xc3
13.¥xc3 ¥xc3 14.£xc3
£c7 15.a4 ¦ac8 16.¥h3
¦cd8 17.¤d4 a6 18.¥g2
¥xg2 19.¢xg2 d5 20.¤f3
dxc4 21.¦ac1 b5 22.axb5
axb5
23.bxc4
bxc4
24.£xc4
½–½
(24)
Eljanov,P
(2702)96
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¢g7 35.¦f4 ¦b7 36.¦cc4
h5 37.¦b4 ¦e7 38.¦a4 ¦b2
39.¢f3 ¦c7 40.¦fb4 ¦d2
41.¦d4 ¦b2 42.¦d1 ¦cc2
43.¦f1 ¦d2 44.h3 ¦dc2
45.g4 hxg4+ 46.hxg4 ¦d2
47.g5

Karjakin,S (2772) Tromsoe
2013]
11...e5 12.¤xf6+
[12.£d2 ¤xd5 13.cxd5 ¤f6
14.¤e1 ¦c8 15.e4 ¥a6
16.¤d3 ¥h6 17.f4 ¦e8
18.¦fe1 ¥xd3 19.£xd3 exf4
20.¦f1 ¤h5 21.¥f3 fxg3
22.¥xh5 £h4 23.hxg3
£xh5 24.£d4 £e5 25.£f2
¥e3
26.¥xe5
¥xf2+
27.¢xf2 ¦xe5 28.¦ac1
¦xc1 29.¦xc1 ¦xe4 30.¦c6
¢f8 31.¦xd6 ¢e7 32.¦c6
¦d4 33.¦c7+ ¢f6 34.¦d7
¦d2+ 35.¢e3 ¦xa2 36.¢d4
h5 37.¦d6+ ¢e7 38.¦c6
¦d2+ 39.¢e5 ¦e2+ 40.¢d4
¦g2 41.¢e5 f6+ Yagiz,Y
(2252)-Eminov,O (2326)
Konya 2015 0–1]

47...¦dc2 48.¦h4 ¦a2
49.¢g3 ¦e2 50.¦e4 ¦eb2
51.¦e8 ¦c2 52.f4 ¦h2
53.¦b1 ¦af2 54.¦g1 ¦a2
55.¦d8 ¦af2 56.¢g4 ¦a2
57.¢f3 ¦hf2+ 58.¢e4
¦a4+ 59.¦d4 ¦a3 60.¦gd1
¦h2 61.¦1d3 ¦a6 62.¦d6
¦a4+ 63.¦3d4 ¦a3 64.¦b4
¦h3 65.¦d3 ¦a6 66.¦b5
¦a4+ 67.¢e5 ¦h8 68.¦d4
¦e8+ 69.¢d5 ¦a3 70.¦e4
¦xe3
71.¦xe3
¦xe3
72.¦b8 ¦e1 73.¦a8 ¦e2

12...£xf6 13.£e3 ¦ad8
14.¦ad1 ¤c5 15.b4 ¤e6
16.£a3 £e7 17.£xa7 ¦a8
18.£xb6 ¦xa2 19.¥c3 ¦c8
20.¤d2 ¥xg2 21.¢xg2
¤d4
22.¥xd4
exd4
23.¦fe1 £c7 24.£xc7
¦xc7 25.b5 ¦b2 26.e3 d3
27.¦f1 ¥c3 28.¤e4 ¦xc4
29.¤xd6 ¦a4 30.¦xd3 ¥e5
31.¦d5 ¥xd6 32.¦xd6
¦xb5 33.¦c1 ¦a2 34.¦f6

½–½
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14.g3
[14.£b3 ¤d7 15.¤ab1 ¤c5
16.£c2 ¥b7 17.¤d2 ¦fe8
18.b4 ¤d7 19.£b1 ¦ab8
20.¤b3 ¥a8 21.¤d4 ¦bc8
22.f5 ¤gf8 23.fxe6 fxe6
24.¤f3 ¥f6 25.¦fd1 ¦cd8
26.¤a4 £b8 27.£d3 ¥e7
28.a3 ¥c6 29.¤c3 ¥a8
30.¥f4 ¤e5 31.£e3 ¤g4
32.£d2 ¤g6 33.¥g3 ¤4e5
34.¤d4 ¥f6 35.¢h1 £b7
36.¦f1 £e7 37.¦cd1 £c7
38.£a2 ¤f8 39.¥h5 ¦e7
40.¥e2 ¦ee8 41.¦c1 ¥b7
42.a4 ¥c8 43.¤b3 ¥g5
Ginzburg,M
(2450)Loiterstein,M (2260) Mar
del Plata 1995 1–0 (63)]

Juarez Flores,Carlos A (2392)
- Makolli,Perparim (2289)
[B44]
Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 ¤c6 5.¤b5 d6
6.c4 ¤f6 7.¤1c3 a6 8.¤a3
¥e7 9.¥e2 0–0 10.0–0 £c7
11.¥e3 b6 12.¦c1 ¤e5
13.f4 ¤g6

14...¥b7
15.¥f3
¤d7
16.£d2 ¦ac8 17.h4 ¦fe8
18.h5 ¤gf8 19.£f2 ¥d8
20.¦cd1 £b8 21.¦d2 ¥c6
22.¤c2 ¥a8 23.¦fd1 ¥e7
24.¤a3 ¥c6 25.e5 ¥xf3
26.£xf3 d5 27.¤cb1 ¥b4
28.¦c2 dxc4 29.¦xc4
¥xa3 30.¤xa3 b5 31.¦xc8
¦xc8 32.¤b1 ¦c2 33.¥d4
¦c4 34.¤c3 ¤b6 35.¤e4
£c7 36.h6 g6 37.¤f6+
¢h8 38.¤e8 £b8 39.¤d6
¦c7 40.f5 gxf5 41.g4 f4
42.£xf4 ¤d5 43.¤xf7+

[13...¤ed7 14.¥f3 ¥b7
15.g4 h6 16.h4 ¤h7 17.h5
¦fc8 18.£e2 e5 19.f5 £d8
20.¦fd1 ¤g5 21.¥g2 ¤f6
22.¥f2 £c7 23.¦c2 ¥d8
24.b4 £b8 25.c5 dxc5
26.bxc5 ¥e7 27.¤a4 ¥xe4
28.¤xb6 ¥xg2 29.¢xg2
£b7+ 30.¢h2 ¤f3+ ½–½
(30) Czarnota,P (2529)Stachowiak,K
(2448)
Legnica 2014]
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¢g8 44.£g5+ ¤g6 45.¤d8
£c846.¦f1

Ermeni,Avni (2270) Giron,David (2174) [B51]
Baku Chess Olympiad 2016

46...¦e7 47.¤xe6 £xe6
48.¥c5 ¦e8 49.¥d6 £d7
50.¢h2 £d8 51.£xd8
¦xd8 52.¦c1 ¤e3 53.¦c6
¤xg4+ 54.¢g3 ¤4xe5
55.¦xa6 ¤f7 56.¥c5 ¤xh6
57.¦b6 ¤f5+ 58.¢g4 ¤d4
59.b4 ¦d5 60.¦b8+ ¢g7
61.¦b7+ ¢h6 62.¢g3
¤f5+ 63.¢g4 ¤d4 64.¢g3
¦g5+ 65.¢f2 ¦g4 66.¢e3
¤f5+ 67.¢f2 ¤d4 68.¢e3
¤c2+
69.¢d2
¤xb4
70.¥e3+ ¤f4 71.¦xb5
¦g2+ 72.¢c3 ¦g3 73.¢d2
¤bd5
74.¥c5
¦g2+
75.¢e1
¦xa2
76.¦b7
¤d3+

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¥b5+
¤c6 4.0–0 ¤f6 5.¦e1 ¥d7
6.c3 a6 7.¥f1 ¥g4 8.h3
¥xf3 9.£xf3 e6 10.a4
[10.d3 ¥e7 11.¤d2 0–0
12.£d1 d5 13.e5 ¤d7
14.¤f3 b5 15.¥f4 ¦b8
16.a3 c4 17.d4 a5 18.g3 b4
19.axb4 axb4 20.h4 ¦e8
21.b3 ¤b6 22.¦e3 ¦a8
23.cxb4 ¤xb4 24.¦c1 ¤a2
25.¦c2 ¤b4 26.¦c1 ¤a2
27.¦c2 ¤b4 ½–½ (27)
Maze,S
(2627)Gharamian,T (2637) Agen
2016]

0–1

10...¤a5
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¢xe5 34.¦xa6 g5 35.¦b6
f5 36.a5 ¦d3 37.¢f2 ¦d1
38.¦b5+ ¢e4 39.¦b4+
¢e5 40.¦d4 ¦a1 41.b4 g4
42.¦d2 f4 43.c4 ¢e4 44.c5
g3+ 45.¢g2 ¢f5 46.¦c2
¢g4 47.¦c4 ¦a2+ 48.¢g1
¦a1+
49.¢g2
¦a2+
50.¢g1 ¢h3 51.¦xf4 ¦a1+
52.¦f1 ¦xf1+ 53.¢xf1 ¢h2
54.c6 g2+ 55.¢e2 g1£
56.b5 £b1

[10...¥e7 11.d3 0–0 12.¤d2
¦b8 13.£d1 ¦e8 14.¤f3 d5
15.¥f4 ¦c8 16.e5 ¤d7
17.g3 ¤f8 18.h4 £c7 19.h5
b5 20.£c2 £b6 21.¥g2 c4
22.b4 ¥xb4 23.dxc4 ¥e7
24.axb5 axb5 25.cxb5
£xb5 26.¦eb1 £c5 27.£d3
½–½ (27) Wallin,D (2145)Forsberg,V (2153) Sweden
2004]
11.£d1 c4 12.¤a3 ¦c8
13.d3 ¤b3 14.¦b1 ¤xc1
15.¤xc4 ¤xd3 16.£xd3
£c7 17.¦bd1 ¦d8 18.e5
dxe5 19.£xd8+ £xd8
20.¦xd8+ ¢xd8 21.¤xe5
¢e8 22.¦d1 ¥c5 23.g4
¥b6 24.¥g2 ¥c7 25.f4
¥xe5
26.fxe5
¤d5
27.¥xd5 exd5 28.¦xd5

0–1

Juarez Flores,Gustavo E
(2114) - Sadiku,Bedri (2189)
[A25]
Baku Chess Olympiad 2016
1.c4 e5 2.¤c3 d6 3.g3 g6
4.¥g2 ¥g7 5.e3 ¤c6
6.¤ge2 ¤ge7 7.a3 0–0 8.0–
0 ¥d7

28...h5
29.¦c5
¢d7
30.gxh5 ¢e6 31.¦c7 ¦xh5
32.¦xb7 ¦xh3 33.¦b6+
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[8...¥e6
9.¤d5
¦b8
10.¤ec3 a6 11.b4 b5
12.cxb5 axb5 13.¥b2 £d7
14.£c2 ¦fc8 15.¦fc1 f5
16.d3 ¢h8 17.f4 £e8
18.¤xe7 ¤xe7 19.fxe5
dxe5 20.¤e2 c5 21.bxc5
¥d5 22.e4 fxe4 23.¥xe4
£c6 24.¤c3 £xc5+ 25.£f2
£xf2+
26.¢xf2
¥e6
27.¤d1 ¤f5 28.¦xc8+ ¦xc8
29.¦c1 ¦f8 30.¢g2 ¤d4
31.¦c5 ¦b8 32.¥c3 ¦c8
33.¦xc8+ ¥xc8 34.¥b4 ¥f6
35.¤c3 ¢g7 36.¤d5 ¥e6
37.¤xf6
¢xf6
38.¢f2
Zozulia,A (2346)-Peng,Z
(2411) Istanbul 2012 ½–½]

Gassner,E-Oetiker,H
Leukerbad 1992 ½–½ (70)]
10...¥h3 11.¥h1 ¤d8
12.b4 c6 13.¥b2 £d7
14.£b3 ¤e6 15.¦ad1
¦ad8 16.¤b1 d5 17.cxd5
cxd5 18.¤d2 a6 19.¦c1 h6
20.a4 g5 21.¤f3 ¤g6
22.¥g2 ¥xg2 23.¢xg2 f5
24.d4 e4 25.¤e5 ¤xe5
26.dxe5
f4
27.¤d4

9.d3 £c8 10.¦e1
[10.b4 ¥h3 11.b5 ¥xg2
12.¢xg2 ¤d8 13.e4 ¤e6
14.¥e3 b6 15.¦c1 £b7
16.¢g1 ¦ac8 17.a4 ¤c5
18.f4 ¥h6 19.¤d5 ¤xd5
20.cxd5 f6 21.£c2 f5
22.¥d2 ¥g7 23.¥c3 ¤d7
24.¦f2 fxe4 25.dxe4 a5
26.¦cf1 ¦ce8 27.¥a1 ¤c5
28.g4 £c8 29.f5 £d7
30.¥b2 ¥f6 31.¥c1 g5
32.¤g3 h6 33.¥e3 ¦b8
34.h3 ¢f7 35.¦h2 ¦h8
36.¤h5 ¦h7 37.¥f2 ¦hh8
38.¢h1 ¦h7 39.¦d1 ¦hh8

27...¥xe5 28.¤xe6 £xe6
29.¥xe5 £xe5 30.gxf4
gxf4 31.¢h1 ¦d7 32.¦g1+
¢h7 33.¦g2 fxe3 34.fxe3
¦f5 35.¦cg1 ¦df7 36.b5
axb5
37.£xb5
¦g5
38.¦xg5 hxg5 39.£e2 ¦f3
40.£g2 ¦xe3 41.¦b1 ¦f3
42.¦xb7+ ¢g6 43.¦b6+
¢f5 44.£c2 £a1+ 45.¦b1
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ndërkombëtaret dhe miqët
tanë nuk mund që ta
ndryshonin.Kosova dhe shahu
kosovar në Baku e kryn atë
punë që është pritur dhe ne që
ishim pjesëmarrës e kishim atë
fatë sikur ata që shpallën
pavarësin e Kosovës që në atë
momentë ishin në ato pozita
që duhen të nënshkruajnë.
45...¦f1+ 46.¢g2 ¦xb1
47.£c8+ ¢e5 48.£c7+
¢d4
49.£a7+
¢d3
50.£a6+ ¢e3 51.£a7+ d4
0–1

Këto janë 44 lojërat e
kosovarve në olimpiadën e 42të në Baku ku mbesin lojëra që
shënuan një erë të re për
shahun kosovar.Rruga e
pjesmarrjes së Kosovës nëpër
olimpiada tashë e tutje është e
hapur dhe askush nuk ka të
drejtë që një pjesmarrje tonë ta
kontestoj.E di se shumë shtete
që i kemi fqinjë kjo pjesmarrje
e jona nuk ju pëlqen mirpo me
kalimin e kohës edhe këto
shtete do të mësohen se
Kosova e ka vendin aty ku që
moti e meritonte mirpo situata
politike që tjerët na ofruan këtë
ndales të mos pjesmarrjes edhe
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Referi Kosovar

Kosova përveq shahistëve të saj që e
prezentuan shtetin në mesin e shumë referve
ndërkombëtar kësaj here është prezentuar
edhe me referin e saj dhe ishte një kënaqësi e
veçant që këtë vitë që shkruam historin ishim
të kompletuar edhe me njeriun që ndau
drejtësin në katroret bardhë e zi. Ky nder i takoj
Z.Burhan Misini që në përzgjedhjen e ngushtë u nominua nga
zyrtaret e Fides në mesin e emrave nga gjithë Bota.
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Norma për mjeshtër ndërkombëtar

Më duhet në këtë kapitull të shënoj edhe një herë atë që e shënova
për portalin „sportks“ për normen e fituar nga talenti i shahut
kosovar ku kjo norm ishte më së e merituar në bazë të lojërave dhe
përgatitjeve të tij para gjdo takimi.
Kosova në këtë olimpadë doli edhe fituese e një norme që në
olimpiadë kondsiderohen si dy norma për mjeshtër ndërkombëtar.
Këtë e arriti shpresa e shahut kosovar Nderim Saraçi, Mjeshtër FIDE
që luajti në tabelën e parë dhe u ballafaqua me shahistët më cilësorë
botërorë pati një përformancë të mirë. Ai nga 11 parti të zhvilluara
tuboi 6 pikë që i mjaftuan të fitojë dy norma dhe është në rrugë të
mirë të fitoi titullin e Mjeshtrit Ndërkombëtar. Atij I nevojitet edhe
një normë dhe të arrijë elon 2400 për tu nderuar me titullin e
Mjeshtrit Ndërkobmëtar që do të jetë mjeshtrin e dytë
ndërkombëtar pas Bedri Sadikut.
Pasi ishte hera e parë dhe objektivi është arritur një normë e fituar
dhe me një rezultat modest Kosova kishte një paraqitje të mirë para
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elitës së shahut botëror që u cilësua shumë lartë nga zyrtarët e FIDEsë.
Kjo norm ishte një përgjegje më e mirë për të gjithë ata që menduan
ndryshe për ekipen kosovare dhe ky rezultat i tij na bëri të gjithve
krenar.Një norm e merituar dhe këtu nuk kemi shumë fjalë.
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Rezultatet komplete

Xhiroja 1

Xhiroja 2

Xhiroja 3

Xhiroja 4

Xhiroja 5

Xhiroja 6
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Xhiroja 7

Xhiroja 8

Xhiroja 9

Xhiroja 10

Xhiroja 11
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Rezultatet individuale
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Fotografi nga Baku
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Takimi i dytë me doganjeret Azer

Është interesant të përmendi se edhe një herë mu deshtë që të
takohem me doganjeret Azer mbas përfundimit të olimpiades
dhe ishte një procedur e njejtë pothuaj edhe një herë jamë në
hyrje.Ishte përfundimi i olimpiades dhe të nesermen në
mengjezë duhej të kalonim të njejtat procedura në aeroport.Ajo
qka më bëri përshtypje ishte ndalesa prap e imja pakë më shumë
se të tjeret dhe të njejtat pyetje si para 14 dite ku në menyrë të
qyditshme i shiqoja dhe ndegjoja duke telefonuar shërbimet e
tyre se kush jamë nga vi dhe kemi të bëjm me një musliman që
e ka mbiemrin pakë të qudtshëm « Ermeni »
Mbas mbajtjes së pasaportete Zvicërrane që aqë shumë ju bëri
përshtypje se si një kosovar posedon pasaporte tjerter dhe luan
për kombëtaren kosovare,pas një verifikimi detal të profilit timë
mendova se e gjitha përfunduan dhe ma dorzuan me fjalët »të
gjitha janë në rregullë » mirpo vetem disa metra mbasi e kalova
atë sportel edhe një herë ndëgjoj doganjerin duke ma kërkuar
pasaporten dhe më drejtohet me një anglishte të tyre të përzier
me gjuhen e tyre »na duhet edhe një herë pasaporta » E di se e
gjitha kjo dramë e pa arsyeshme do të përfundon mirpo
gjithmonë e kisha përshtypjen se diqka ose me mua ose me ata
nuk është në rregullë.
E njejta kontrollë filloj dhe unë pritja kot duke mos menduar
fare se nuk e kisha të kjartë asë vetë situaten se si ky shërbim
deri tani nuk e kishte kryer punen e tyre se kush jamë nga vi pse
jamë këtu dhe ajo qka ishte edhe më e rëndësishme po ky
shërbim ma kishte lëshuar edhe vizën një mujore që të hy në
shtetin e tyre.
Ishte një situat qesharake ku të gjithë kaluan e unë ende më
duhej të pritja se qka vendosen këta doganjer ku problemet e
tyre me Armen i devijuan me problemin tim që posedoj
mbiemrin ku ndryshon vetem për një shkronjë.
Një dram si në hyrje po ashtu edhe në dalje nga ky shtetë ishte
një sinjal që heren tjeter është vështirë të vendosi që edhe një
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herë ta vizitoj dhe ndoshta kjo është hera e parë dhe e fundit që
do të kaloj këto procedura. Kjo është përshtypja ime që nuk
jamë aspak i dëshiruar në këtë vend dhe po të mos ishte
olimpiada nuk ma merr mendja se edhe do të isha në këtë vend
të paktën si vizitor.
Nuk kam fjalë ishte një vend atraktiv dhe një shtet më së i pasur
mirpo edhe në këto momente kur po shkruaj këto radhë nuk e
kamë kuptuar pse aqë shumë kanë frigë nga një mbiemër i
thejshtë,dhe nuk e kamë të kjartë se si shumë muaj më heret
nuk ishin në gjendje të kompletojn të gjitha të dhënat për dosjen
time dhe në momentet ku kalova nëpër sportelet e tyre të janë
më shumë të informuar se kush jamë.

Para përfundimt

Në këtë olimpiade për herë të
parë garuan tri ekipe
shqipëtare, përveq Kosovës
pjesëmarrës janë edhe dy
ekipet nga Shqipëria ajo e
femrave dhe e mashkujve dhe
në vazhdim të këtij libri për të
gjithë ata që janë kurreshtarë të përcjellin lojërat e tyre do ti publikoj
të gjitha lojërat.
Kamë menduar para se të përfundojë këtë libër historik për shahun
kosovar të publikoj edhe lojërat e kampionit botëror në shah në këtë
olimpiadë si dhe lojërat e shahistit më të sukseshëm në tabelen e
parë Georgjianit Baduar Jobava ku të mbetet si një shënim që në të
njejtën sallë ishim me kampionin botëror edhe ne kosovaret ku
garuam njejtë si ai, si dhe për nga lojërat e treguara të shahistit më të
sukseshëm në tabelen e parë që shumë më bën përshtypje zgjedhja
e repertuarit që ishte përgatitur nga ana e tij.
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SHQIPËRIA (m)
1. Erald Dervishi
2. Dritan Mehmeti
3. Ilir Seitaj
4. Franc Ashiku
5. Llambi Pasku
Kapiten :Fatos Muço
(1) Dervishi,Erald (2564) Mohamed Hassan (1855) [B19]

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4
¥f5 5.¤g3 ¥g6 6.h4 h6 7.¤f3 ¤d7
8.h5 ¥h7 9.¥d3 ¥xd3 10.£xd3 e6
11.¥d2 ¤gf6 12.0–0–0 b5 13.¤e4 ¥e7
14.¤xf6+ ¤xf6 15.¤e5 £d5 16.¢b1
¦c8 17.g4 £e4 18.£g3 £d5 19.f3
¤h7 20.¦he1 ¤g5 21.¥xg5 ¥xg5
22.f4 ¥e7 23.f5 0–0 24.fxe6 fxe6
25.¤g6 ¥d6 26.£e3 ¦f6 27.¤e5 ¦d8
28.¦d3 ¥b4 29.¦ed1 ¥e7 30.g5 ¦f5
31.gxh6 ¥g5 32.£e2 ¥xh6 33.a3 a5
34.¦g1 ¦df8 35.£d1 b4 36.a4 c5
37.¤g6 ¦e8 38.dxc5 £xc5 39.¦d8
¦ff8 40.¤xf8 ¦xf8 41.¦xf8+ £xf8
42.£d7 £f7 43.£d8+ ¢h7 44.£xa5
¥e3 45.¦d1 b3 46.£c3 bxc2+
47.£xc2+ ¢h6 48.¦e1 ¥f4 49.a5 e5
50.£g6+ £xg6+ 51.hxg6 ¥g3
52.¦h1+ ¢g5 53.¦g1 ¢f4 54.¦xg3
¢xg3 55.a6
1–0

e4 22.¥e2 ¤a5 23.£a4 b3 24.c3 bxa2
25.£xa2 ¦ab8 26.¥xa6 ¦e8 27.¦d5
¤b3+ 28.¢c2 e3 29.¦e1 £c6 30.¦d3
£xg2+ 31.¢b1 ¤c5 32.¦d4 ¤xa6
33.¦d7 £g6+ 34.¢c1 ¤c5
0–1

(3) Seitaj,Ilir (2374) - Abdul
Rahaman,Ali [C16]

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 a6
5.£g4 ¥f8 6.¤f3 b6 7.h4 c5 8.¥d3 c4
9.¥f1 b5 10.h5 h6 11.£f4 ¤c6 12.g4
¥e7 13.¥e3 ¥d7 14.¦g1 ¦b8 15.g5
¥f8 16.g6 f6 17.exf6 £xf6 18.0–0–0
¦b7 19.¤e5 £xf4 20.¥xf4 ¤f6
21.¤f7 ¦g8 22.¦h1 a5 23.¥g2 ¥e7
24.¦de1 ¥c8 25.¥e5 ¢d7 26.f4 b4
27.¤a4 ¦b5 28.f5 exf5 29.¥xf6 ¥xf6
30.¥xd5 ¢c7 31.¥xc4 ¦b8 32.d5
¤d8 33.d6+ ¢b7 34.¦e7+ ¥xe7
35.dxe7 ¤e6 36.¤d6+ ¢c7 37.e8£
¦xe8 38.¤xe8+ ¢d7 39.¦e1 ¢xe8
40.¥xe6 ¢f8 41.¥xc8 ¦xc8 42.¦f1
¦a8 43.¦xf5+ ¢g8 44.¤c5 ¦e8
45.¢d2 ¦e7 46.¢d3 ¦e1 47.¢c4 ¦e2
48.¢b3 ¦e7 49.¢a4 ¦a7 50.¤e6 ¦a8
51.¦f7 ¦e8 52.¤xg7 ¦e5 53.¤f5 ¦c5
54.¤xh6+
1–0

(4) Muhammed,Shuaau (1692) Ashiku,Franc (2322) [C76]

Baku Chess Olympiad 2016
(2) Ahmed,Ashraf (1880) Mehmeti,Dritan (2415) [B92]

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
a6 5.¤c3 ¤f6 6.¥e2 e5 7.¤b3 ¥e7
8.¥g5 ¥e6 9.£d3 ¤bd7 10.0–0–0 b5
11.f4 0–0 12.¥xf6 ¤xf6 13.fxe5 dxe5
14.£g3 £c7 15.¤d4 b4 16.¤d5 ¥xd5
17.exd5
¦fc8
18.¤c6
¤xd5
19.¤xe7+ ¤xe7 20.£b3 ¤c6 21.¥f3

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 d6
5.0–0 ¥d7 6.c3 g6 7.d4 ¥g7 8.d5
¤ce7 9.¥xd7+ £xd7 10.c4 h6
11.¤c3 f5 12.b4 ¤f6 13.¤d2 0–0
14.a4 f4 15.¥a3 g5 16.c5 g4 17.f3
¤g6 18.b5 ¢h7 19.£e2 dxc5
20.¥xc5 ¦g8 21.bxa6 bxa6 22.¦ab1
¥f8 23.¥xf8 ¦axf8 24.£xa6 ¤h4
25.¦f2 ¦g6 26.£e2 ¦fg8 27.¦b7 £c8
28.¦a7 ¦8g7 29.¤b5 £b8 30.¦a6
£g8 31.¦c6 gxf3 32.¤xf3 ¦xg2+

OLIMPIADA E SHAHUT 2016 - BAKU (AZE)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 c5
5.a3 ¥xc3+ 6.bxc3 £a5 7.¥d2 £a4
8.£g4 ¢f8 9.¤f3 ¤e7 10.¥d3 c4
11.¥e2 £xc2 12.0–0 ¤bc6 13.¥d1
£g6 14.£h4 ¥d7 15.¦c1 ¤f5 16.£f4
h5 17.h3 ¤a5 18.¥c2 ¤b3 19.¦b1 b6
20.¦fe1 ¤xd2 21.£xd2 £h6 22.¤g5
¢g8 23.£f4 h4 24.a4 ¦f8 25.a5 b5
26.a6 £g6 27.£c1 ¦h5 28.f4 f6
29.exf6 £xf6 30.¥d1 ¦h6 31.¥g4
¤g3 32.¢h2 £xf4 33.£xf4 ¦xf4
34.¤xe6 ¦xg4 35.hxg4 ¥xe6 36.g5
¦g6 37.¦xb5 ¥f5 38.¦a1 ¥e4 39.¦b7
¦xg5 40.¦xa7 ¤e2 41.¦a8+ ¢h7
42.¦f8 ¦xg2+ 43.¢h3 ¦g3+ 44.¢h2
¦g2+ 45.¢h3 ¦g3+ 46.¢h2

0–1

(5) Dervishi,Erald (2564) Eljanov,Pavel (2739) [B19]

½–½

Baku Chess Olympiad 2016
(7) Pasko,Llambi (2316) Korobov,Anton (2675) [D27]

1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤d2 dxe4 4.¤xe4
¥f5 5.¤g3 ¥g6 6.h4 h6 7.¤f3 ¤d7
8.h5 ¥h7 9.¥d3 ¥xd3 10.£xd3 e6
11.¥f4 £a5+ 12.¥d2 ¥b4 13.c3 ¥e7
14.c4 £b6 15.0–0–0 ¤gf6 16.¢b1 0–0
17.¤e4 ¦ad8 18.¥c3 £a6 19.¤xf6+
¤xf6 20.¤e5 ¤d7 21.£e2 ¤xe5
22.dxe5 b5 23.cxb5 cxb5 24.f4 £b7
25.g4 b4 26.¥d2 ¦d5 27.¥c1 ¦fd8
28.¦xd5 £xd5 29.¦e1 a5 30.£c2 ¥h4
31.¦e4 ¥e7 32.¦c4 ¥f8 33.b3 £f3
34.f5 exf5 35.£xf5 £d5 36.g5 hxg5
37.¥xg5 ¦e8 38.¥f4 a4 39.£e4 £d7
40.bxa4 £xa4 41.£d5 £a7 42.¥d2
£g1+ 43.¢b2 £h2 44.h6 gxh6
45.¢c2 £h5 46.¥xb4 ¥xb4 47.¦xb4
¦xe5 48.£d8+ ¢h7 49.£d4 £e2+
50.¢b1 £e1+ 51.¢b2 ¦e2+ 52.¢b3
£b1+ 53.¢c4 £xa2+ 54.¢b5 £e6
55.£d3+ f5 56.£d4 ¦e5+

Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3
dxc4 5.e3 a6 6.¥xc4 b5 7.¥d3 ¥b7
8.0–0 c5 9.dxc5 ¥xc5 10.e4 ¤bd7
11.£e2 £b8 12.¥e3 0–0 13.¦ac1 ¥d6
14.¥g5 ¤g4 15.h3 ¤ge5 16.¤xe5
¤xe5 17.¥b1 b4 18.¤a4 ¥c6 19.£c2
¦c8 20.¥e3 ¥b5 21.£xc8+ £xc8
22.¦xc8+ ¦xc8 23.¤b6 ¦c6 24.¦d1
g5 25.b3 ¥c5 26.¥xc5 ¦xc5 27.¦d8+
¢g7 28.¦c8 ¥c6 29.¤c4 ¤xc4
30.bxc4 ¦xc4 31.¥d3 ¦c3 32.¥xa6
¥b5 33.¥b7 ¦xc8 34.¥xc8 ¥c4 35.e5
¥xa2 36.¥a6 ¥b1 37.¢f1 b3
0–1

0–1

(8) Volokitin,Andrei (2647) Ashiku,Franc (2322) [C76]

Baku Chess Olympiad 2016

(6) Kryvoruchko,Yuriy (2693) Mehmeti,Dritan (2415) [C18]

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 d6
5.c3 ¥d7 6.d4 g6 7.¥g5 f6 8.¥e3 ¤h6
9.h3 ¥g7 10.¤bd2 ¤f7 11.¥b3 £e7
12.0–0 f5 13.exf5 gxf5 14.¦e1 £f6

Baku Chess Olympiad 2016

116

OLIMPIADA E SHAHUT 2016 - BAKU (AZE)
15.dxe5 dxe5 16.¥d5 0–0–0 17.£b3
¦df8 18.¥c5 ¤d6 19.¥xd6 cxd6
20.¤c4 ¢b8 21.¦ad1 ¦d8 22.¤b6
¥e8 23.¤d4 exd4 24.¦xe8 ¦hxe8
25.¥xc6 ¦e2 26.¥xb7 dxc3 27.¤a4
¢c7 28.¥xa6 ¦b8 29.£c4+ ¢d8
30.£xe2 cxb2 31.¤c3 £e5 32.¤b1
£xe2 33.¥xe2 ¢e7 34.¥d3 ¢e6
35.¦e1+ ¢f6 36.a4 ¦a8 37.¥b5 ¥h6
38.¦e2 ¥c1 39.¦c2 d5 40.¢f1 d4
41.¢e2

¥xe3+ 26.¦xe3 £c5 27.¦fe1 ¦f8
28.a4 g6 29.£f4 ¦h7 30.¢h1 £e7
31.¦xe5 fxe5 32.£xe5 ¦f5 33.£b8+
£f8 34.£xb6 ¦e7 35.h3 £f6 36.£e3
¢g7 37.b3 ¦f4 38.¥d7 d4 39.£e2 £f5
40.¢g1 ¢f6 41.£d2 ¢g7 42.b4 £g5
43.¦d1 axb4 44.£xb4 £f6 45.£d2
£e5 46.¦e1 £d6 47.£d3 ¦f5 48.¦e4
¦d5 49.¦g4 g5 50.¦e4 £c5 51.h4
£c1+ 52.¢h2 £c7+ 53.g3 ¦dxd7
54.exd7 ¦xe4 55.£xe4 £xd7 56.h5
£d6 57.£d3 ¢f8 58.a5 £d5 59.a6
£a2+ 60.¢h3 £e6+ 61.¢g2 £a2+
62.¢f3 £d5+ 63.¢g4 £a5 64.£f5+

1–0

1–0

(9) Makoto,Rodwell (2405) Dervishi,Erald (2564) [E17]

Baku Chess Olympiad 2016

(11) Masango,Spencer (2200) Pasko,Llambi (2316) [E97]

1.¤f3 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 b6 4.¥g2 ¥b7
5.0–0 ¥e7 6.d4 0–0 7.d5 exd5 8.¤h4
c6 9.cxd5 ¤xd5 10.¤f5 ¤c7 11.e4 d5
12.¤c3 g6 13.¤xe7+ £xe7 14.¦e1
dxe4 15.¤xe4 ¤e6 16.¥h6 ¦d8
17.£f3 ¤d7 18.£c3 c5 19.¤g5 ¤df8
20.¥xf8 ¦xf8 21.¤xe6 fxe6 22.¥xb7
£xb7 23.¦xe6 £f7 24.£e3 ¦ae8
25.¦e1 ¦xe6 26.£xe6 ¦d8 27.£e3
£xa2 28.b3 £b2 29.£e6+ ¢h8
30.£f7 £d4 31.h4 £g7 32.¦e8+ ¦xe8
33.£xe8+
£g8
34.£e5+
£g7
35.£b8+ £g8 36.£e5+ £g7 37.£e8+
£g8 38.£e5+

Baku Chess Olympiad 2016
1.¤f3 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6
5.d4 0–0 6.¥e2 e5 7.0–0 ¤c6 8.d5 ¤e7
9.b4 a5 10.¥a3 ¤d7 11.bxa5 ¦xa5
12.¥b4 ¦a8 13.a4 ¥h6 14.¤e1 f5
15.¤d3 ¤f6 16.¥f3 c5 17.dxc6 ¤xc6
18.¦b1 ¥e6 19.exf5 gxf5 20.¥d5
¥xd5 21.¤xd5 ¤xd5 22.cxd5 ¤xb4
23.¦xb4 e4 24.¤b2 ¦f7 25.£b3 £e7
26.¤c4 f4 27.£h3 ¥f8 28.¤d2 e3
29.fxe3 £xe3+ 30.£xe3 fxe3 31.¦xf7
¢xf7 32.¦xb7+ ¢g6 33.¤c4 e2
34.¢f2 ¦e8 35.¦b1 ¦e4 36.¤d2 ¦xa4
37.¢xe2 ¦a2 38.¢d3 ¥h6 39.¤f3
¦a5 40.¢e4 ¦a4+ 41.¤d4 ¥g7
42.¦d1 h5 43.g3 ¢g5 44.h3 ¥e5
45.¦d3 ¦c4 46.g4 hxg4 47.hxg4
¢xg4 48.¦d1 ¥xd4 49.¦xd4 ¦xd4+
50.¢xd4 ¢f4 51.¢c4 ¢e4 52.¢c3
¢e5 53.¢c4 ¢e4 54.¢c3 ¢xd5
55.¢d3 ¢e5 56.¢e3 d5 57.¢d3 d4
58.¢d2 ¢e4 59.¢e2 d3+ 60.¢d2
¢d4 61.¢d1 ¢e4 62.¢d2 ¢d4

½–½

(10) Mehmeti,Dritan (2415) Mandizha,Farai (2357) [C03]

Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 e6 2.e4 d5 3.¤d2 h6 4.¤gf3 ¤f6
5.e5 ¤fd7 6.¥d3 c5 7.c3 ¤c6 8.0–0 a5
9.¦e1 cxd4 10.cxd4 £b6 11.¤b1
¤xd4 12.¤xd4 £xd4 13.¤c3 ¥b4
14.¤b5 £b6 15.£g4 ¢f8 16.¥e3 £d8
17.f4 b6 18.¦f1 ¥a6 19.f5 ¤xe5
20.£h5 ¢g8 21.fxe6 f6 22.¥e2 ¥xb5
23.¥xb5 £e7 24.£f5 ¥c5 25.¦ae1

½–½
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¢g3 63.¤h5+ ¢f3 64.¤f6 g4 65.¦e8
¦g2+ 66.¢h1 ¤f1 67.¤e4 ¤g3+
68.¤xg3 ¦xg3 69.¦a8 ¦h3+ 70.¢g1
¢g3 71.¦a3+ f3 72.¦b3 ¦h2 73.¦a3
¦e2 74.¢f1 ¦b2 75.¦a1 ¦h2

(12) Seitaj,Ilir (2374) Chimbamu,Elisha (2114) [B22]

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.c3 ¤f6 4.e5 ¤d5
5.d4 cxd4 6.cxd4 ¤c6 7.a3 d6 8.¥d3
¥e7 9.0–0 0–0 10.£e2 f5 11.exf6 ¥xf6
12.¤c3 g6 13.¥c4 ¤c7 14.¥h6 ¥g7
15.¥xg7 ¢xg7 16.¦ad1 d5 17.¥b3
£f6 18.¥a4 ¥d7 19.¦fe1 a6 20.¥xc6
¥xc6 21.£e3 ¦ac8 22.¤e5 ¥e8
23.¦c1 £f4 24.£xf4 ¦xf4 25.¤e2 ¦f8
26.¦c3 ¥b5 27.¦ec1 ¥xe2 28.¦xc7+
¦xc7 29.¦xc7+ ¢g8 30.f3 ¥b5
31.¢f2 b6 32.¢e3 g5 33.b3 a5 34.g3
h5 35.a4 ¥a6 36.¦c6 ¦b8 37.¦xe6
¢h7 38.¦d6 ¥f1 39.¤d7 ¦e8+ 40.¢f2
¦e2+ 41.¢xf1 ¦e3 42.¦xb6 ¦xf3+
43.¢e2

0–1

1–0

(14) Mollah Abdullah,Al Rakib
(2488) - Mehmeti,Dritan (2415)
[A43]

(13) Dervishi,Erald (2564) Hossain,Enamul (2431) [B47]

Baku Chess Olympiad 2016

Baku Chess Olympiad 2016

1.d4 c5 2.d5 g6 3.e4 ¥g7 4.¤f3 ¤f6
5.¤c3 d6 6.¥b5+ ¥d7 7.a4 0–0 8.h3
¤a6 9.0–0 ¤c7 10.¥c4 a6 11.e5 dxe5
12.¤xe5 b5 13.axb5 ¥xb5 14.¥xb5
¤xb5 15.¤c6 £d6 16.¤e2 c4 17.¥f4
£d7 18.¦a4 e6 19.¤e5 £xd5
20.¤xc4 £b7 21.¤a5 £b6 22.¥e3
£c7 23.c4 ¤a7 24.£b3 ¦fb8 25.¦b4
¦c8 26.¦a1 ¤c6 27.¤xc6 £xc6
28.£a4 £c7 29.£a5 £e7 30.¦d1 h6
31.¤c3 ¥f8 32.¦a4 ¦cb8 33.¦a2 £b7
34.£e5 ¥g7 35.¥xh6 ¥xh6 36.£xf6
¥g7 37.£f4 ¦d8 38.¦xd8+ ¦xd8
39.£f3 £xf3 40.gxf3 ¥xc3 41.bxc3
¦d3 42.¢g2 ¦xc3 43.¦xa6

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤c6 5.¤c3 £c7 6.¥e2 a6 7.0–0 ¤f6
8.¢h1 ¤xd4 9.£xd4 ¥c5 10.£d3 b5
11.f4 ¥b7 12.¥f3 h5 13.e5 ¤g4
14.¥xb7 £xb7 15.¤e4 ¦c8 16.¥d2
¥e7 17.a3 £d5 18.¦ac1 ¤h6 19.¥b4
¤f5 20.¦fd1 ¦c4 21.£xd5 exd5
22.¤c3 d4 23.¤e4 ¦h6 24.b3 ¦c8
25.c4 dxc3 26.¦xc3 ¦xc3 27.¤xc3
¦c6 28.¤d5 ¥xb4 29.¤xb4 ¦c3
30.¤xa6 ¦xb3 31.g3 ¤e3 32.¦c1 ¦b2
33.h3 ¤f5 34.¦c3 h4 35.gxh4 ¤xh4
36.¤c5 ¦f2 37.¤e4 ¦xf4 38.¤d6+
¢e7 39.¤xb5 ¦e4 40.¢g1 g5 41.¤d6
¦xe5 42.¤c4 ¦e1+ 43.¢f2 ¦a1
44.¦e3+ ¢f6 45.¤b6 ¦a2+ 46.¦e2
¦xa3 47.¤xd7+ ¢g7 48.¦e3 ¦a2+
49.¦e2 ¦a7 50.¤c5 f5 51.¦e6 ¦a2+
52.¦e2 ¦a5 53.¦e7+ ¢g6 54.¦e6+
¢h5 55.¤d7 ¦a2+ 56.¢f1 ¤f3
57.¦e3 ¤h2+ 58.¢g1 f4 59.¦b3 ¦e2
60.¤f6+ ¢h4 61.¦b8 ¢xh3 62.¦h8+

½–½
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(15) Seitaj,Ilir (2374) Rahman,Ziaur (2512) [B08]

(16) Murshed,Niaz (2439) Ashiku,Franc (2322) [D46]

Baku Chess Olympiad 2016

Baku Chess Olympiad 2016

1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 d6 4.¤f3 ¤f6
5.¥e2 0–0 6.0–0 c6 7.a4 £c7 8.¦e1
¤bd7 9.¥g5 h6 10.¥e3 e5 11.dxe5
dxe5 12.h3 ¤h5 13.£d2 ¤f4 14.¥f1
g5 15.¦ad1 ¦e8 16.h4 g4 17.¤h2 h5
18.¥c4 ¤b6 19.¥b3 ¥e6 20.¥xe6
¤xe6 21.b3 £e7 22.¥xb6 axb6
23.¤e2 £xh4 24.¤f1 ¦ad8 25.£c1
£f6 26.¤eg3 ¥h6 27.£b2 ¤g7
28.£c3 h4 29.¤e2 ¤e6 30.¤h2 £g5
31.f3 ¤d4 32.¤xd4 exd4 33.£d3 g3
34.¤g4 ¥g7 35.¦e2 c5 36.e5 ¦c8
37.¦e4 ¦c6 38.¦f1 ¢f8 39.£e2 £f5
40.¦e1 ¦ee6 41.£b5 ¥h6 42.£d3
¥g5 43.¦xd4 £xd3 44.¦xd3 f5 45.f4
c4 46.¦d4 cxb3 47.cxb3 ¥e7 48.¤e3
¥c5 49.¦c4 ¦g6 50.¢f1 ¥xe3
51.¦xe3 ¦xc4 52.bxc4 ¦g4 53.¦f3
¢e7 54.¢g1 ¢e6 55.¦f1 ¢d7 56.¦f3
¢c6 57.¦f1 ¦g8 58.¦d1 ¦a8 59.¦d6+
¢c5 60.¦h6 ¦xa4 61.¢f1 ¢d4
62.¦d6+ ¢e3 63.¦d1 ¦a8 64.e6 ¢xf4
65.e7 ¦e8 66.¦d7 ¢e3 67.¦xb7 f4
68.¦a7 h3 69.gxh3 f3 70.¦a1 g2+
71.¢g1 ¢f4 72.¢f2 ¦xe7

1.c4 c6 2.¤f3 d5 3.e3 ¤f6 4.¤c3
¤bd7 5.d4 e6 6.£c2 ¥d6 7.¥d3 0–0
8.0–0 dxc4 9.¥xc4 b5 10.¥e2 ¥b7
11.¦d1 £c7 12.e4 e5 13.¥g5 exd4
14.¦xd4 ¤e5 15.¥xf6 gxf6 16.h3
¤xf3+ 17.¥xf3 ¥e5 18.¦dd1 ¦ad8
19.¥g4 ¦xd1+ 20.¤xd1 ¥d4 21.¤e3
¥xe3 22.fxe3 ¥c8 23.£e2 £g3
24.¥xc8 ¦xc8 25.¦f1 ¦e8 26.¦f4 ¢h8
27.£d2 £g6 28.£d4 ¦e5 29.¦g4 ¦g5
30.¦xg5 £xg5 31.£xa7 ¢g7 32.b4
£e5 33.£d4 £e6 34.a3 ¢g6 35.¢f2
£b3 36.e5 fxe5 37.£e4+ ¢f6
38.£xc6+ ¢f5 39.g4+ ¢g5 40.£e4
£b2+ 41.¢g3 ¢f6 42.£c6+ ¢g7
43.£xb5 f6 44.£d7+ ¢g8 45.£e8+
¢g7 46.£e7+ ¢g6 47.h4 h5
48.gxh5+ ¢f5 49.¢f3
1–0

(17) Smerdon,David C (2531) Mehmeti,Dritan (2415) [B12]

Baku Chess Olympiad 2016

0–1

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.h4 h6 5.g4
¥d7 6.f4 e6 7.¥d3 c5 8.f5 ¤c6 9.¤f3
¤b4 10.¤c3 ¤e7 11.dxc5 ¤xd3+
12.£xd3 exf5 13.g5 £a5 14.¥e3 ¤c6
15.gxh6 gxh6 16.£b5 £xb5 17.¤xb5
0–0–0 18.0–0–0 f4 19.¥xf4 ¥g4
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20.¦hf1 ¥xc5 21.¤d6+ ¥xd6 22.exd6
¥e6 23.¦g1 ¢d7 24.¦g7 ¦dg8
25.¦dg1 ¦xg7 26.¦xg7 a5 27.¢d2 b5
28.¤e1 ¤d4 29.¤d3 ¤f5 30.¤c5+
¢c6 31.¤xe6 fxe6 32.¦c7+ ¢b6
33.h5 b4 34.¦f7 ¢c6 35.¦c7+ ¢b6
36.¢d3 ¦e8 37.¦f7 ¢c6 38.¦c7+
¢b6 39.¦h7 ¢c6 40.¦a7 ¢b6 41.¦h7
¢c6 42.d7 ¦d8 43.¥xh6 ¤xh6
44.¦xh6 ¢xd7 45.¦h7+ ¢d6 46.h6
¦f8 47.¢e3 ¦f6 48.c3

h4 33.¤e2 £f5 34.¦d2 £e5 35.c3
£c5 36.¤f4 ¦f6 37.c4 £e5 38.¤d5
¦g6 39.£f4 £a1+ 40.¢h2 ¥xd5
41.¦xd5 £f1 42.£xe4 £xf2 43.¦h5
¦h6 44.¦xa5 £g3+ 45.¢h1 g5
46.£e7 ¦g6 47.¦f5 ¦g7 48.¦f3 £e5
49.£xe5 dxe5 50.b4 e4 51.¦f5 g4
52.hxg4 ¦xg4 53.a5 e3 54.a6 ¦xc4
55.a7 ¦c8 56.¢g1 ¢f8 57.¦a5
1–0

½–½

(20) Ashiku,Franc (2322) Illingworth,Max (2458) [A37]

(18) Pasko,Llambi (2316) Zhao,Zong-Yuan (2550) [A70]

Baku Chess Olympiad 2016

Baku Chess Olympiad 2016

1.¤f3 c5 2.c4 ¤c6 3.g3 g6 4.¤c3
¥g7 5.¥g2 e6 6.0–0 ¤ge7 7.e3 ¤f5
8.¤e4 d6 9.d4 cxd4 10.g4 ¤fe7
11.¤xd4 ¤xd4 12.exd4 0–0 13.c5 d5
14.¤d6 b6 15.¦b1 bxc5 16.dxc5 £a5
17.b4 £xa2 18.¥g5 f6 19.¦a1 £b2
20.¦b1 £a2 21.¦a1 £b2 22.¦b1

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 c5 4.d5 d6
5.¤c3 exd5 6.cxd5 g6 7.e4 a6 8.a4
¥g4 9.¥e2 ¥xf3 10.¥xf3 ¤bd7 11.0–
0 ¥g7 12.¥e2 0–0 13.£c2 ¦e8 14.¦e1
¦b8 15.¥f4 £c7 16.¥g3 c4 17.f4 b5
18.axb5 axb5 19.¥f3 b4 20.¤a4 ¤h5
21.¥xh5 gxh5 22.¥f2 ¤f6 23.h3 ¦a8
24.¦ac1 ¤d7 25.b3 c3 26.¦a1 ¦e7
27.¦e2 f5 28.e5 dxe5 29.£xf5 ¦f8
30.£d3 e4 31.¦xe4 ¦xe4 32.£xe4
£xf4 33.£e2 c2 34.¥e3 ¥d4

½–½

(21) Alice,Mateus Felizardo Vi
(2164) - Dervishi,Erald (2564)
[C77]

0–1

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4
¤f6 5.¥xc6 dxc6 6.d3 ¤d7 7.¤bd2
¥d6 8.¤c4 c5 9.¥d2 f6 10.¤h4 ¤f8
11.£h5+ g6 12.£e2 ¥e6 13.¤xd6+
£xd6 14.¤f3 0–0–0 15.b3 g5 16.0–0–0
¤g6 17.¢b1 g4 18.¤g1 h5 19.h3 f5
20.exf5 ¥xf5 21.hxg4 hxg4 22.¦xh8
¦xh8 23.g3 £d5 24.£e3 e4 25.dxe4
¥xe4 26.¦e1 ¦e8 27.£c3 ¤e5 28.¥e3
b6 29.¤e2 ¤f3 30.¦c1 ¦d8 31.¤f4
£f7 32.¢b2 ¢b7 33.a4 a5 34.¤e2
£f5 35.¦b1 ¤e5 36.¦c1 ¤c6 37.¤f4
¦d6 38.¤e2 ¤b4 39.¤f4 ¥f3 40.¥d2
£d7 41.¥e3 £f5 42.¥d2 ¥e4 43.¥e3
£h7 44.¥d2 £d7 45.¥e1 £h7 46.£c4
¦d4 47.£e2 ¥f3 48.£e3 ¦e4 49.£c3

(19) Ly,Moulthun (2513) Seitaj,Ilir (2374) [C87]

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4
¤f6 5.0–0 ¥e7 6.¦e1 d6 7.¥xc6+
bxc6 8.d4 exd4 9.¤xd4 ¥d7 10.£f3
0–0 11.¤c3 ¦e8 12.e5 dxe5 13.¤xc6
e4 14.¤xe7+ £xe7 15.£g3 ¥c6
16.¥g5 ¦ab8 17.b3 ¤h5 18.£h4 £e5
19.¤e2 h6 20.¥e3 a5 21.a4 ¥b7
22.¦ad1 ¦e6 23.¦d2 ¦g6 24.¦ed1
¦e8 25.¦d8 ¤f6 26.£f4 £e7
27.¦xe8+ ¤xe8 28.¤g3 ¤d6 29.¥c5
£d7 30.¥xd6 cxd6 31.£e3 h5 32.h3
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c4 50.¥d2 £d7 51.¦e1 ¦d4 52.¥e3
¦d6 53.¦c1 ¦c6 54.bxc4 £f7 55.¤d3
¤d5 56.¤e5 ¤xc3 57.¤xf7 ¦xc4
58.¤e5 ¤xa4+ 59.¢a1 ¦e4 60.¤xf3
gxf3 61.¦d1 c5 62.¦d7+ ¢c6 63.¦f7
¤c3 64.¥d2 ¦a4+ 65.¢b2 ¤d1+
66.¢b3 ¢b5

h6 9.¥h4 g5 10.¥g3 e5 11.dxe5 dxe5
12.e4 ¤e7 13.¥c4 ¤g6 14.¤c3 ¤c5
15.£xd8 ¦xd8 16.¦ad1 ¥e6 17.¥xe6
¤xe6 18.¦xd8+ ¦xd8 19.¦d1 ¦xd1+
20.¤xd1 f6 21.¤e1 ¥f8 22.f3 ¢f7
23.¥f2 a6 24.¤e3 ¤gf4 25.¤f5 h5
26.¥e3 ¥b4 27.¥xf4 exf4 28.¤d3 ¥f8
29.¢f1 b5 30.b3 ¢e8 31.¢e2 ¢d7
32.c3 ¥d6 33.¢d2 c6 34.¢c2 ¥c7
35.¤c1 ¥b6 36.¤e2 ¤f8 37.¢d3 ¤g6
38.¢d2 c5 39.¤c1 c4 40.b4 ¤e5
41.¤e2 ¤d3 42.¤ed4 h4 43.¢d1 ¥c7
44.a3 ¥e5 45.¢d2 ¥c7 46.¤g7 ¥b6
47.¤gf5 ¤e5 48.¢e2 ¤f7 49.¢d2
¥a7 50.¢e2 ¤d6 51.¢d2 ¥b6
52.¤xd6 ¢xd6 53.¤f5+ ¢e5

0–1

(22) Mehmeti,Dritan (2415) Calicoca,Wilton Inacio (2190)
[D00]

Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 d5 2.¥g5 ¤f6 3.¤d2 c5 4.dxc5
£a5 5.¤gf3 ¤c6 6.c3 £xc5 7.e3 h6
8.¤b3 £d6 9.¥h4 ¤e4 10.¤fd2 ¤f6
11.¥g3 e5 12.¤d4 g6 13.h3 ¥g7
14.¥b5 0–0 15.0–0 ¤xd4 16.cxd4 £b6
17.¥a4 exd4 18.exd4 ¥f5 19.¥e5
£xb2 20.¦e1 ¤e4 21.¥xg7 ¢xg7
22.¤xe4 ¥xe4 23.¥b3 ¦fd8 24.f3 ¥f5
25.g4 ¥e6 26.¦b1 £a3 27.f4 £d6
28.£f3 h5 29.gxh5 ¦h8 30.¦e5 f6
31.¦xe6
£xe6
32.¥xd5
£f5
33.¦xb7+ ¢h6 34.hxg6 £xg6+
35.£g4 ¦ad8 36.¥e4 £xg4+ 37.hxg4
¦xd4 38.¦e7 ¦d1+ 39.¢f2 ¦d2+
40.¢g3 ¦xa2 41.¦f7 a5 42.¦xf6+
¢g7 43.g5 ¦d8 44.¦g6+ ¢f7 45.¦f6+
¢g7 46.¦e6 ¦d4 47.f5 ¦e2 48.f6+
¢f8 49.¢f3 ¦e1 50.g6 ¦dxe4
51.¦xe4 ¦f1+ 52.¢g4 ¦xf6 53.¢g5
¦f1 54.¦h4 ¦g1+ 55.¢h6 ¢g8 56.¦f4
¦h1+ 57.¢g5 ¢g7 58.¦f7+ ¢g8
59.¦f5 ¢g7 60.¦xa5 ¦g1+ 61.¢h5
¦h1+

½–½

½–½

Baku Chess Olympiad 2016

(24) Ashiku,Franc (2322) Paiva,Donaldo (2164) [E88]

Baku Chess Olympiad 2016
1.c4 ¤f6 2.¤c3 g6 3.e4 d6 4.d4 ¥g7
5.f3 0–0 6.¥e3 e5 7.d5 c6 8.£d2 cxd5
9.cxd5 ¤a6 10.0–0–0 ¥d7 11.¢b1
£b8 12.g4 ¦c8 13.h4 b5 14.¤ce2 b4
15.¤c1 ¤c5 16.h5 ¤cxe4 17.fxe4
¤xe4 18.£e1 ¤c3+ 19.¢a1 ¤xd1
20.£xd1 £c7 21.¥e2 e4 22.¤b3 a5
23.¤h3 a4 24.¤d4 a3 25.¢b1 axb2
26.£d2 b3 27.axb3 ¦a1+ 28.¢xb2
¦xh1 29.¤f2 ¦c1 30.¥d1 £a7
0–1

(25) Dervishi,Erald (2564) Joseph,Elton (1842) [B33]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 e5 6.¤db5 d6 7.¥g5 a6
8.¤a3 b5 9.¤d5 ¥e7 10.¥xf6 ¥xf6
11.c3 0–0 12.¤c2 ¥g5 13.¥e2 ¤e7
14.¤cb4 a5 15.¤xe7+ £xe7 16.¤d5
£b7 17.£d3 ¦b8 18.a3 ¥e6 19.¦d1
b4 20.axb4 ¥xd5 21.£xd5 £xd5

(23) Chunguane,Ilidio Alberto
(2034) - Pasko,Llambi (2316) [A48]

Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.¥f4 ¥g7 4.e3 d6
5.h3 0–0 6.¥e2 ¤fd7 7.0–0 ¤c6 8.¥g5
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22.¦xd5 axb4 23.¦xd6 bxc3 24.bxc3
¦fc8 25.h4 ¥d8 26.¦h3 ¥a5 27.¦dd3
¢f8 28.¥d1 ¦b2 29.¦he3 ¢e7 30.g3
¦c4 31.¢f1 ¥b6 32.¦e2 ¦xe2
33.¥xe2 ¦xe4 34.¦d5 ¥c7 35.¥b5
¥d6 36.¦d1 ¦g4 37.¦a1 ¥c5 38.¦a8
¦g6 39.¦e8+ ¢d6 40.¢g2 ¦f6 41.f3
h6 42.¥c4 ¥b6 43.h5 ¥a5 44.¦g8
¥xc3 45.¦xg7 ¢e7 46.¦g8 ¥b2
47.¦b8 ¥d4 48.¥d5 ¥e3 49.¢f1 ¦f5
50.¢e2 ¥c1 51.¦b7+ ¢f8 52.¢d3
¦xh5 53.¦xf7+ ¢e8 54.¦c7 ¦h1
55.¢e4 ¦e1+ 56.¢f5 ¥g5 57.¢e6
¢f8 58.¥e4 ¦c1 59.¦f7+ ¢g8 60.¦b7
¦g1 61.g4 ¦a1 62.¢xe5 ¢f8 63.¥c6
¦a5+ 64.¥b5 ¦a1 65.f4 ¦e1+ 66.¢f5
¥h4 67.¥c4 ¦e7 68.¦b6 ¦c7 69.¥d5
¦c5 70.¢e6 ¥g3 71.¦b3 ¥h2 72.¦b4
¥g3 73.f5 ¦c8 74.¦b7 ¥h4 75.f6 ¥g5
76.¢f5 ¦d8 77.¥e6 ¦a8 78.¦g7 ¦a5+
79.¢g6 ¥xf6 80.¢xf6 ¦g5 81.¦c7

(27) Pasko,Llambi (2316) Gibson,Franklyn (1987) [D47]

Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 e6
5.e3 ¤bd7 6.¥d3 dxc4 7.¥xc4 b5
8.¥d3 ¥b7 9.e4 b4 10.¤a4 c5 11.e5
¤d5 12.dxc5 ¤xc5 13.¥b5+ ¤d7
14.¥g5 £a5 15.¤d4 ¦c8 16.0–0 a6
17.¥xd7+ ¢xd7 18.£b3 h6 19.¥d2
¤b6 20.¤xb6+ £xb6 21.£a4+ ¢d8
22.¥e3 ¥c5 23.¦fd1 ¢e7 24.¤f5+
exf5 25.¦d7+ ¢f8 26.£b3 £e6
27.£xe6 fxe6 28.¥xc5+ ¦xc5
29.¦d8+ ¢f7 30.¦xh8 ¦xe5 31.¦b8
¦b5 32.¦c1 ¥d5 33.¦xb5 axb5
34.¦c5 ¥c4 35.f4 g5 36.g3 gxf4
37.gxf4 h5 38.¢f2 ¢e7 39.¢g3 ¢f6
40.¢h4 ¢g6 41.b3 ¥d3 42.¦e5 ¢f6
43.¢xh5 ¥b1 44.¦xb5 ¥xa2 45.¦xb4

1–0

1–0

(26) Knowles,Kendrick (1825) Mehmeti,Dritan (2415) [A43]

(28) Moncur,Cecil (1869) Seitaj,Ilir (2374) [D36]

Baku Chess Olympiad 2016

Baku Chess Olympiad 2016

1.d4 c5 2.d5 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6
5.¥b5+ ¥d7 6.¥xd7+ ¤xd7 7.¤ge2
¤gf6 8.0–0 b5 9.f3 b4 10.¤b1 0–0
11.c3 a5 12.¥e3 £b6 13.¤d2 £a6
14.c4 a4 15.¦c1 ¦fb8 16.¤f4 ¤e5
17.£e2 ¤fd7 18.h4 h5 19.¤h3 ¦e8
20.¤g5 £c8 21.¦fd1 ¤f8 22.¤f1 ¤h7
23.¤h3 ¦f8 24.¤f4 £d7 25.¢h1 ¦ae8
26.¤h2 ¤f6 27.¦g1 £c8 28.g4 hxg4
29.¥f2 ¥h6 30.¥g3 gxf3 31.¤xf3
¥xf4 32.¥xf4 £h3+ 33.¤h2 £xh4
34.¥xe5 dxe5 35.¦ce1 ¢g7 36.£e3
¦h8 37.¦e2 ¤g4 38.£g3 £xg3
39.¦xg3 ¤xh2 40.¦xh2 ¦xh2+
41.¢xh2 ¦h8+ 42.¢g2 ¦h4 43.¦e3
¦f4 44.¦e2 ¢f8 45.b3 a3 46.¦e3 ¢e8
47.¢g3 ¢d7 48.¦f3 ¦xf3+ 49.¢xf3 f5
50.¢e3 ¢e8

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.cxd5
exd5 5.¥g5 ¥e7 6.e3 0–0 7.¥d3 ¤bd7
8.£c2 ¦e8 9.¤f3 c6 10.0–0 ¤f8
11.¦ab1 a5 12.a3 ¥e6 13.b4 axb4
14.axb4 ¤6d7 15.¥xe7 £xe7 16.b5
c5 17.dxc5 ¤xc5 18.¥f5 ¦ec8
19.¥xe6 £xe6 20.¤d4 £d7 21.£f5
¤ce6 22.¤ce2 ¦c4 23.¦fd1 ¤xd4
24.¤xd4
¦xd4
25.£f3
¦xd1+
26.¦xd1 £xb5 27.h4 ¦d8 28.h5 h6
29.¦d4 ¤e6 30.¦g4 £b1+ 31.¢h2
£b2 32.£g3 b5 33.f4 b4 34.f5 ¤g5
35.¦xg5 hxg5 36.£xg5 £f6 37.£f4
£d6
0–1

0–1
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(29) Wiedenkeller,Michael (2458) Dervishi,Erald (2564) [E18]

1–0

Baku Chess Olympiad 2016
(31) Linster,Philippe (2233) Pasko,Llambi (2316) [B18]

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.¤f3 ¥e7
5.¥g2 0–0 6.0–0 b6 7.¤c3 ¥b7 8.cxd5
exd5 9.¤e5 ¤a6 10.¥f4 ¤e4 11.¦c1
c5 12.dxc5 ¤axc5 13.¤xe4 dxe4
14.b4 ¤e6 15.¤c6 ¥xc6 16.¦xc6
£xd1 17.¦xd1 ¦ad8 18.¦xd8 ¦xd8
19.¥xe4 ¥xb4 20.¥e3 g6 21.¥d3 ¥c5
22.¥h6 ¥d6 23.¢g2 ¤d4 24.¦c1 ¥c5
25.¥g5 ¦e8 26.e3 ¤e6 27.¥f6 ¤f8
28.¥c4 ¤d7 29.¥b2 ¢f8 30.¦d1 ¦d8
31.e4 ¢e7 32.f4 f6 33.¥b5 ¥d6
34.¥c1 a6 35.¥c6 ¤b8 36.¥d5 ¦c8
37.¥e3 ¤d7 38.¢f3 ¦c3 39.¢e2 a5
40.¥d2 ¦c7 41.¦b1 ¥c5 42.a4 ¤b8
43.¥xa5 ¤d7 44.¥d2 ¦a7 45.¥c6
¤b8 46.¥b5 ¤a6 47.¥c3 ¤c7 48.¦a1
¤xb5 49.axb5 ¦c7 50.¥d2 h5 51.h3
¥d4 52.¦a4 ¥g1 53.g4 hxg4 54.hxg4
¢f7 55.¦a1 ¥d4 56.¦c1 ¦a7 57.¥b4
¦a4 58.¦c7+ ¢g8 59.¥d6 ¥g1
60.¢f3 g5 61.fxg5 fxg5 62.¥e7 ¦a5
63.e5 ¦xb5 64.¥f6 ¦b4 65.¥xg5 ¥h2
66.¦c8+ ¢f7 67.¥f6 ¦b3+ 68.¢e4
¦b4+ 69.¢f5 ¦f4+ 70.¢g5 ¦e4
71.¦c7+ ¢e6 72.¦c6+ ¢d7 73.¦d6+
¢c7 74.¦e6 b5 75.¦e8 b4 76.e6 b3
77.e7 ¥d6 78.¢f5 ¦e2 79.g5 ¥xe7
80.¥xe7 b2 81.¥d6+ ¢xd6 82.¦b8
¢d5 83.¢f6 ¦f2+ 84.¢e7 ¦e2+
85.¢f7 ¦f2+ 86.¢e7 ¦e2+

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4
¥f5 5.¤g3 ¥g6 6.¤h3 e6 7.¤f4 ¥d6
8.h4 £c7 9.¤xg6 hxg6 10.¤e4 ¥f4
11.¥xf4 £xf4 12.¤g5 ¤f6 13.g3 £d6
14.¥g2 £b4+ 15.£d2 £xb2 16.0–0
£a3 17.¦ab1 £e7 18.c4 0–0 19.£b2
b6 20.¦fe1 £d6 21.¥h3 ¤bd7
22.¤xf7 ¦xf7 23.¥xe6 ¦af8 24.¦e2
¢h7 25.¥xf7 ¦xf7 26.¦be1 ¤f8 27.c5
bxc5 28.dxc5 £xc5 29.¦e5 £b6
30.£e2 £b4 31.¦e7 ¦xe7 32.£xe7 c5
33.h5 gxh5 34.¦e5 ¤g6
0–1

(32) Seitaj,Ilir (2374) Mertens,Marc (2181) [B85]

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 a6 6.f4 e6 7.¥e2 ¥e7 8.0–
0 0–0 9.¢h1 £c7 10.a4 ¤c6 11.¥e3
¦e8 12.¥g1 ¤xd4 13.£xd4 e5 14.£f2
exf4 15.£xf4 ¥e6 16.¥d3 ¤d7
17.¤d5 ¥xd5 18.exd5 ¥f6 19.c3 ¦e7
20.¦ae1 ¦ae8 21.¦xe7 ¦xe7 22.h3
¥e5 23.¥xh7+ ¢f8 24.£g4 ¥f6
25.¥c2 ¦e5 26.£f3 ¦e7 27.£h5 ¦e5
28.£h8+ ¢e7 29.¥d4 £c4 30.¦d1
¦g5 31.¦e1+ ¤e5 32.£b8 £xd5
33.¥e4 £a5 34.£xb7+ ¢e8 35.¥b6
£xa4

½–½

(30) Mehmeti,Dritan (2415) Wagener,Claude (2295) [B82]

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
a6 5.¤c3 £c7 6.¥e3 ¤f6 7.¥d3 d6
8.f4 ¤bd7 9.£f3 b6 10.g4 ¤c5 11.g5
¤xd3+ 12.cxd3 ¤d7 13.0–0–0 ¥b7
14.¢b1 g6 15.h4 b5 16.h5 e5
17.hxg6 fxg6 18.¤e6 £c8 19.¤d5
¦b8 20.¦c1 ¤c5 21.fxe5

1–0
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15.g4 £h4 16.¢g2 h5 17.¦h1 ¤f6
18.gxh5 ¤xh5 19.¤e1 ¤d8 20.¥xh5
gxh5 21.¤f3 £f6 22.¢f1 ¤f7 23.¢e2
¥d7 24.bxc5 bxc5 25.¢d3 ¦ab8
26.£c2 ¥h6 27.a4 a6 28.a5 ¢h7
29.¦ab1 ¤g5 30.¤xg5+ £xg5
31.¦xb8 ¦xb8 32.¦b1 ¦xb1 33.£xb1
¥xh3 34.£b7+ £g7 35.£xa6 ¥f1+
36.¢c2 h4 37.£c8 ¥xc4 38.f3 ¥f1
39.a6 h3 40.¤d1 h2 41.¤f2 ¥xa6
42.£xa6 £g2 43.£c8 £xf2 44.£f5+
¢h8 45.£c8+ ¢g7 46.£d7+
½–½

(33) Dervishi,Erald (2564) Marciano,David (2475) [C67]

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.0–0
¤xe4 5.d4 ¥e7 6.dxe5 0–0 7.£d5
¤c5 8.¥e3 a6 9.¥c4 d6 10.exd6
£xd6 11.¤c3 ¤b4 12.£xd6 ¥xd6
13.¤d4 ¤e6 14.¤xe6 ¥xe6 15.¥xe6
fxe6 16.¦ac1 ¤d5 17.¥d2 ¥e5
18.¤e4 ¥xb2 19.¦b1 ¥d4 20.¦xb7
¦ab8 21.¦b3 h6 22.c3 ¦xb3 23.axb3
¥b6 24.¦a1 a5 25.¢f1 ¤f6 26.¤xf6+
¦xf6 27.f3 ¦f5 28.c4 ¢f7 29.¢e2 h5
30.h3 h4 31.¢d3 ¢f6 32.¥c3+ ¢f7
33.¢e4 ¦g5 34.¦a2 ¦f5 35.¥e5 g6
36.¦c2 ¢e8 37.c5 ¥a7 38.c6 ¥b6
39.¦d2 ¦g5 40.¦d8+ ¢e7 41.¦d7+
¢e8 42.¦d2 ¢e7 43.¦e2 ¢f7 44.¢d3
¥f2 45.¢c4 ¥g3 46.f4 ¦f5 47.¦e4 g5
48.¥xc7 gxf4 49.¥b6 f3 50.gxf3 ¦xf3
51.c7 ¥xc7 52.¥xc7 ¦xh3 53.¥xa5
¦h1

(35) Pasko,Llambi (2316) Efimov,Igor (2374) [A54]

Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 d6 2.c4 e5 3.¤c3 ¤d7 4.¤f3
¤gf6 5.g3 c6 6.¥g2 ¥e7 7.0–0 0–0
8.£c2 ¦e8 9.¦d1 £c7 10.b3 ¥f8
11.h3 a6 12.e4 b5 13.¥e3 ¥b7 14.c5
dxc5 15.dxe5 ¤xe5 16.¤xe5 £xe5
17.f4 £e6 18.e5 c4 19.¥f2 cxb3
20.axb3 ¤d5 21.¤e4 £g6 22.¢h2
¦ad8 23.¥c5 ¥c8 24.¥xf8 ¦xf8
25.£c5 ¥xh3 26.¥xh3 £xe4 27.¥g2
£g6 28.¥f3 h5 29.¦xa6 h4 30.g4
¤xf4 31.¦xc6 ¤e6 32.£c1 ¦xd1
33.£xd1 £g5 34.£d5 £f4+ 35.¢h1
¦a8 36.¥d1 £f1+ 37.¢h2 £f2+
38.£g2 £f4+ 39.¢h3 £e3+ 40.¢h2
¦d8 41.£f3 ¦d2+

0–1

(34) Villegas,Pierre (2329) Mehmeti,Dritan (2415) [E91]

Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 g6 2.c4 ¥g7 3.e4 d6 4.¤c3 ¤f6
5.¥e2 0–0 6.¤f3 c5 7.0–0 ¤c6 8.d5
¤a5 9.h3 e5 10.a3 b6 11.b4 ¤b7
12.¤e1 ¤d7 13.¤d3 f5 14.¥d2 f4

0–1
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gxf3 15.¤g3 ¥g4 16.¥h3 h5 17.d6 e6
18.¥h6 ¤h7 19.¤xh5 ¥xh5 20.¦hg1
¥g6 21.h5 f2 22.¦g2 ¤e5 23.hxg6
¤xg6 24.¦h1 ¥e5 25.¥xe6 ¢h8
26.¥f5 ¦g8 27.d7 ¤h4 28.¦xf2 ¤xf5
29.¦xf5 £e6 30.¦fh5 ¦ad8 31.¥f4
¦g7 32.¦xe5 £c6 33.£d6

(36) Ribbegren,Karl Johan (2267) Seitaj,Ilir (2374) [E14]

Baku Chess Olympiad 2016
1.¤f3 ¤f6 2.d4 e6 3.¤bd2 c5 4.e3 b6
5.¥d3 ¥b7 6.0–0 ¥e7 7.b3 0–0 8.¥b2
d6 9.¦e1 ¤bd7 10.c4 ¦c8 11.£e2
£c7 12.e4 cxd4 13.¤xd4 ¦fe8
14.¦ad1 ¥f8 15.¥b1 a6 16.¤f1 £b8
17.¤g3 £a8 18.¤h5 ¤xh5 19.£xh5
¤f6 20.£h4 ¦c5 21.f3 b5 22.cxb5
axb5 23.b4 ¦h5 24.£f2 d5 25.e5 ¤d7
26.a3 ¤xe5 27.¤xb5 £b8 28.h4 ¤c4
29.¥c1 ¥a8 30.¤c3 ¦c8 31.¤e2 ¥e7
32.¦d4 £a7 33.¥d3 ¥xh4 34.¦xh4
£xf2+ 35.¢xf2 ¦xh4 36.¢g3 ¦h5
37.f4 e5 38.¢g4 g6 39.f5

1–0

(39) Nabaty,Tamir (2630) Seitaj,Ilir (2374) [C42]

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤xe5 d6 4.¤f3
¤xe4 5.d4 ¤f6 6.¥d3 ¥e7 7.0–0 0–0
8.¦e1 ¦e8 9.c4 c6 10.¤c3 ¤bd7
11.¥f4 ¤f8 12.h3 a6 13.b4 ¤e6
14.¥h2 ¥f8 15.£d2 g6 16.a4 ¥g7
17.a5 b5 18.axb6 £xb6 19.c5 dxc5
20.bxc5 £d8 21.¥c4 ¦a7 22.¥b8 ¦d7
23.¥d6 ¦xd6 24.cxd6 a5 25.¤e5
£xd6 26.¦xa5 ¤d7 27.¤e4 £c7
28.¤xf7 ¤b6 29.¥xe6 ¦xe6 30.¤e5
¥xe5 31.¦xe5 ¤c4 32.¤f6+ ¦xf6

0–1

(37) Rodshtein,Maxim (2687) Dervishi,Erald (2564) [D36]

Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.cxd5
exd5 5.¥g5 ¥e7 6.e3 0–0 7.¥d3 ¤bd7
8.¤ge2 ¦e8 9.0–0 c6 10.£c2 ¤f8
11.¦ad1 ¥e6 12.f3 ¦c8 13.¢h1 a6
14.a3 b5 15.¤f4 h6 16.¥h4 ¤6d7
17.¥xe7 ¦xe7 18.£f2 ¤b6 19.¤ce2
¤c4 20.¤g3 g6 21.e4 dxe4 22.fxe4
¦d7 23.b3 ¤a5 24.d5 ¥g4 25.¦de1
¤xb3 26.h3 £h4 27.¥c2 ¤a5 28.¢g1
g5 29.¤d3 cxd5 30.¤e5 ¥e6
31.¤xd7 ¤xd7 32.exd5 ¥xd5 33.¥f5

1–0

(40) Ashiku,Franc (2322) Baron,Tal (2553) [A34]

Baku Chess Olympiad 2016
1.¤f3 ¤f6 2.c4 c5 3.¤c3 d5 4.cxd5
¤xd5 5.e4 ¤b4 6.¥c4 ¤d3+ 7.¢e2
¤f4+ 8.¢f1 ¤e6 9.b4 g6 10.bxc5 ¥g7
11.¥xe6 ¥xe6 12.d4 0–0 13.¥e3 £a5
14.¦c1 ¦d8 15.h4 ¥c4+ 16.¢g1 ¤c6
17.h5 ¦d7 18.hxg6 hxg6 19.d5 ¥a6
20.£d2 £d8 21.¥h6 £f8 22.£f4 ¤b4
23.¤e5 ¥xh6 24.¦xh6 ¦dd8 25.¦h3
£g7 26.a3 f6 27.¤xg6 ¤d3 28.£f5
¤xc5 29.¦h8+ £xh8 30.¤xh8 ¢xh8
31.¤d1 b6 32.¦c3 ¥d3 33.¦xd3
¤xd3 34.£h3+

1–0

(38) Mehmeti,Dritan (2415) Postny,Evgeny (2619) [D00]

Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 d5 2.¥g5 h6 3.¥h4 c5 4.e4 dxe4
5.d5 g5 6.¥g3 ¥g7 7.¤c3 ¤f6 8.f3
¥f5 9.£d2 0–0 10.0–0–0 £b6 11.h4 g4
12.¥f4 exf3 13.gxf3 ¤bd7 14.¤ge2

1–0
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(43) Gadimbayli,Abdulla (2294) Seitaj,Ilir (2374) [C26]

(41) Asadli,Vugar (2406) Dervishi,Erald (2564) [C55]

Baku Chess Olympiad 2016

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.d3
¥e7 5.0–0 0–0 6.¥b3 d6 7.c3 ¢h8
8.¤bd2 ¤g8 9.d4 exd4 10.¤xd4
¤xd4 11.cxd4 f5 12.e5 f4 13.¦e1
¤h6 14.e6 d5 15.¤f3 c6 16.¥c2 £d6
17.£d3 g6 18.¥d2 ¤g8 19.a3 a5
20.£e2 ¦f6 21.¤g5 ¢g7 22.£f3 h6
23.¤f7 £c7 24.¤e5 ¥d6 25.¥xf4 g5
26.£d3 gxf4 27.£h7+ ¢f8 28.¤g6+
¦xg6 29.e7+ ¤xe7 30.¥xg6 ¤xg6
31.£xg6 ¥d7 32.¦e2 ¦e8 33.¦ae1
¦xe2 34.¦xe2 c5 35.dxc5 ¥e5
36.£xh6+ ¥g7 37.£g5 ¥b5 38.¦e1
d4 39.¦e6 £f7

1.e4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.g3 ¥c5 4.¥g2 d6
5.¤ge2 ¤c6 6.d3 ¥e6 7.¤d5 h6 8.0–
0 £d7 9.c3 ¥xd5 10.exd5 ¤e7 11.d4
exd4 12.¤xd4 0–0 13.¤c2 ¦fe8
14.¥e3 ¦ad8 15.c4 £g4 16.b4 ¥xe3
17.¤xe3 £xd1 18.¦fxd1 ¤g6
19.¦ac1 h5 20.c5 ¤g4 21.¤c4 ¦e2
22.cxd6 cxd6 23.¦d2 ¦e7 24.h3 ¤f6
25.¤e3 ¤e5 26.¦c3 ¤g6 27.¢f1 h4
28.g4 ¤e4 29.¥xe4 ¦xe4 30.a3 a5
31.bxa5 ¦a4 32.¤c4 ¤f4 33.¦d4 g5
34.¦b3 ¦c8 35.¦b4 ¦xa3 36.¦xf4
¦a1+ 37.¢g2 gxf4 38.¤xd6 ¦d8
39.¤xb7 ¦xd5 40.¦xf4 ¢g7 41.¦c4
¦a2 42.¤c5 ¦xa5 43.¤b3 ¦a2
44.¤d4 ¦e5 45.¦c1 ¦ea5 46.¦c3
¦2a4 47.¤f5+ ¦xf5 48.gxf5 ¢f6
49.¦c5 ¢g5 50.¦b5 f6 51.¦c5

½–½

(42) Mehmeti,Dritan (2415) Bashirli,Nail (2387) [D00]

½–½

Baku Chess Olympiad 2016
(44) Ashiku,Franc (2322) Gasimov,Parviz (2323) [A05]

1.d4 d5 2.¥g5 h6 3.¥h4 c6 4.¤f3
£b6 5.b3 ¤d7 6.e3 e5 7.¥g3 e4
8.¤fd2 ¤e7 9.f3 ¤f5 10.¥f2 ¤f6
11.fxe4 dxe4 12.¥e2 ¤d5 13.¤c4
¥b4+ 14.¤bd2 £d8 15.0–0 b5 16.g4
bxc4 17.gxf5 ¥xd2 18.£xd2 c3
19.£e1 ¥xf5 20.¢h1 £d7 21.¦g1 g5
22.£f1 ¥h3 23.£c1 £f5 24.£e1 0–0
25.¦g3 £e6 26.£g1 ¥f5 27.¦f1 ¥g6
28.¥e1 f5 29.¥c4 ¢h7 30.¥xc3 £d6
31.¥d2 f4 32.¦g2 fxe3 33.¥xe3 ¦xf1
34.¥xf1 ¦f8 35.¥e2 ¤f4 36.¥xf4 gxf4
37.¦g4 f3 38.¥f1 f2 39.£g3 £f6
40.£e3 £f3+ 41.£xf3 exf3

Baku Chess Olympiad 2016
1.¤f3 ¤f6 2.g3 b5 3.¥g2 ¥b7 4.0–0
e6 5.d3 d6 6.e4 ¤bd7 7.¤bd2 ¥e7
8.¦e1 0–0 9.£e2 e5 10.a4 a6 11.d4
¦b8 12.axb5 axb5 13.d5 c6 14.dxc6
¥xc6 15.¤h4 g6 16.¤b3 £c7 17.¥h6
¦fc8 18.¦ad1 b4 19.¦d2 ¥b5 20.£f3
¤b6 21.¦b1 ¦a8 22.¥h3 ¦d8 23.¥g2
¤c4 24.¦dd1 ¦a2 25.¥g5 ¢g7
26.¥f1 £c6 27.¤d2 ¤xb2 28.¥xb5
£xb5 29.¦e1 ¦a3 30.¦e3 ¦xe3
31.fxe3 ¤c4 32.¥xf6+ ¥xf6 33.¦f1
¥xh4 34.£xf7+ ¢h6 35.¤xc4 ¥g5
36.h4 ¥xe3+ 37.¤xe3 £e2 38.£f3
£xf3 39.¦xf3 ¦c8 40.¢f2

0–1

1–0

126

OLIMPIADA E SHAHUT 2016 - BAKU (AZE)
¦f1+ 54.¢e3 ¦e1+ 55.¢f2 ¦xe4
56.¦h8+ ¢g4 57.¦xh2 ¥c4 58.¦g2+
¢f4 59.¦g6 ¦e2+ 60.¢g1 ¥d3
61.¦f6+ ¢g3

SHQIPËRIA (f)
1. Rozana Gjergji
2. Eglantina Shabanaj
3. Alda Shabanaj
4. Bruna Tuzi
5. Suzana Kerciku
Kapiten : Aldi Zadrima

0–1

(46) Papp,Petra (2336) Shabanaj,Eglantina (1932) [C92]

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4
¤f6 5.0–0 b5 6.¥b3 ¥e7 7.d4 d6 8.c3
0–0 9.h3 ¥b7 10.¦e1 exd4 11.cxd4
¤a5 12.¥c2 ¦e8 13.¤bd2 c5 14.d5
¤d7 15.¤f1 ¥f6 16.¦b1 ¤c4 17.b3
¤ce5 18.¤3h2 ¤g6 19.¤g4 ¥d4
20.¤g3 ¤de5 21.¤e3 ¥c8 22.¤ef5
¥xf5 23.¤xf5 ¤h4 24.¤xd4 cxd4
25.f4 £b6 26.fxe5 d3+ 27.¥e3 dxc2
28.¥xb6 cxd1£ 29.¦bxd1 ¦xe5
30.¥f2 ¦h5 31.¥g3 ¦h6 32.¦c1 ¦e8
33.¦c6 f5 34.e5 f4 35.exd6 ¦d8
36.¥xh4 ¦xh4 37.¦xa6 ¦h5 38.¦d1
¦g5 39.¢f2 ¦g6 40.¦b6 ¦gxd6
41.¦xb5 g5 42.a4 h5 43.¦d4 ¦c8
44.¦c4 ¦cd8 45.a5 ¦xd5 46.¦xd5
¦xd5 47.a6 ¦d2+ 48.¢e1 ¦d7 49.¦a4
¦e7+ 50.¢f2 ¦a7 51.b4 ¢f7 52.b5
¦c7 53.a7 ¦c2+ 54.¢e1

(45) Gjergji,Rozana (1947) Lazarne Vajda,Szidonia (2372)
[C60]

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤ge7 4.0–0
g6 5.c3 a6 6.¥a4 ¥g7 7.d4 exd4
8.cxd4 b5 9.¥c2 d5 10.e5 ¥g4
11.¥e3 0–0 12.¤bd2 f6 13.exf6 ¥xf6
14.h3 ¥f5 15.¤b3 £d6 16.¦c1 ¥g7
17.¦e1 ¦ae8 18.£d2 ¥xh3 19.¤g5
¥c8 20.¤c5 ¤d8 21.¥b3 ¢h8
22.¤d3 £b6 23.¤e5 c6 24.¥f4 ¤f5
25.¤gf7+ ¤xf7 26.¤xf7+ ¢g8
27.¤h6+ ¥xh6 28.¥xh6 ¦xe1+
29.¦xe1 ¤xh6 30.£xh6 £xd4 31.¦e7
£xf2+ 32.¢h2 £f4+ 33.£xf4 ¦xf4
34.¦c7 ¥f5 35.¦xc6 ¥e4 36.¢g3 ¦f5
37.¦xa6 ¦g5+ 38.¢f4 ¦xg2 39.¦b6
¦xb2 40.¦xb5 ¢g7 41.a4 h5 42.a5
¥d3 43.¦b7+ ¢h6 44.¥xd5 ¦e2
45.¦b6 ¦e1 46.a6 ¦a1 47.¥b7 h4
48.¦d6 ¥f1 49.¢e3 h3 50.¢f2 h2
51.¥e4 ¥xa6 52.¦xg6+ ¢h5 53.¦g8

1–0

(47) Shabanaj,Alda (1881) Gara,Ticia (2379) [D87]

Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5
¤xd5 5.e4 ¤xc3 6.bxc3 ¥g7 7.¥c4
c5 8.¤e2 0–0 9.0–0 ¤c6 10.¥e3 £c7
11.¥f4 e5 12.dxe5 ¤xe5 13.£c2 £e7
14.¥d5 ¥e6 15.¦ad1 ¦fe8 16.¥xe6
£xe6 17.¦d5 c4 18.¤d4 £g4 19.¥g3
¦ad8 20.¦c5 £d7 21.¥xe5 ¥xe5
22.¦xc4 b5 23.¦c5 ¥xh2+ 24.¢h1
¦e5 25.¦d5 ¦xd5 26.exd5 ¥c7
27.¤c6 £d6 28.f4 ¦e8 29.£d3 £f6
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30.£h3 ¢g7 31.¤d4 ¦e5 32.£d7 ¦e7
33.£h3 ¦e5 34.£d7 ¦h5+ 35.¢g1
¥b6 36.£xb5 £h4 37.£d3 £h2+
38.¢f2 £xf4+ 39.¢e2 ¦e5+ 40.¢d1
£g4+ 41.¤f3 ¦e3 42.£d2 £c4

1.e4 e6 2.¤f3 d5 3.exd5 exd5 4.d4
¤f6 5.¥d3 ¥g4 6.0–0 ¥e7 7.h3 ¥h5
8.¥f4 0–0 9.¤bd2 ¥g6 10.¤e5 ¥xd3
11.¤xd3 ¤bd7 12.£f3 b6 13.¦ae1
¦c8 14.¤b3 c5 15.dxc5 bxc5 16.¤e5
¤e4 17.£g4 ¤df6 18.£e2 ¦e8
19.¤g4 £b6 20.¤xf6+ ¤xf6 21.£f3
¥d6 22.¥xd6 £xd6 23.¦e2 ¦xe2
24.£xe2 ¦e8 25.£b5 c4 26.¤d4 ¦b8
27.£a5 a6 28.b3 £b6 29.£c3 ¤e4
30.£e3 ¦e8 31.f3 ¤d6 32.£f4 ¤b5
33.¦d1 ¤c3 34.¦d2 ¤e2+ 35.¦xe2
¦xe2 36.¢h2 ¦e8 37.¤f5 £f6
38.bxc4 dxc4 39.£g4 h6 40.¤g3 c3
41.£c4 ¦d8 42.¤e4 £f4+ 43.¢g1
£c1+ 44.¢h2 £xc2 45.¤xc3 ¦d2
46.¢g3 g5 47.£f1 £xc3 48.¢h2
£e5+ 49.¢h1 ¦xa2 50.£d1 ¦a1
51.£xa1 £xa1+ 52.¢h2 £e5+
53.¢g1 a5 54.¢f2 a4 55.¢g1 a3
56.h4 a2 57.hxg5 a1£+

0–1

0–1

(48) Gara,Anita (2355) Tuzi,Bruna (1807) [B30]

(50) Gjergji,Rozana (1947) Mpinganjira,Ellen (1373) [C11]

Baku Chess Olympiad 2016

Baku Chess Olympiad 2016

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤d4
4.¤xd4 cxd4 5.0–0 g6 6.¥c4 ¥g7
7.d3 d6 8.c3 £b6 9.£a4+ ¥d7
10.¥xf7+ ¢xf7 11.£xd7 £c6 12.£h3
dxc3 13.£f3+ ¢e8 14.¤xc3 ¥xc3
15.bxc3 ¤f6 16.¥h6 £xc3 17.¦ac1
£e5 18.¦c7 ¢f7 19.¥f4 £e6 20.¦xb7
¦hb8 21.¦xb8 ¦xb8 22.h3 £xa2
23.g4 e5 24.¥h6 ¢e7 25.¥g5 £f7
26.¦c1 ¢e6 27.¦c6 ¤e8 28.£e2 £b7
29.£a2+ £b3 30.£xa7 ¦b7 31.£a6
£d1+ 32.¢g2 £b3 33.¦c8 ¤f6
34.¥xf6 ¢xf6 35.£xd6+ £e6 36.g5+

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.e5 ¤fd7
5.f4 c5 6.¤f3 ¤c6 7.¤e2 ¥e7 8.c3 0–
0 9.¤g3 £a5 10.¥e3 cxd4 11.¤xd4
¤xd4 12.¥xd4 £c7 13.¥d3 f6
14.exf6 ¥xf6 15.¥e3 ¥e7 16.¤h5 e5
17.£g4 ¥f6 18.£e6+ ¢h8 19.£xd5
exf4 20.£e4 g6 21.¤xf4 ¤c5 22.¤d5
¤xd3+ 23.£xd3 £c6 24.¤xf6 ¦xf6
25.¥d4 ¥f5 26.¥xf6+ £xf6 27.£d4
¦e8+ 28.¢f2 ¥e4+ 29.£xf6+
1–0

1–0

(51) Gondwe,Vitumbiko (1407) Shabanaj,Alda (1881) [D94]

(49) Nkhoma Desiderata (1375) Shabanaj,Eglantina (1932) [C01]

Baku Chess Olympiad 2016

Baku Chess Olympiad 2016
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1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.e3 ¥g7
5.¤f3 0–0 6.¥e2 b6 7.0–0 ¥b7 8.¥d2
¤c6 9.¦e1 e6 10.b3 ¦e8 11.a4 e5
12.dxe5 ¤xe5 13.£c2 dxc4 14.bxc4
¤xf3+ 15.¥xf3 ¥xf3 16.gxf3 ¦e5
17.¤e4 ¤xe4 18.fxe4 ¦g5+ 19.¢h1
£f6 20.£d1 £xf2 21.¦g1 ¦xg1+
22.£xg1 £f3+ 23.£g2 £xg2+
24.¢xg2 ¥xa1 25.¢f3 ¦d8 26.¥e1
¥e5 27.h3 ¦d1 28.¥b4 c5 29.¥a3 ¦a1
30.¥xc5 bxc5 31.¢e2 ¦xa4 32.¢d3
a5 33.h4 ¦a3+ 34.¢e2 a4 35.¢f3 ¦b3
36.¢e2 a3 37.¢d2 a2

1–0

(53) Ranasinghe,S D (1731) Shabanaj,Eglantina (1932) [A07]

Baku Chess Olympiad 2016
1.¤f3 d5 2.g3 c6 3.¥g2 g6 4.0–0 ¥g7
5.d3 e5 6.¤bd2 ¥g4 7.h3 ¥xf3
8.¥xf3 ¤e7 9.¥g2 0–0 10.¦b1 ¤d7
11.c4 d4 12.b4 £c7 13.¤b3 ¦ad8
14.a4 h5 15.e3 ¤b6 16.¤c5 dxe3
17.¥xe3 ¤xc4 18.¥g5 ¤d6 19.£b3
¤df5 20.¦fe1 ¤d4 21.£a2 ¢h7
22.¤e4 f6 23.¥e3 b6 24.¦bc1 ¥h6
25.¦c4 ¤df5 26.¥xh6 ¢xh6 27.¥f1
¤d4 28.£d2+ ¢h7 29.¥g2 £d7
30.¢h2 £e6 31.a5 b5 32.¤c5 £xc4
33.dxc4 ¤f3+ 34.¥xf3 ¦xd2 35.¤e4
¦d4 36.cxb5 cxb5 37.¦c1 ¦c8
38.¦xc8 ¤xc8 39.¤xf6+ ¢g7
40.¤e8+ ¢f8 41.¤f6 ¢e7

0–1

0–1

(52) Kerciku,Suzana (1609) Jambo,Linda (1561) [C87]

(54) Gjergji,Rozana (1947) Tharushi,T H D Niklesha (1584)
[B21]

Baku Chess Olympiad 2016

Baku Chess Olympiad 2016

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 d6 4.c3 ¥d7
5.0–0 ¤f6 6.¦e1 ¥e7 7.d4 a6 8.¥a4 0–
0 9.¤bd2 b5 10.¥b3 ¥g4 11.h3 ¥xf3
12.¤xf3 exd4 13.cxd4 ¦e8 14.¤g5
¦f8 15.¥f4 h6 16.¤f3 ¤a5 17.¥c2
¤c4 18.b3 ¤b6 19.£d2 ¤h7 20.£d3
¦e8 21.e5 ¤f8 22.¦ad1 ¤d5 23.¥d2
¥g5 24.¥xg5 hxg5 25.£f5 g6
26.£xg5 £xg5 27.¤xg5 ¤c3 28.¦d2
¤xa2 29.¥e4 ¦ad8 30.¦xa2 dxe5
31.¥c6 ¤d7 32.dxe5 ¦xe5 33.¦xe5
¤xe5 34.¦xa6 b4 35.¤f3 ¤d3 36.¦a8
¦xa8 37.¥xa8 ¢f8 38.¢f1 ¢e7 39.g3
¢d6 40.¥e4 ¤c1 41.¥c2 c5 42.¢e1
¢d5 43.¤g5 f5 44.h4 ¢d4 45.¢d2
¤a2 46.¤e6+ ¢d5 47.¤f4+ ¢d4
48.¤xg6 ¤c3 49.h5

1.e4 c5 2.f4 a6 3.¤f3 b5 4.d3 ¥b7
5.¥e3 e6 6.¤bd2 d5 7.¥e2 d4 8.¥f2
¥d6 9.c3 dxc3 10.bxc3 ¤d7 11.e5
¥c7 12.0–0 £b8 13.a4 ¤e7 14.axb5
axb5 15.£b3 ¤d5 16.g3 ¥a5 17.¤e4
0–0 18.£xb5 £c7 19.£b3 ¦fb8
20.£c2 £c6 21.¦fc1 ¦d8 22.£d1 c4
23.¤d4 £c7 24.£f1 ¥b6 25.£h3 h6
26.£g4 ¦xa1 27.¦xa1 cxd3 28.¥xd3
¤xc3 29.¤f6+ ¢h8 30.¤h5 ¦g8
31.¤f3 ¥xf2+ 32.¢xf2 £b6+ 33.¢f1
£e3 34.¤e1 ¤c5 35.¥e2 ¤5e4
36.¤d3 ¤d2+ 37.¢e1 ¥f3
0–1
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(55) Wickramasinghe,Dilhara
Ishini (1750) - Shabanaj,Alda
(1881) [D80]

Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¥g5
dxc4 5.e4 ¥g7 6.¥xc4 c6 7.a4 £a5
8.¥xf6 ¥xf6 9.¤ge2 £g5 10.¤g3 0–0
11.e5 ¥g7 12.0–0 h5 13.f4 £h6 14.d5
cxd5 15.¤xd5 ¤c6 16.¥b5 ¥g4
17.£c1 h4 18.¤e4 h3 19.g3 ¤d4
20.¤xe7+ ¢h8
21.£c3 ¤xb5
22.axb5 ¥e2 23.¦fe1 ¥xb5 24.£b3
¥c6 25.¤g5 £h5 26.¦e3 f6 27.¤e6
fxe5 28.¤xg7 ¢xg7 29.¦xe5 £f3
30.£xf3 ¥xf3 31.¦a3 ¥g2 32.¤d5
¦ae8 33.¦xe8 ¦xe8 34.¤e3 ¥c6
35.¢f2 ¦d8 36.¢e1 a6 37.¦c3 ¢f6
38.¤g4+ ¢f5 39.¤e5 ¥g2 40.¢e2 g5
41.¤f7 ¦e8+ 42.¢f2 ¦e6 43.¤xg5
¦b6 44.b3 ¦b5 45.¤f3 ¦a5 46.¦c2
¦a1 47.¤h4+ ¢e4 48.¤xg2 hxg2
49.¢xg2 ¦b1 50.¦f2 ¢f5 51.h3 ¦xb3
52.g4+ ¢g6 53.f5+ ¢f7 54.g5 a5
55.h4 a4 56.h5 a3 57.f6 ¦b2 58.g6+
¢f8 59.h6 ¦xf2+ 60.¢xf2 ¢g8
61.h7+ ¢h8 62.f7

½–½

(57) Shabanaj,Eglantina (1932) Samaganova,Alexandra (2048)
[A08]

Baku Chess Olympiad 2016

1–0
1.¤f3 c5 2.g3 ¤c6 3.¥g2 g6 4.0–0
¥g7 5.e4 e6 6.d3 ¤ge7 7.c3 d5
8.¤bd2 0–0 9.£c2 ¦b8 10.¦e1 b5
11.¤b3 c4 12.¤c5 cxd3 13.£xd3 d4
14.e5 dxc3 15.£xd8 ¦xd8 16.bxc3
¦d5 17.¥a3 a5 18.¦ad1 b4 19.¦xd5
¤xd5 20.cxb4 axb4 21.¥b2 ¦a8
22.¦a1 ¤a5 23.¤d2 ¦a7 24.f4 ¦c7
25.¦c1 ¥f8 26.¤de4 ¤c3 27.¥xc3
¥xc5+ 28.¤xc5 ¦xc5 29.¥d2 ¦xc1+
30.¥xc1 b3 31.axb3 ¤xb3

(56) Tuzi,Bruna (1807) Saumy,Zainab (1688) [B22]

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 ¤f6 4.d4 cxd4
5.£xd4 g6 6.¤f3 ¥g7 7.¥b5+ ¤bd7
8.¤e5 0–0 9.¤xd7 ¤xd7 10.£d1 ¤b6
11.d6 exd6 12.0–0 a6 13.¥e2 ¥e6
14.¤a3 ¦c8 15.¥e3 ¤d5 16.¥d4 ¥h6
17.¥f3 £g5 18.¤c2 b5 19.g3 ¥h3
20.¦e1 ¦fe8 21.¥a7 ¦xe1+ 22.¤xe1
£e7 23.£xd5 £xa7 24.¤d3 £c7
25.a4 ¥e6 26.£b7 £c4 27.¤b4 bxa4
28.¥d5 £b5 29.¥c6 £xb7 30.¥xb7
¦b8 31.¥xa6 ¥b3 32.¥d3 ¥f8 33.¤c6
¦b6 34.¤d4 ¥e6 35.¥b5 ¥b3 36.c4
d5

½–½

(58) Omurbekova,Diana (1868) Gjergji,Rozana (1947) [C74]

Baku Chess Olympiad 2016
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1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 d6
5.c3 f5 6.exf5 ¥xf5 7.d3 ¥e7 8.¥e3
¤f6 9.h3 b5 10.¥c2 0–0 11.¥b3+ d5
12.d4 e4 13.¤e5 ¤a5 14.g4 ¥e6
15.g5 ¤d7 16.¤xd7 £xd7 17.¤d2
¦f5 18.h4 ¦af8 19.¥c2 ¤c4 20.¤xc4
bxc4 21.£d2 ¥d6 22.b3 cxb3
23.axb3 £f7 24.0–0–0 ¥f4 25.¦de1
¥xe3 26.fxe3 ¦f2 27.¦e2 £f3 28.¦h2
¦f1+ 29.¦e1 £g3 30.¦xf1 ¦xf1+
31.¢b2 ¦f3 32.¥d1 ¦xe3 33.¦g2 ¦d3
34.¦xg3 ¦xd2+ 35.¢c1 ¦h2 36.h5
¥f7 37.g6 hxg6 38.hxg6 ¥e8 39.¦g5
c6 40.c4 e3 41.¦e5 ¥xg6 42.¦xe3
¦h4 43.¦e6 ¥f7 44.¦xc6 dxc4
45.bxc4 ¦xd4 46.¦xa6 ¥xc4 47.¦a4
¦xd1+ 48.¢c2 ¥e2 49.¦e4 ¥h5
50.¦e5 ¦h1

30.¢xg2 gxf6 31.£xb8+ ¦xb8
32.¥a3 ¢d7 33.¦h1 ¦c8 34.¥c5 ¥g6
35.a4 ¥c2 36.b4 a6 37.b5 axb5
38.axb5 ¥d3 39.b6 ¢c6 40.¦a1 e5
41.¦a7 ¥g6 42.¤a2 exd4 43.¥xd4
¦b8 44.¤b4+ ¢d6 45.¤a6 ¦g8
46.¢f2 ¥d3 47.¤c5 ¥c4 48.b7 ¦b8
49.¦a8 ¢c7 50.¦xb8 ¢xb8 51.¥xf6
¢a7 52.¥e5
1–0

(60) Musaeva,Shakhnazi (1611) Kerciku,Suzana (1609) [B46]

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
a6 5.¤c3 ¤c6 6.¥e3 ¤ge7 7.¥e2
¤xd4 8.¥xd4 ¤c6 9.¥e3 b5 10.a3
¥b7 11.0–0 ¦c8 12.£d2 ¥e7 13.¦ad1
d6 14.¥f4 ¤e5 15.¥g3 0–0 16.£e3
£c7 17.¢h1 ¦fd8 18.f4 ¤c4 19.¥xc4
£xc4 20.¦d3 b4 21.b3 £c5 22.axb4
£xb4 23.¦a1 ¥f6 24.¦a4 £c5 25.¥e1
£xe3 26.¦xe3 ¦c5 27.¦a2 ¦dc8
28.¤a4 ¦xc2 29.¦xc2 ¦xc2 30.h3 d5
31.e5 d4 32.¦d3 ¦xg2 33.¤c5 ¥d5
34.exf6 ¦g3+ 35.¢h2 ¦g2+ 36.¢h1
¦g3+ 37.¢h2 ¦g2+ 38.¢h1 ¦g3+
39.¢h2 ¦g2+

0–1

½–½

(59) Shabanaj,Alda (1881) Alymbay Kyzy,Aizhan (1913)
[D13]

(61) shaikha Abdallah Aldhaheri
(1495) - Shabanaj,Eglantina (1932)
[D10]

Baku Chess Olympiad 2016

Baku Chess Olympiad 2016

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.cxd5
cxd5 5.¤f3 ¥g4 6.¤e5 ¥f5 7.£b3
¤c6 8.e3 ¦b8 9.¥b5 £d6 10.¤xc6
bxc6 11.¥xc6+ ¢d8 12.£a4 ¦b6
13.¥b5 £b8 14.£a5 e6 15.0–0 ¥d6
16.¤a4 ¥b4 17.£xb4 ¦xb5 18.£d2
¤g4 19.g3 h5 20.¤c3 ¦b7 21.f3 ¤f6
22.b3 ¥h3 23.¦f2 ¦h6 24.e4 ¦g6
25.e5 h4 26.£f4 hxg3 27.hxg3 ¥f5
28.exf6 ¦xg3+ 29.¦g2 ¦xg2+

1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 g6 4.¤f3 ¥g4
5.h3 ¥xf3 6.£xf3 ¥g7 7.cxd5 cxd5
8.¤c3 e6 9.¥d3 ¤e7 10.0–0 0–0
11.¥d2 ¤bc6 12.¦ac1 f5 13.£e2 f4
14.¥b1 ¤f5 15.¥xf5 ¦xf5 16.£d1 f3
17.g3 h5 18.¥e1 £e7 19.¢h2 ¦af8
20.£d2 ¥h6 21.¦d1 £c7 22.¢h1 h4
23.g4 ¦5f7 24.¤a4 ¥g5 25.¤c5 £d6
26.£c3 ¥d8 27.¤d3 ¥c7 28.¤e5
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¤xe5 29.dxe5 £xe5 30.£xe5 ¥xe5
31.¥c3 ¥xc3 32.bxc3 ¦c7 33.¦b1 b6
34.¦b3 ¦fc8 35.¦c1 g5 36.¢g1 ¢f7
37.¢f1 ¦c4 38.¢e1 e5 39.¢d2 ¢e6
40.¢d3 ¦8c5 41.¦a3 ¦c7 42.¦c2
¢d6 43.¦b3 ¦7c6 44.¦cb2 ¢c7 45.a3
a6 46.¦c2 b5 47.¦b4 ¦4c5 48.¦b3 a5
49.¦b1 ¢b6 50.¦bc1 ¦c4 51.¢d2
¦a4 52.¦a2 b4 53.cxb4 axb4
54.¦xc6+ ¢xc6 55.¦c2+ ¢d6
56.axb4 ¦xb4 57.¢d3 e4+ 58.¢d2
¦b1 59.¦c8 ¦f1 60.¦d8+ ¢e6

£a8 27.£a4 h6 28.£d4 ¦c5 29.£f4
¦d5 30.¦d4 e5 31.£f3 exd4 32.cxd4
£e8 33.h3 £e4 34.£c3 £xd4
35.£c8+ ¦d8 36.£c7 ¤h5 37.¥e5
£d1+ 38.¢h2 f6 39.£c4+ £d5

0–1

Baku Chess Olympiad 2016

0–1

(64) Kerciku,Suzana (1609) Wadima Humaid S H
AlKalbani (1606) [C60]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4
¤ge7 5.0–0 g6 6.c3 ¥g7 7.d4 exd4
8.cxd4 b5 9.¥b3 0–0 10.¥f4 d6 11.h3
¤a5 12.¥c2 c5 13.¤c3 ¤c4 14.¦b1
¤c6 15.¤e2 ¥b7 16.dxc5 dxc5
17.£c1 ¦e8 18.¤g3 ¤b4 19.a4 ¤xc2
20.£xc2 £b6 21.¤d2 ¤xb2 22.¦xb2
£f6 23.¦bb1 £xf4 24.axb5 axb5
25.¤b3 c4 26.¤c5 ¥c6 27.¦fd1 ¦ad8
28.¦xd8
¦xd8
29.¦d1
¦xd1+
30.£xd1 £c7 31.¤a6 £a7 32.¤b4
£c7 33.¤d5 ¥xd5 34.£xd5 b4
35.¤e2 b3 36.£a8+ ¥f8 37.¤c3 £e5
38.£a5 £xa5

(62) Gjergji,Rozana (1947) Nouman,Amna (1983) [C78]

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4
¤f6 5.0–0 b5 6.¥b3 ¥c5 7.d3 d6 8.c3
0–0 9.h3 h6 10.¤bd2 ¦e8 11.¦e1 ¥e6
12.¥c2 ¥b6 13.¤f1 d5 14.exd5 £xd5
15.¤e3 £d7 16.¤h2 ¦ad8 17.£f3
¥xe3 18.¥xe3 ¥f5 19.¦ad1 ¤d5
20.¥b3 ¤xe3 21.¦xe3 ¥e6 22.¥xe6
¦xe6 23.£e2 ¦g6 24.¢h1 £d5
25.¤f3 ¦e6 26.¦e1 £xa2 27.¤xe5
¤xe5 28.¦xe5 ¦xe5 29.£xe5 £xb2
30.£xc7 ¦f8 31.¢g1 b4 32.cxb4
£xb4 33.¦a1 £d4 34.¦xa6

0–1

(65) Shabanaj,Eglantina (1932) Lujan,Carolina (2378) [A04]

½–½

Baku Chess Olympiad 2016
(63) Bashaer,Khalil (1584) Tuzi,Bruna (1807) [B22]

1.¤f3 c5 2.g3 g6 3.¥g2 ¥g7 4.d3
¤c6 5.c3 e5 6.e4 d6 7.0–0 ¤ge7
8.¦e1 0–0 9.¤bd2 h6 10.¤f1 b6
11.¤e3 ¥e6 12.£a4 £d7 13.¥d2 a6
14.¦ad1 b5 15.£c2 ¦ac8 16.c4 ¤d4
17.£c1 ¥h3 18.¤xd4 cxd4 19.¥xh3
£xh3 20.¤d5 ¤xd5 21.exd5 f5 22.f4
bxc4 23.dxc4 e4 24.¥b4 ¦fd8 25.b3
h5 26.¦d2 ¦d7 27.¦g2 £g4 28.£a3
d3 29.£xa6 ¥d4+ 30.¢h1 ¦cd8
31.¥d2 £f3 32.c5 ¥xc5 33.¥c3 ¦a7

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 £xd5 4.d4 e6
5.¤f3 ¤c6 6.¤a3 £d8 7.¥f4 ¤f6
8.¤c2 ¤d5 9.¥g3 ¥e7 10.¥e2 0–0
11.0–0 b6 12.dxc5 ¥xc5 13.¤fd4 ¥b7
14.¥f3 ¦c8 15.¤xc6 ¥xc6 16.¤d4
¥a8 17.£a4 £f6 18.¦ad1 ¦fd8
19.¤b3 £e7 20.¤xc5 ¦xc5 21.¦fe1
¥c6 22.£b3 £e8 23.¦d4 ¤f6
24.¥xc6 ¦xc6 25.¦xd8 £xd8 26.¦d1

0–1
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(68) Carraro,Denise (2120) Tuzi,Bruna (1807) [B80]

(66) Zuriel,Marisa (2272) Gjergji,Rozana (1947) [B01]

Baku Chess Olympiad 2016

Baku Chess Olympiad 2016

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
d6 5.¤c3 ¤f6 6.¥e3 ¥e7 7.f3 0–0
8.£d2 a6 9.g4 e5 10.¤f5 ¥xf5
11.exf5 d5 12.g5 d4 13.gxf6 ¥xf6
14.0–0–0 dxe3 15.£xd8 ¦xd8 16.¤d5
¥g5 17.¥e2 ¤c6 18.c3 ¤d4 19.cxd4
¦xd5 20.¦hg1 ¥f4 21.dxe5 ¦d2
22.¦xd2 exd2+ 23.¢c2 ¥xh2 24.¦g4
¥xe5 25.¢xd2 ¥f6 26.¦b4 b5 27.f4
¦d8+ 28.¢e3 ¥e7 29.¦b3 ¥c5+
30.¢f3 ¦d2 31.a4 ¥d4

1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £a5 4.d4
c6 5.¥c4 ¤f6 6.¤f3 ¥f5 7.¥d2 e6
8.¤e4 £d8 9.¤g3 ¥g6 10.¥b3 ¥d6
11.£e2 ¤bd7 12.¤e5 ¤d5 13.h4
¥xe5 14.dxe5 h6 15.h5 ¥h7 16.c4
¤e7 17.¥b4 £b6 18.¥c3 ¤c5 19.¥c2
¥xc2 20.£xc2 0–0–0 21.0–0 g6
22.¦ad1 ¤f5 23.¤xf5 gxf5 24.¥d4
£a5 25.a3 ¤e4 26.¦d3 £c7 27.¦fd1
c5 28.¥c3 ¦xd3 29.£xd3 ¤xc3
30.£xc3 ¦d8 31.¦d6 ¦xd6 32.exd6
£xd6 33.£h8+ ¢d7 34.£xh6 £d1+
35.¢h2 £e2 36.£h7 ¢e7 37.£h6
£xb2 38.£f4 £d4 39.£g5+ £f6
40.£f4 e5 41.£e3 b6 42.¢g1 f4
43.£e4 £g5 44.h6 £xh6 45.£xe5+
¢f8 46.a4 a5 47.f3 £c6 48.£h8+ ¢e7
49.£e5+ ¢f8 50.£h8+ ¢e7 51.£e5+
¢f8 52.£h8+ ¢e7 53.£e5+ ¢f8

½–½

(69) Vovk,Oksana (2204) Shabanaj,Eglantina (1932) [D90]

Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 g6 4.cxd5 cxd5
5.¤c3 ¤f6 6.¥f4 ¤c6 7.h3 ¥g7 8.e3
0–0 9.¥e2 a6 10.0–0 b5 11.a3 ¥b7
12.¤e1 ¤e8 13.¤d3 e6 14.¤c5 £e7
15.¥f3 ¦d8 16.¦c1 f5 17.£c2 ¤a5
18.b4 ¤c4 19.a4 ¤ed6 20.axb5 axb5
21.¦a1 ¦a8 22.¥h2 ¥c6 23.¦fd1 g5
24.¦xa8 ¦xa8 25.¤e2 ¥e8 26.¤c3
¥f7 27.g4 fxg4 28.hxg4 ¥g6 29.£c1
¦f8 30.¥g2 h5 31.¤xe6 ¤e4 32.¤xf8
£xf8 33.¤xe4 dxe4 34.£b1 £e7
35.d5 ¥e5 36.¥xe5 £xe5 37.gxh5
¥xh5 38.¦d4 ¥g6 39.£c2 ¤d6
40.£c7 g4 41.£d8+ ¢g7 42.£d7+
¢f8 43.£xg4 ¥f5 44.£g5 £e7
45.£xe7+ ¢xe7 46.f3 exf3 47.¥xf3
¢f6 48.¢f2 ¢e5 49.¢e2 ¥g6 50.¦g4
¥f5 51.¦g5 ¢f6 52.¦h5 ¥g6 53.¦h6
¢g5 54.¦xg6+ ¢xg6 55.¢d3 ¢f6
56.¢d4 ¤f5+ 57.¢c5 ¤xe3 58.¢xb5
¢e7 59.¢c5 ¤f5 60.b5 ¤d6 61.b6

½–½

(67) Shabanaj,Alda (1881) Martinez,Ayelen (2219) [E76]

Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6
5.f4 0–0 6.¤f3 c5 7.d5 e6 8.e5 dxe5
9.fxe5 ¤g4 10.¥f4 exd5 11.¤xd5
¦e8 12.£e2 ¤c6 13.0–0–0 £a5 14.a3
¤gxe5 15.¥d2 £a4 16.£f2 ¥f5
17.¥c3 ¥h6+ 18.¦d2 £c2#
0–1

1–0
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(70) Gjergji,Rozana (1947) Guindy,Esmat (2149) [C01]

(72) Tuzi,Bruna (1807) Kakulidis,Ellen (1928) [C02]

Baku Chess Olympiad 2016

Baku Chess Olympiad 2016

1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.c4 ¤f6
5.¤c3 ¥e7 6.¥f4 0–0 7.¤f3 ¦e8
8.¤e5 c5 9.¥e2 cxd4 10.£xd4 ¥d6
11.cxd5 ¥g4 12.¤xg4 ¤xg4 13.¥xd6
h5 14.¥g3 ¤c6 15.£d2 h4 16.¥f4
¤ce5 17.0–0 f6 18.h3 g5 19.hxg4
gxf4 20.£xf4 £b6 21.¤e4 ¦f8 22.g5
¤g6 23.¤xf6+ ¢g7 24.£f5 ¦h8
25.¤h5+ ¢g8 26.d6 £xd6 27.¥c4+
¢h7 28.£f7#

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6
5.¤f3 ¥d7 6.¥d3 cxd4 7.cxd4 ¤b4
8.¥e2 ¤h6 9.a3 ¤c6 10.b4 ¤f5 11.0–
0 £b6 12.¥b2 a6 13.g4 ¤fe7 14.¤c3
h5 15.g5 ¤f5 16.¤a4 £d8 17.¥d3 h4
18.¢h1 g6 19.¥xf5 gxf5 20.¦g1 ¤e7
21.¤c5 ¥c6 22.g6 ¤xg6 23.¤xe6
fxe6 24.¦xg6 £e7 25.¥c1 ¢d7
26.£g1 ¦e8 27.¤g5 ¦h6 28.¤xe6
¦xg6 29.¤xf8+ ¦xf8 30.£xg6 ¢c8
31.¥g5 £c7 32.e6 ¦e8 33.¦c1 ¢b8
34.£xf5 h3 35.¥f4

1–0

1–0

(71) Vangsgaard,Freja (1983) Shabanaj,Alda (1881) [D97]

(73) Gjergji,Rozana (1947) Baciu,Diana (2279) [C17]

Baku Chess Olympiad 2016

Baku Chess Olympiad 2016

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7
5.£b3 dxc4 6.£xc4 0–0 7.e4 b6 8.e5
¥e6 9.£d3 ¤d5 10.£e4 c6 11.¥e2
¥f5 12.£h4 ¤b4 13.0–0 ¤c2 14.¥h6
e6 15.¤g5 f6 16.¥xg7 fxg5 17.£h6
¤xa1 18.¥xf8 £xf8 19.£xf8+ ¢xf8
20.¦xa1 g4 21.h3 h5 22.hxg4 hxg4
23.g3 ¤d7 24.f3 gxf3 25.¥xf3 ¦c8
26.¦c1 ¥d3 27.¤e4 c5 28.¤d6 ¦b8
29.¥c6 ¢e7 30.¦c3 cxd4 31.¦xd3
¤xe5 32.¦xd4 ¤xc6 33.¦d2 ¦d8
34.¤e4 ¦xd2 35.¤xd2 ¤b4 36.a4
¢d6 37.¢g2 ¢d5 38.g4 ¤d3 39.b3
¢d4 40.¤f3+ ¢c3 41.¤h4 ¤e5
42.¢g3 g5 43.¤f3 ¤xf3 44.¢xf3 ¢d3
45.b4 e5

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 c5
5.¥d2 ¤e7 6.¤f3 cxd4 7.¤b5 ¥xd2+
8.£xd2 0–0 9.¤bxd4 ¤bc6 10.¥d3 f6
11.£e2 fxe5 12.¤xc6 ¤xc6 13.¤xe5
£g5 14.¤xc6 bxc6 15.0–0 e5 16.f3
¥d7 17.¦ae1 ¦ae8 18.£e3 £xe3+
19.¦xe3 ¦e7 20.¦fe1 ¦fe8 21.¢f2 g6
22.¦3e2 ¢f7 23.¢e3 ¢f6 24.¢f2 h5
25.c3 ¥f5 26.¦d2 e4 27.g4 hxg4
28.fxg4 ¥c8 29.g5+ ¢f7
0–1

(74) Hincu,Olga (2125) Shabanaj,Alda (1881) [E60]

0–1

Baku Chess Olympiad 2016
1.c4 ¤f6 2.d4 g6 3.¤d2 d5 4.cxd5
£xd5 5.¤gf3 ¥g7 6.e4 £a5 7.¥c4 0–
0 8.0–0 e6 9.a3 b5 10.b4 £b6 11.¥d3
¤c6 12.¥b2 ¦d8 13.¤b3 a5 14.¥c3
axb4 15.axb4 ¦xa1 16.£xa1 ¥b7
17.d5 ¦a8 18.£b2 ¤xb4 19.¥xb4
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¤xd5 20.£d2 ¤xb4 21.£xb4 ¦a4
22.£e7 ¥f8 23.£f6 h6 24.¤e5 ¥g7
25.£xf7+ ¢h7 26.£xg6+ ¢g8
27.£f7+ ¢h7 28.¤d7

¦xd6 24.¦xd6 ¢f8 25.¢f1 ¢e7
26.¦d4 ¦d8 27.¦xd8 ¢xd8 28.¢e2
¢d7 29.b4 ¤e4 30.¢d3 f5 31.a4 a5
32.¤c4 axb4 33.cxb4 ¢c6 34.¢d4
g5 35.¢e5 b5 36.axb5+ ¢xb5
37.¤d6+ ¤xd6 38.¢xd6 ¢xb4
39.fxg5 ¢c4 40.¢xe6

1–0

(75) Tuzi,Bruna (1807) Partac,Elena (2086) [B22]

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.c3 ¤f6 4.e5 ¤d5
5.d4 cxd4 6.cxd4 d6 7.a3 ¥e7 8.¥d3
¤c6 9.0–0 0–0 10.£e2 ¤a5 11.¤c3
¤xc3 12.bxc3 d5 13.£c2 h6 14.g4
¥d7 15.¤d2 ¦c8 16.f4 £c7 17.¥b2
b5 18.f5 ¥g5 19.¦f3 f6 20.¦e1 fxe5
21.dxe5 d4 22.f6 ¥c6 23.¥h7+ ¢h8
24.¥e4 £xe5 25.cxd4 £c7 26.fxg7+
£xg7 27.d5 e5 28.dxc6 ¦fd8 29.¤b3
¤c4 30.¥c1 ¥h4 31.¦e2 ¦d6 32.h3
¦cd8 33.¦d3 £f6 34.¦xd6 £xd6
35.¤d2 £d4+ 36.¢h1 ¦f8 37.¤f3
£b6 38.£d1 ¦d8 39.£f1 ¥g3
40.¥xh6 ¤d6 41.¤g5 ¥f4 42.¤e6
¤xe4 43.¤xd8 ¤g3+ 44.¢g2 ¤xf1
45.¥xf4 exf4 46.¦e8+ ¢h7 47.¢xf1
£c5 48.¦e6 £c1+ 49.¢e2 £c2+
50.¢f3 £d3+ 51.¢xf4 £xd8 52.¢f5
£f8+ 53.¢e5 £xa3 54.c7 £c5+
55.¢f6 £xc7
56.¦e7+ £xe7+
57.¢xe7 ¢g6

1–0

(77) Shabanaj,Eglantina (1932) Milligan,Helen (2040) [C62]

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥b5
d6 5.d4 exd4 6.£xd4 ¥d7 7.¥xc6
bxc6 8.¥g5 ¥e7 9.0–0–0 0–0 10.¦he1
c5 11.£d2 ¥e6 12.¤d5 ¤xd5
13.exd5 ¥xg5 14.£xg5 f6 15.£g3
¥d7 16.h4 ¦e8 17.h5 ¦xe1 18.¦xe1
£f8 19.¤d2 ¦e8 20.¦e3 £f7 21.£f3
¦e5 22.¦xe5 fxe5 23.£xf7+ ¢xf7
24.f3 h6 25.g4 c6 26.c4 cxd5 27.cxd5
¥b5 28.¢d1 ¥d3 29.¢e1 ¢f6 30.¢f2
¢e7 31.¢e3 ¥h7 32.a3 ¥g8 33.¢e4
¥h7+ 34.¢e3 ¥g8 35.¢e4 ¥h7+

0–1

(76) Gitu,Paula-Alexandra (1892) Kerciku,Suzana (1609) [B22]

½–½

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.c3 d5 4.exd5
£xd5 5.¤a3 ¤f6 6.d4 £d8 7.¤c2
¤c6 8.¥e2 b6 9.0–0 ¥b7 10.dxc5
¥xc5 11.¥e3 ¥xe3 12.¤xe3 0–0
13.£a4 £c7 14.¥a6 ¥xa6 15.£xa6
¤e5 16.¤xe5 £xe5 17.¦ad1 ¤e4
18.£d3 ¤c5 19.£d4 £g5 20.f4 £e7
21.£d6 £xd6 22.¦xd6 ¦fd8 23.¦fd1
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25.¥d1 ¦d2 26.¤c7 ¤a6 27.¤xa8 d5
28.¥f3 d4 29.cxd4 ¦xd4 30.¥xb7
¤c5 31.¥f3 ¤a6 32.¦ad1 ¦xd1
33.¦xd1 c3 34.¦c1 ¤b4 35.¦xc3
¤xa2 36.¥d5+ ¢f6 37.¥xa2 ¢f5
38.g3 ¢f6 39.¦c7 a5 40.¦f7#
1–0

(80) Lourenco,Eva (1276) Tuzi,Bruna (1807) [D02]
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(78) Zhang,Jasmine Haomo (1721)
- Gjergji,Rozana (1947) [A80]

1.d4 d5 2.¥f4 e6 3.e3 ¥d6 4.¥g3 ¤f6
5.¤f3 ¤bd7 6.¥e2 ¤f8 7.¤bd2 ¤g6
8.¤e5 ¥xe5 9.dxe5 ¤d7 10.f4 c5
11.c3 c4 12.¤f3 £b6 13.£d2 ¤c5
14.¤d4 ¥d7 15.0–0 ¤e7 16.£c1 0–0
17.¦b1 £a6 18.a3 £b6 19.¢h1 ¥e8
20.¥f3 ¦d8 21.¦g1 f6 22.¥g4 ¥g6
23.¦a1 fxe5 24.fxe5 ¤f5 25.¥xf5
¥xf5 26.¦a2 ¦d7 27.¤xf5 ¦xf5
28.¥f4 ¤d3 29.£d2 £b3 30.¦aa1
£xb2 31.¦ad1 ¤f2+ 32.£xf2 £xf2
33.g4 £f3+ 34.¦g2 £xd1+ 35.¦g1
£f3+ 36.¦g2 ¦xf4 37.exf4 d4 38.h3
d3 39.f5 d2 40.fxe6 d1£+ 41.¢h2
£f4+ 42.¦g3 ¦d2#

Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 f5 2.¤f3 ¤f6 3.¥f4 d6 4.e3 e6
5.h3 ¥e7 6.c3 ¤bd7 7.¤bd2 ¤f8
8.¥d3 ¤g6 9.¥h2 0–0 10.£c2 d5
11.¤e5 ¤xe5 12.¥xe5 ¤e4 13.g3
¥d6 14.¤f3 ¤g5 15.¤xg5 £xg5 16.0–
0–0 ¥xe5 17.dxe5 c5 18.¦dg1 b5
19.f4 £e7 20.¥xb5 ¥b7 21.¦h2 d4
22.exd4 cxd4 23.¦d1 ¥e4 24.¥d3
dxc3 25.bxc3 ¦ab8 26.£a4 £c5
27.¥xe4 fxe4 28.¢c2 ¦fc8 29.£d4
£a3 30.¦dd2 £xa2+ 31.¢d1 ¦b1+
32.¢e2 £a6+ 33.¢e3 £f1 34.¦hf2
£xh3 35.¢xe4 £xg3 36.¦g2 ¦e1+
37.¦ge2 ¦f8 38.£e3 £g6+ 39.¢f3
£h5+ 40.¢f2 ¦h1 41.£d4 £h4+
42.¢g2 £h3+ 43.¢f2 ¦f1#

0–1

(81) Real Pereyra,Diana Carime
(2136) - Shabanaj,Eglantina (1932)
[B34]

0–1
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(79) Shabanaj,Alda (1881) Braganza,Nadia (1392) [A68]

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.d4
cxd4 5.¤xd4 g6 6.¤xc6 bxc6 7.e5
¤g8 8.¥c4 ¥g7 9.f4 £b6 10.£d3
¤h6 11.¥e3 £c7 12.0–0 ¤f5 13.¥c5
h5 14.¤e4 0–0 15.¦ad1 ¢h8 16.g3 f6
17.exf6 ¥xf6 18.¤xf6 ¦xf6 19.h3 d5
20.¥b3 £a5 21.¥f2 ¢h7 22.¦fe1 e6
23.g4 ¤g7 24.£d4 ¦f7 25.c3 £c7
26.¦e5 ¥d7 27.¥c2 hxg4 28.hxg4
¥e8 29.¢g2 c5 30.¦h1+ ¢g8 31.£e3
d4 32.£h3 ¥c6+ 33.¢g3 ¥xh1

Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6
5.f4 c5 6.d5 e6 7.¤f3 exd5 8.cxd5 0–
0 9.¥d3 ¦e8 10.0–0 £b6 11.¢h1 c4
12.¥c2 ¤g4 13.£e2 ¥f5 14.h3 ¥xc3
15.bxc3 ¤f6 16.¥e3 £c7 17.exf5
¤xd5 18.fxg6 fxg6 19.¤g5 ¦xe3
20.£d2 £c5 21.¤e4 £c6 22.£xd5+
£xd5 23.¤f6+ ¢f7 24.¤xd5 ¦e2
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34.£xh1 ¦b8 35.¥xg6 ¦xb2 36.£h7+
¢f8 37.£h8+ ¢e7 38.¥xf7 £a5
39.£xg7 £xc3+ 40.¢h4 ¢d6

¢c8 43.¦e8 ¦d7 44.¦xd7 ¢xd7
45.¦h8 ¥d5 46.¦h7+ ¢e6 47.¦xb7
¢f5 48.¦xa7 ¥f6 49.¢xh6 ¥c3 50.a3
¢g4 51.¥f2 ¢f3 52.¥g1 ¢g4 53.¥e3
¢xh4 54.¥g5+ ¢g4 55.¦d7 ¥c4
56.a4 ¢f5 57.¦d6 ¢e5 58.¥f6+

1–0

1–0

(82) Gjergji,Rozana (1947) Guerrero Rodriguez,Alejandra
(2043) [B70]

(84) Tuzi,Bruna (1807) - Garcia
Morales,Ivette Ale (2006) [C02]
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1.e4 c5 2.¤c3 g6 3.¤f3 ¥g7 4.d4
cxd4 5.¤xd4 ¤c6 6.¤b3 ¤f6 7.¥e2
0–0 8.0–0 a5 9.a4 d6 10.f4 £b6+
11.¢h1 ¥e6 12.¤d5 ¥xd5 13.exd5
¤b4 14.¥f3 ¦ac8 15.c3 ¤d3 16.£xd3
£xb3 17.¥e3 ¤d7 18.¦f2 ¤c5
19.£d2 £c4 20.¥xc5 ¦xc5 21.¦e2
¥f6 22.g3 b5 23.axb5 ¦xb5 24.¦g2
£c5 25.¦c1 ¦fb8 26.¦c2 a4 27.£f2
£c7 28.£e3 ¦b3 29.£e4 a3 30.bxa3
¦xa3 31.c4 ¦b1+ 32.¦g1 ¦xg1+
33.¢xg1 £c5+ 34.¢g2 ¦e3

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 £b6
5.¤f3 ¥d7 6.a3 ¥b5 7.¥e2 ¤c6 8.0–0
¥xe2 9.£xe2 c4 10.¤bd2 ¤ge7
11.£d1 ¤a5 12.£c2 ¤f5 13.h4 ¥e7
14.g3 ¦c8 15.¢g2 h6 16.¦h1 g6
17.¤h2 £d8 18.¤df3 ¤b3 19.¦b1 a5
20.¤g4 a4 21.¤e3 b5 22.h5 ¤xc1
23.£xc1 ¥g5 24.¤xg5 £xg5 25.hxg6
£xg6 26.¤xf5 £xf5 27.£e3 ¢e7
28.£f3 £g6 29.¦be1 ¦cg8 30.¦h4
¦h7 31.¦eh1 £c2 32.£f6+ ¢e8
33.¦xh6
¦hg7
34.£f3
¦xg3+
35.£xg3
£e4+
36.¢h2
¦xg3
37.¢xg3 £c2 38.¦f6 £xb2 39.¦h8+
¢e7 40.¦h7 £xc3+ 41.¢g2 £xd4
42.¦fxf7+ ¢e8 43.¦a7 £g4+ 44.¢f1
£d1+ 45.¢g2 £g4+ 46.¢f1

0–1

(83) Parkhurst Casas,Miriam
(1993) - Shabanaj,Alda (1881)
[B18]

Baku Chess Olympiad 2016

½–½

1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4
¥f5 5.¤g3 ¥g6 6.¤h3 h6 7.¤f4 ¥h7
8.¥c4 ¤f6 9.0–0 ¤bd7 10.¦e1 ¤b6
11.¥b3 g5 12.¤fh5 £d6 13.c4 ¤bd7
14.c5 £c7 15.£f3 0–0–0 16.¥xf7
¤xh5 17.¤xh5 e5 18.¤f6 ¥g7
19.¤xd7 e4 20.£h3 ¦xd7 21.¥e6
¦hd8 22.¥e3 ¢b8 23.¥xd7 ¦xd7
24.b4 ¦d5 25.¦ad1 £d8 26.£h5 £d7
27.h3 ¥f5 28.£e2 g4 29.h4 g3
30.¥f4+ ¢c8 31.¥xg3 ¥xd4 32.¢h2
¥g4 33.f3 exf3 34.£e8+ £xe8
35.¦xe8+ ¢d7 36.¦de1 ¥f6 37.gxf3
¥xf3 38.¦f8 ¦d2+ 39.¢h3 ¥g2+
40.¢g4 ¦d4+ 41.¢h5 ¥d8 42.¦f7+
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(85) Shabanaj,Eglantina (1932) Milovic,Aleksandra (2252) [D05]

(87) Shabanaj,Alda (1881) Stojanovic,Marija R (2127) [E63]

Baku Chess Olympiad 2016
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1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.e3 b6 4.¥d3 ¥b7
5.¤bd2 c5 6.c3 ¤c6 7.0–0 d5 8.dxc5
¥xc5 9.e4 0–0 10.£e2 dxe4 11.¤xe4
¥e7 12.¥g5 ¤xe4 13.£xe4 g6
14.¥h6 ¦e8 15.¦ad1 £c7 16.¥f4 ¥d6
17.¥xd6 £xd6 18.£h4 £e7 19.¤g5
h5 20.¦fe1 ¢g7 21.¦e3 ¦ad8 22.£g3
£d6 23.f4 ¤e7 24.¦de1 ¤d5 25.¤xf7
¢xf7 26.£xg6+ ¢f8 27.£h6+ ¢f7
28.¥g6+ ¢f6 29.¥xe8+

1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 0–
0 5.0–0 d6 6.c4 ¤c6 7.¤c3 a6 8.e4
¦b8 9.d5 ¤a5 10.£d3 b5 11.cxb5
axb5 12.b4 ¤c4 13.a4 ¤xe4 14.£xe4
¥xc3 15.¥h6 ¥f5 16.£e2 ¥xa1
17.¥xf8 ¥f6 18.¥h6 ¤b2 19.£d2
¤xa4 20.¤d4 ¥d7 21.¦e1 ¤b6 22.g4
¤c4 23.£d1 ¦a8 24.f4 ¥xg4 25.£xg4
¥xd4+ 26.¢h1 ¦a1 27.¦xa1 ¥xa1
28.£f3 £a8 29.£h3 ¥d4 30.f5 £a3
31.fxg6 hxg6 32.¥g5 £xh3 33.¥xh3
¥f6 34.¥xf6 exf6 35.¥d7 ¤a3 36.¢g2
¤c2 37.¥xb5 ¤xb4 38.¥c4 c6
39.dxc6 ¤xc6 40.¢f2 ¢g7 41.h3 f5
42.¢e3 ¢f6 43.¥d5 ¤e7 44.¥b3 d5
45.¢d4 g5 46.¥d1 ¢e6 47.¥f3 ¢d6
48.¥h5 ¤g6 49.¥e2 ¤f4 50.¥f1
¤e6+ 51.¢e3 ¢e5
0–1

(88) Blagojevic,Lidija (1957) Tuzi,Bruna (1807) [B22]

1–0
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(86) Blagojevic,Tijana (2223) Gjergji,Rozana (1947) [B01]

1.e4 c5 2.c3 d5 3.d3 ¤c6 4.¤d2 ¤f6
5.¥e2 e5 6.¤gf3 dxe4 7.dxe4 ¥g4
8.0–0 £c7 9.¦e1 a6 10.a4 ¤a5
11.£c2 c4 12.¦b1 ¥c5 13.¤xc4
¤xc4 14.¥xc4 ¥xf3 15.gxf3 ¥xf2+
16.¢xf2 £xc4 17.¥e3 0–0–0 18.¦ed1
£c6 19.£b3 ¦hf8 20.a5 ¤d7 21.£b4
£e6 22.¦d6 £h3 23.¦h1 ¤b8
24.£c5+ ¤c6 25.¦xc6+ bxc6
26.£xc6+
¢b8
27.£b6+ ¢c8
28.£xa6+
¢d7
29.¦d1+
¢e8
30.£c6+ ¦d7 31.£c8+ ¢e7 32.¥c5+
¢f6 33.£xd7 £xh2+ 34.¢e3 £f4+
35.¢e2 £h2+ 36.¥f2

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤f3 ¤f6 4.d4
c6 5.¥e2 ¥f5 6.0–0 e6 7.c4 £d8
8.¤c3 ¥d6 9.£b3 £c7 10.¦d1 0–0
11.h3 ¤bd7 12.¥e3 ¦fe8 13.¦ac1 e5
14.c5 ¥f8 15.¥c4 ¥e6 16.¥xe6 ¦xe6
17.dxe5 ¤xe5 18.¤xe5 £xe5
19.£xb7 ¦b8 20.£xa7 ¦xb2 21.¦d8
¦e8 22.¦xe8 ¤xe8 23.£d7 £e6
24.£xe6 fxe6 25.¦b1 ¦c2 26.¤e4
¦c4 27.¤g5 ¤c7 28.¦b8 h6 29.¤f3
¤d5 30.¤e5 ¤xe3 31.fxe3 ¦xc5

1–0
1–0
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Nga e kaluara : Për olimpiaden një
artikull interesant nga Bledar Kuka
për ekipen Shqiptare huazuar nga
webfaqja peshkupauje.com

që shumë nga shahistët më të mirë
të Shqipërisë lindën pikërisht aty.
Seitaj, Zadrima apo Adhami sa për
të përmendur disa emra.

Kur u prezantua mes shqiptarëve
loja e vjetër persiane. Fillesat, ata
që shkëlqyen dhe edicioni
fantastik i vitit 1972, kur vetëm
politika bëri që shahistët tanë të
mos shkonin zyrtarisht drejt
niveleve të ajkës botërore

Gjithsesi, loja në vend ka ardhur
hershëm, që në gjysmën e dytë të
shekullit të 19-të, ndërsa mbahet
mend me emër një elbasanas,
Abdullahu me mbiemrin e
veçantë Tirana dhe që u shfaq në
vitin 1910. Ky Abdullah paska
qenë haxhi në Mekë dhe atje
paska mësuar lojën e vjetër
persiane, duke marrë me vete
edhe kutinë me gurët dyngjyrësh.

Në një shtëpi të vjetër në Tiranë,
pikërisht në një odë të madhe e
tepër të thjeshtë në skaj të oborrit,
fusha e drunjtë e shahut nuk
mbyllej kurrë, ndërsa dy ushtritë,
e bardha dhe e zeza qendronin
përballë njëra-tjetrës në çdo orë të
ditës e të natës. Tabloja
ndryshonte vetëm kur dy njerëz,
në 100 për qind të rasteve burra,
uleshin përkundrejt dhe nisnin një
lojë që mund të zgjaste tepër
shumë. Këtë e mbaj mend mirë
nga shtëpia e vjetër e familjes sime
në rrugën Bardhyl, apo me emrin
gjithashtu fisnik të asaj kohe
“Gogo Nushi”. Në vitet 80-të aty
luhej jashtë mase, por jo vetëm
aty.

Ndërsa bota prodhoi gjigandë,
Shqipëria e vogël vuajti jo pak për
ta zhvilluar këtë lojë magjike. Që
nga kampionati i parë organizuar
më 1933 deri tek i dyti duhej të
kalonin 14 vjet, ndonëse federata
u krijua pikërisht vitin kur u shpall
kampioni i parë, Xhaferr Çaushaj
nga Elbasani.
Gjithsesi, nuk ishim ende
kërrkund në hartë, edhe pse
gjithçka zhvillohej me rregull dhe
arena shqiptare dominohej nga dy
mjeshtra të shkëlqyer si Ylvi
Pustina dhe Esat Duraku.

Në një zonë më qendrore të
kryeqytetit, në bulevardin e sotëm
“Zog I”, një vatër shahu ishte
pranë ATSH-së së dikurshme,
pranë selisë së gazetës “Zëri i
Popullit” dhe nuk është një rastësi

Pikërisht i pari, Pustina i madh,
ishte kapiteni i një ekipi kombëtar
që më 1960 shkeli në një tokë të
panjohur për shahun shqiptar, në
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një Amerikë tjetër. Bëhet fjalë për
Olimpiadën Botërore të shahut.
Atë vit (1960), në mes të 40 ekipe,
në
ish-RDGJ
(Republika
Demokratike
Gjermane),
Shqipëria doli e parafundit në
grupin
1,
pas
Bullgarisë,
Jugosllavisë, RDGJ-së, Norvegjisë,
Finlandës, Izraelit, Indonezisë
dhe Francës, duke lënë pas
Maltën . Shqiptarët fituan 10.5
pikë, vetëm gjysmë pike më pak se
Franca, ndërsa Malta pati vetëm 3
pikë. Pustina, Hoxha, Konçi dhe
Veizaj ishin pjesëmarrësit tanë, që
arritën një fitore të shkëlqyer ndaj
Francës 3-1 (Pustina e Veizaj
triumfuan, Hoxha e Konçi dolën
barazim). Shqipërisë i kushtuan dy
barazimet ndaj Maltës (Pustina e
Hoxha), në një fitore 3-1. Veçse,
ata që janë marrë dhe që e duan
shahun, veçojnë një tjetër datë
historike, mjaft vite pas debutimit,
por tepër larg kohës që ne jetojmë
sot.

“Tirana” e “Korça” si dhe uji i
shkëlqyer mineral “Glina” nuk ua
kishin edhe aq zili pijeve
perëndimore.
Klima ishte pak më e nxehtë se e
tanishmja, pasi ekipi shqiptar mori
pjesë në Olimpiadën e 20-të
botërore të shahut nga 18 shtatori
deri në 13 tetorin e 1972-it.
Rruga për të shkuar nuk ishte
aspak e gjatë, pasi Olimpiada u
mbajt në qytetin gjysmë shqiptar të
Shkupit. Ekipi i përbërë nga Ylvi
Pustina, Floran Vila, Vangjel
Adhami, Fatos Muço, Fatos
Omari dhe Aldo Zadrima (katër
tavolinat plus dy rezervat) habitej
ndërsa kalonte pranë sahatit të
qytetit, akrepët e të cilit ishin
ndalur në momentin e rënies së
tërmetit të rëndë më 1963 dhe që
autoritetet jugosllave e kishin lënë
ashtu të paprekur, bashkë me
ndërtesën e shkatërruar të
stacionit hekurudhor, në mënyrë
që banorët të mos harronin.

Ishte viti 1972, Shqipëria nuk ishte
as tepër e hapur, por as tërësisht e
mbyllur dhe në Tiranë e qytete të
tjerë si Shkodër apo Korçë, kishin
ende vend minifundet, dekoltetë,
këpucët e modës, flokët jo edhe aq
të shkurtër si dhe muzika që vinte
nga Italia, por që ishte e gjithë
botës. Bar-lulishtet ishin plot,
dritat shkëlqenin dhe birra

Shkupi ishte ndërtuar nga e para
që nga ai vit që ishte ende tepër i
afërt dhe shkëlqente me ndërtesat
e reja, me parqet dhe sistemimin e
plotë të brigjeve të lumit të
Vardarit, plot me rrugë, trotuare,
pemë dhe hapësirë që ishte lënë
pa u kursyer. Fshati olimpik ishte
i thjeshtë e i bukur si dhe krejt i
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jashtëzakonshëm
për
ata
personalitete që ishin mbledhur
aty. Në ballë ishte “zbornaja
komanda”, Bashkimi i madh
Sovjetik, 9 herë radhazi kampion i
botës.

Nisja e shqiptarëve ishte e
vetëtishme me një fitore 3.5-1.5
ndaj Porto Rikos. Askush nuk
priste që fqinjët e Jugosllavisë të
luanin ndonjë rol, por shpejt
dolën të gabuar. Ndeshja e dytë
ishte ndaj Andorrës, të cilën tanët
e mundën 3-1, duke kapur kreun
e renditjes me 6.5 pikë po aq sa
Holanda e Bullgaria. Fitore edhe
në ndeshjen e tretë, atë ndaj
Kolumbisë (2.5-1.5) dhe sërish
vendi i parë në grupin 7, ndërsa
pas saj erdhi humbja 1-3 me
Bullgarinë e fuqishme ku Pustina
dhe Adhami mundën të merrnin
nga një barazim.

Ashtu si në Lojrat Olimpike
Verore, sovjetikët ishin bërë
dominues sapo kishin vendosur të
merrnin pjesë. Ekipin shndriste
nga emrat të ndjerit Tigran
Petrosjan (kampion bote më 19631969),
Viktor
Korçnoit
(nënkampion i botës), Vasili
Smisllovit (kampion i botës 19571958), Mihail Tal (kampion i
botës 1960-1961), yllit të madh që
lindi pikërisht në atë olimpiadë
Anatoli Karpov (kampion i botës
1975-1985 dhe 1993-1999) dhe
kampionit në fuqi të Bashkimit
Sovjetik, Vladimir Savon.

Menjëherë më pas nisi ndjekja e
vendit të parë ose të dytë me një
tjetër fitore të shkëlqyer, 3.5-0.5
ndaj Australisë ku gjysmëpika e
vetme u humb në tavolinën e parë,
më të fortën, ku Pustina barazoi
me Braunin (në foto) që kishte
koeficient shumë më të lartë sesa
ai (2530 ndaj 2250). Vlen të
theksohet se krejt ekipi australian
kishte mesatare Eloje më të lartë
sesa ai shqiptar. Vetëm Andorra
dhe Iraku kishin Elo më të vogël
se ne.

Aty ishin hungarezët e mëdhenj,
jugosllavët,
amerikanët,
gjermanët, bullgarët, rumunët,
çekosllovakët, të gjithë të mbushur
me mjeshtra të mëdhenj, ndërsa
Shqipëria e vogël dhe krejt e
panjohur nuk kishte as edhe një
mjeshtër ndërkombëtar. Këtë
nivel do ta arrinte shumë vjet më
vonë Fatos Muço, ndërsa Erald
Dervishi u bë më në fund, në vitet
90-të Mjeshtër i Madh dhe mbetet
i tillë.

Në raundin e parafundit ndaj
Holandës duhej fitore e thellë për
të kapur vendin e dytë, por kjo
nuk ndodhi. Madje, shqiptarët as
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nuk deshën. Aldo Zadrima, një
nga protagonistët e Olimpiadës
rrëfen sesi me shumë dëshpërim
ekipi vendosi vullnetarisht të mos
luftonte për të hyrë mes 16 më të
mirëve të botës. Arsyeja ishte
tepër e thjeshtë për atë kohë. Në
finalen A do të ishin edhe
Bashkimi Sovjetik, edhe SHBA,
dy vende me të cilat Shqipëria nuk
kishte marrëdhënie dhe ndaj
ekipeve të së cilëve nuk do të
mund të luante.

fitore 3-1 ndaj Belgjikës, duke
qenë e para në grup bashkë me
Anglinë. Më tej, një barazim 2-2
me Mongolinë dhe zbritje vetëm
gjysmë pike poshtë vendit të parë.
Ndaj Kubës u pësua një humbje
1.5-2.5 duke mbetur edhe më
prapa kreut, por ndaj Kanadasë u
arrit fitore identike (2.5-1.5) me
Vilën e Muçon që triumfuan dhe
Adhamin që barazoi. Pasoi një
humbje e thellë 0.5-3.5 ndaj
Islandës (Pustina mori barazimin
e vetëm) dhe fitorja e shkëlqyer 31 ndaj Norvegjisë. Ndaj Anglisë
për pak nuk u mor barazimi (1.52.5), por kjo ishte përpjekja e
fundit para katastrofës Më 4 tetor,
skuadra izraelite u ul në tryezat e
caktuara për të luajtur ndeshjet e
raundit të 8-të ndaj kundërshtarit
të fortë shqiptar.

U zgjodh që të pranohej niveli pak
më i ulët, finalja B, me renditje
nga vendi i 17-të deri në të 32-in
në botë. Aty do të ishte Izraeli, me
të cilin gjithashtu nuk mund të
luhej, por të paktën bëhej fjalë për
një pengesë, jo për dy. Shqipëria
doli barazim 2-2 me Holandën me
Elo 2465, madje barazim dolën të
katër ndeshjet, diçka vërtet
interesante. Ky rezultat bëri që
fitorja 4-0 në ditën e fundit ndaj
Irakut të mos kishte vlerë për
vendin e parë, edhe pse Bullgaria
e Holanda vetëm barazuan. Në
përfundim të ndeshjeve në grup,
Shqipëria grumbulloi 19.5 pikë,
vetëm gjysmë pike më pak sesa
Holanda dhe vetëm 1 pikë më pak
sesa Bullgaria që doli e para.

Pritja ishte e kotë pasi shqiptarët
nuk u dukën. Urdhëri nga Tirana
ishte i prerë: Ndaj Izraelit, atij që
quhej xhelati i popujve arabë, nuk
mund të luhej. Pak rëndësi kishin
pasojat (kujtoj një histori të
basketbollit kur ekipi shqiptar nuk
luajti ndaj Izraelit, ndërsa Egjipti
që sapo kishte bërë luftë me të,
vendosi të luante!!). Gjithsesi,
organizatorët e Olimpiadës nuk
vendosën
ta
përjashtonin
Shqipërinë dhe ajo arriti një tjetër
fitore të shkëlqyer, këtë herë ndaj

Në grupin final B, sërish starti
shqiptar ishte befasues me një
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Italisë 2.5-1.5 ku Pustina mundi
mjeshtrin ndërkombëtar Tatai,
Muço mundi po mjeshtrin
ndërkombëtar Paoli dhe Zadrima
barazoi me Kapelon.

Merrte fund kështu, në një
mënyrë krejt të pamerituar dhe të
padenjë,
një
përfaqësim
i
jashtëzakonshëm i një skuadre që
habiti krejt botën, i një Shqipërie
që askush nuk e njihte dhe nuk e
vlerësonte, por që i çmeriti me
nivelin e saj shumë më të lartë sesa
thoshte Eloja e kondicionuar nga
izolimi. Zadrima e kujton shumë
mirë sesi jugosllavët nuk linin
superlativa pa dhënë për ekipin
shqiptar.

Më tej u luajt pa impenjim, me
mendjen si shpesh herë tek blerjet
nëpër Shkup, ndërsa shqiptarët e
Kosovës dhe të Maqedonisë ishin
aq të lumtur që kishin mes tyre
shahistët
e
Shqipërisë.
Përfaqësuesja humbi 1-3 me
Austrinë (ndaj së cilës u hakmorr
në kampionatin europian duke
fituar po 3-1) dhe së fundmi u
mund 1.5-2.5 ndaj Kolumbisë. E
zbritur në vendin e 28-të,
Shqipëria u tërhoq përfundimisht
pas 8 tetorit, ndërsa ndodhi edhe
një ngjarje që vulosi përfundimisht
përjashtimin tonë. U refuzua
takimi me të zotin e shtëpisë,
presidentin e Jugosllavisë, Josip
Broz Tito. Të 62 ekipet e tjerë
shkuan dhe takuan udhëheqësin
jugosllav, ndaj të cilit në Shqipëri
kishte alergji (krejtësisht të
justifikueshme)
vetë
Enver
Hoxha. Ndërsa kampionët e
mëdhenj Petrosjan, Smisllov dhe
Botvinik (i ftuar special në
Olimpiadë)
takoheshin
e
bisedonin me Titon, shqiptarët
bënin gati valixhet për t’u kthyer
në atdhe.

“Ku paskeni qenë ju, thoshin ata,
Ne kemi bërë stërvitje në Ohër
(shqiptarët u përgjigjeshin se ishin
stërvitur në Pogradec). Po përse
stërviteshim vetëm? Më mirë të
kishim bërë ndeshje stërvitore me
ju”. Shahisti shqiptar ruan si relike
miqësinë me njërin nga më të
mëdhenjtë
mjeshtra
të
Jugosllavisë. Ljubomir Ljubojeviç
është ende gjallë dhe dy miqtë
takohen, por 1972-shi ishte kohë
tjetër dhe i duhej përvjedhur
vëzhgimit të shoqëruesve për të
biseduar.
Zadrima e Ljubojeviç (medalje e
artë në tavolinën e tretë në 1972)
bisedonin në rusisht për mënyrat e
lojës së shahut. Tepër miqësor
serbi që në karrierë mundi edhe
kampionët e botës Anatoli Karpov
e Gari Kasparov. Aty shqiptarët do
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të njihnin edhe më të madhin
shahist të ish-Jugosllavisë dhe të
Serbisë. Zvetozar Gligoriçi, ishpartizani i luftës së dytë botërore,
u ngjante shumë shqiptarëve.
Ashtu si shumë shqiptarë, ai u lind
në një familje të varfër dhe mësoi
shahun vjedhurazi duke ndjekur
ndeshjet e “padronëve” ku
punonte si shërbëtor. Po ashtu si
shumë shqiptarë të varfër e të
këputur, ai nuk kishte një kuti
shahu, por e krijoi me dërrasa e
kompensata, ndërsa gurët e tij
ishin tapat e shisheve të verës. Kjo
ngjan me historinë e mjeshtrit të
madh sovjetik, letonezit Paul
Keres. i madhi Gligoriç, që ka
vetëm pak javë që ka vdekur,
tregonte thelbin e shpirtit të tij kur
titullonte autobiografinë “Unë luaj
kundër gurëve”. Pra, jo kundër
njerëzve.

Ishte po më 1972 kur Dinamo
arriti në finalen e Kupës së
Kampionëve të volejbollit të
meshkujve, duke dalë në vendin e
katërt në Europë, pak më vonë
lindi edhe Dinamo e volejbollit të
femrave, ndërsa Partizani i
Tiranës ishte në gjendje përgjatë
atyre viteve të hynte ndër 12 ekipet
më të mira të Kupës së
Kampionëve në basketboll për
meshkuj.
Ah, të mos harrohet i madhi Ymer
Pampuri i cili pikërisht në 1972
doli kampion i botës dhe vendosi
rekordin olimpik në stilin e forcës
në peshëngritje. Sot, kur nuk ka
më salla dhe kur do të humbasë
edhe e vetmja sallë publike në
stadiumin kombëtar “Qemal
Stafa”, veteranëve të shahut nuk u
ka mbetur gjë tjetër veçse të
kujtojnë historitë e vjetra dhe të
japin edhe atë kontribut që u
lejojnë forcat për vendin e tyre që
prej 20 vjetësh nuk po arrin t’i
vlerësojë.

Vdekja e Gligoriçit u pasua
pikërisht këto ditë nga një humbje
e madhe për shahun shqiptar, pasi
ndërroi jetë një nga më të mirët
përfaqësues të tij, Ilir Karkanaqe,
dy herë kampion kombëtar me
Dinamon. Shqipëria u rikthye në
Olimpiada vetëm më 1980, kur
federata
e
shahut
zgjidhi
problemin politik duke ndryshuar
sistemin e garës, por viti 1972 nuk
mund të harrohet.
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¢g8 37.£f6 ¦f7 38.£e6 ¦bf8 39.¦gf2
c4 40.g6 £d1+ 41.¦f1
1–0

Carlsen,Magnus (2857) Sadorra,Julio Catalino (2560) [C01]

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 e6 2.¤f3 d5 3.exd5 exd5 4.d4
¥d6 5.c4 ¤f6 6.c5 ¥e7 7.¤c3 0–0
8.¥e3 b6 9.b4 a5 10.a3 ¤g4 11.¥f4
¦e8 12.¥e2 axb4 13.axb4 ¦xa1
14.£xa1 bxc5 15.bxc5 ¥xc5 16.dxc5
d4 17.0–0 dxc3 18.¥c4 c2 19.£a4 ¥f5
20.¤d4 ¥g6 21.¤xc2 ¦e4 22.¥g3
¤e5 23.¥xe5 ¦xe5 24.¤e3 ¦xc5
25.f4 h6 26.£b4 ¤d7 27.f5 ¥h5
28.£d2 £g5 29.£d4 ¦e5 30.£xd7
£xe3+ 31.¢h1 £c5 32.£d3 ¦e3
33.£c2 £e5 34.£d2 ¢h7 35.h3 £e4
36.¢g1 c6 37.¦c1 £e5 38.¥f1 ¦g3
39.£f2 £d6 40.¦c4 f6 41.¦xc6 £xc6

GM MAGNUS CARLSEN
(Kampion botëror në shah)
Carlsen,Magnus (2857) - Ghaem
Maghami,Ehsan (2566) [D02]

Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.¥f4 e6 4.e3 ¥d6
5.¥g3 c5 6.c3 ¤c6 7.¤bd2 ¥xg3
8.hxg3 £d6 9.¥b5 ¥d7 10.¥xc6
¥xc6 11.¤e5 £c7 12.£f3 h6 13.£f4
£e7 14.g4 ¤h7 15.£g3 ¦g8 16.0–0
¤f6 17.¦ac1 ¦c8 18.c4 dxc4 19.dxc5
£xc5 20.¤dxc4 ¢e7 21.b4 £xb4
22.¤d3 ¤e4 23.¤xb4 ¤xg3 24.fxg3
¥b5 25.¦xf7+ ¢xf7 26.¤d6+ ¢e7
27.¤xc8+ ¢d7 28.¤xa7 ¥a4 29.¤d3

½–½

(1424) Carlsen,Magnus (2857)
- Winants,Luc (2558) [E11]

1–0

Baku Chess Olympiad 2016
Carlsen,Magnus (2857) Cordova,Emilio (2638) [E18]

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 ¥b4+ 4.¤bd2
0–0 5.a3 ¥e7 6.e4 d6 7.¥e2 c5 8.d5
exd5 9.cxd5 ¦e8 10.0–0 ¥f8 11.¦e1
a6 12.£c2 ¥g4 13.b3 ¤bd7 14.¥b2
b5 15.a4 £b6 16.¥f1 ¥xf3 17.¤xf3
g6 18.g3 ¥g7 19.¢g2 ¦ac8 20.h3
¦b8 21.axb5 axb5 22.¤d2 ¦a8
23.¥c3 h5 24.£d3 ¦xa1 25.¥xa1 ¦b8
26.¥c3 £d8 27.f4 ¤b6 28.¤f3 c4
29.bxc4 bxc4 30.£c2 ¦a8 31.¥d4
¤fd7 32.e5 dxe5 33.fxe5 ¤xd5
34.¥xc4 ¤7b6 35.¥xb6 ¤xb6 36.e6
¤xc4 37.exf7+ ¢xf7 38.£xc4+ ¢f8
39.¦f1

Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 ¥b7
5.¥g2 ¥e7 6.0–0 0–0 7.¤c3 ¤e4
8.¥d2 ¥f6 9.¦c1 c5 10.d5 exd5
11.cxd5 ¤xd2 12.¤xd2 d6 13.¤de4
¥e7 14.f4 f5 15.¤f2 ¥a6 16.a4 ¥f6
17.¦e1 ¤d7 18.e3 ¦b8 19.£c2 g6
20.¤b5 ¥xb5 21.axb5 ¥g7 22.¥h3
¢h8 23.e4 g5 24.fxg5 f4 25.¥f5 fxg3
26.¤h3 gxh2+ 27.¢h1 ¥e5 28.£e2
¦f7 29.¦c2 ¦g7 30.¦f1 £e8 31.£d3
¤f8 32.¦g2 ¤g6 33.¥xg6 £xg6
34.¤f4 ¥xf4 35.¦xf4 £h5 36.£c3

1–0
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Carlsen,Magnus (2857) Hossain,Enamul (2431) [E43]

Baku Chess Olympiad 2016

Caruana,Fabiano (2808) Carlsen,Magnus (2857) [B01]

1.e3 ¤f6 2.¤f3 e6 3.c4 b6 4.¤c3 ¥b7
5.d4 ¥b4 6.¥d3 ¤e4 7.0–0 ¥xc3
8.bxc3 0–0 9.¤e1 c5 10.f3 ¤f6 11.e4
¤e8 12.d5 d6 13.¤c2 ¤d7 14.¤e3
¤ef6 15.a4 a5 16.¦a2 £c7 17.f4 exd5
18.exd5 ¦fe8 19.g4 ¤f8 20.g5 ¤6d7
21.h4 ¦ad8 22.h5 ¥c8 23.¤g4 ¦e7
24.¦g2 ¢h8 25.£f3 ¦de8 26.£g3
¦d8 27.¥d2 ¦de8 28.f5 ¤e5 29.¤xe5
¦xe5 30.¥f4 ¤d7 31.f6 g6 32.hxg6
fxg6 33.¥xg6

1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £d6 4.d4
¤f6 5.¤f3 c6 6.¤e5 ¤bd7 7.¤c4 £c7
8.a4 ¤d5 9.¥d3 g6 10.£f3 ¤7f6
11.¤xd5 ¤xd5 12.0–0 ¥g7 13.c3 0–0
14.£g3 £xg3 15.hxg3 ¦d8 16.¥e2
¥e6 17.a5 c5 18.dxc5 ¥xc3 19.a6
bxa6 20.¤a5 ¥xa5 21.¦xa5 ¤b4
22.¥f4 ¤c6 23.¦a3 a5 24.¥b5 ¤d4
25.¥a6 ¥c8 26.¥c4 ¥e6 27.¥a6 ¥c8
28.¥c4 ¥e6

1–0

½–½

Baku Chess Olympiad 2016

Solak,Dragan (2635) Carlsen,Magnus (2857) [B08]

Harikrishna,P (2752) Carlsen,Magnus (2857) [C54]

Baku Chess Olympiad 2016

Baku Chess Olympiad 2016

1.e4 d6 2.d4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.¤f3 a6
5.¥e2 ¤f6 6.0–0 0–0 7.¦e1 ¤c6 8.d5
¤a7 9.h3 b5 10.¥f1 ¥b7 11.a4 b4
12.¤a2 a5 13.c4 e6 14.¥g5 h6
15.¥e3 ¦e8 16.¥d3 exd5 17.exd5 c6
18.dxc6 ¤xc6 19.¤c1 ¤d7 20.£c2
£f6 21.¦b1 ¤ce5 22.¤xe5 ¤xe5
23.¥e2 d5 24.cxd5 ¥xd5 25.¤b3
¦ac8 26.¤c5 ¥f8 27.¦bc1 ¥xc5
28.¥xc5 £g5 29.g3 ¤d7 30.h4 £d8
31.¥b5 ¦xe1+ 32.¦xe1 ¦xc5 33.£d2
h5 34.£d4 £f6 35.£e3 ¥c6 36.£e8+
¤f8 37.£c8 ¦c2 38.¥xc6 £xf2+
39.¢h1 £xe1#

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.0–0
d6 5.c3 ¤f6 6.d3 h6 7.¦e1 0–0 8.h3 a6
9.¥b3 b5 10.¤bd2 ¥b6 11.¤f1 ¤e7
12.a4 ¦b8 13.d4 ¤g6 14.¥e3 exd4
15.¥xd4 c5 16.¥xf6 £xf6 17.axb5
axb5 18.¤e3 £d8 19.¤d5 ¥b7
20.¤xb6 £xb6 21.¥d5 ¦fe8 22.¥xb7
¦xb7 23.£d2 ¦be7 24.¦ad1 ¦e6
25.¦e3 £c6 26.£d5 £xd5 27.¦xd5 f6
28.¦d1 ¦a8 29.b4 ¦ae8 30.¦de1 ¢f7
31.g3 ¤e7 32.¦b1 f5 33.e5 cxb4
34.exd6 ¦xe3 35.fxe3 ¤c6 36.d7
¦xe3 37.¤d4 ¤d8 38.¢f2 ¦xc3
39.¦xb4 ¦c5 40.¦xb5 ¦xb5 41.¤xb5
¢e7 42.¤d4 g6 43.h4 h5 44.¢f3
¢xd7 45.¢f4 ¤e6+ 46.¤xe6 ¢xe6
47.¢f3

0–1

½–½
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Smerdon,David C (2531) Carlsen,Magnus (2857) [B22]

73.£e6+ ¢c5 74.£e5+ ¢b4 75.£d4+
¢b5 76.£e5+ ¢c6 77.£e6+

Baku Chess Olympiad 2016

½–½

1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 £xd5 4.d4
¤f6 5.¤f3 e6 6.¤a3 £d8 7.¤c4 ¥e7
8.¥e3 cxd4 9.£xd4 0–0 10.0–0–0 ¤d5
11.£g4 ¤xe3 12.fxe3 £c7 13.¥d3
¤d7 14.£f4 £c5 15.b4 £c6 16.¤d4
£xg2 17.¦hg1 £h3 18.¦g3 £h4
19.£xh4 ¥xh4 20.¦h3 ¥g5 21.¦g1
h6 22.¦xg5 hxg5 23.¥h7+ ¢h8
24.¥d3+ ¢g8 25.¥h7+ ¢h8 26.¥d3+
½–½

Lupulescu,Constantin (2618) Carlsen,Magnus (2857) [D11]

GM BAADUR JOBAVA
(Tabela e parë më e
sukseshme në Baku)

Baku Chess Olympiad 2016

Jobava,Baadur (2665) Caruana,Fabiano (2808) [C54]

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.e3 ¥g4
5.h3 ¥xf3 6.£xf3 e6 7.¤c3 ¤bd7
8.¥d3 ¥d6 9.cxd5 exd5 10.g4 ¤f8
11.h4 ¤e6 12.g5 ¤d7 13.¥d2 £e7
14.0–0–0 0–0–0 15.£g4 g6 16.f4 f5
17.£f3 ¢b8 18.h5 ¤b6 19.¢b1 a6
20.¥c1 ¦c8 21.hxg6 hxg6 22.¦xh8
¦xh8 23.¦h1 £e8 24.¦h3 ¢a7 25.a3
¦g8 26.£h1 ¥f8 27.¦h8 ¥g7 28.¦xg8
£xg8 29.¥f1 ¤c8 30.¥d3 ¤d6 31.¥f1
¥f8 32.¥e2 ¥e7 33.¥d3 ¤f8 34.£h2
¤d7 35.¤e2 c5 36.dxc5 ¤xc5
37.¥c2 ¤ce4 38.¤g3 ¤xg3 39.£xg3
£e6 40.£e1 ¤c4 41.£c3 ¥c5 42.¥d3
¥b6 43.£f6 £e8 44.¥xc4 dxc4
45.¥d2 ¥xe3 46.¥xe3+ £xe3
47.£xg6 £e4+ 48.¢a1 £h1+ 49.¢a2
£d5 50.¢a1 £d1+ 51.¢a2 £b3+
52.¢a1 c3 53.bxc3 £xa3+ 54.¢b1
£b3+ 55.¢c1 £xc3+ 56.¢d1 £f3+
57.¢c2 £xf4 58.£f6 £e4+ 59.¢d2 f4
60.g6 £e3+ 61.¢c2 £e2+ 62.¢c3
£e1+ 63.¢c2 £f2+ 64.¢d3 £e3+
65.¢c2 f3 66.g7 £g1 67.£f8 £g2+
68.¢d3 f2 69.£c5+ ¢b8 70.£e5+
¢c8 71.£e6+ ¢c7 72.£e7+ ¢c6

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3
¤f6 5.b4 ¥b6 6.d3 d6 7.a4 a5 8.b5
¤e7 9.¤bd2 ¤g6 10.0–0 0–0 11.¥a2
c6 12.¤c4 ¥c7 13.¦e1 ¦e8 14.¥g5
¥e6 15.¤e3 d5 16.¥xf6 gxf6 17.g3
£d7 18.¤d2 f5 19.exf5 ¥xf5 20.¤xf5
£xf5 21.£f3 £xf3 22.¤xf3 ¢g7
23.¦ab1 ¦ab8 24.¢g2 ¥d6 25.¦e2 f5
26.c4 dxc4 27.¥xc4 ¥b4 28.bxc6
bxc6 29.¤g5 ¦e7 30.¤e6+ ¢f6
31.¤c5 ¦b6 32.¦eb2 ¦a7 33.h3 ¤e7
34.d4 exd4 35.¤d3 c5 36.¦e2 ¤g6
37.¦bb2 ¦d6 38.f4 ¦e7 39.¢f3 h5
40.¦xe7 ¤xe7 41.¦e2 ¤d5 42.¦e8
¤b6 43.¤e5 ¤xc4 44.¤xc4
½–½
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16.¥xd7 £xd7 17.f5 £e7 18.¦he1
cxd4 19.¦xd4 £f6 20.£f4 ¦ae8
21.¦e5 exf5 22.¦dxd5 ¦xe5 23.¦xe5
g6 24.¦e2 ¦d8 25.£e5 £c6 26.f3 a5
27.b3 b5 28.¢b2 a4 29.b4 £c4
30.¦e3 £f1 31.¦e2 ¦d1 32.£xb5
¦b1+ 33.¢c3 ¢g7 34.£e5+ ¢h6
35.£e3+ ¢g7 36.£f2 £h1 37.£d4+
¢h6 38.¦e7 £xg2 39.£d2+ £xd2+
40.¢xd2 ¦a1 41.¦e1 ¦xa3 42.b5

Jobava,Baadur (2665) Ponomariov,Ruslan (2709) [B13]

Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.¥f4 c5 4.e3
cxd4 5.exd4 a6 6.¥d3 ¤c6 7.¤ge2
e6 8.£d2 b5 9.0–0 ¥e7 10.a3 ¥d7
11.h3 0–0 12.¦fe1 ¤a5 13.¦ad1 £b6
14.¤g3 ¦fc8 15.¤f5 exf5 16.¦xe7
¥e6 17.¥h6 gxh6 18.£xh6 ¦xc3
19.£g5+ ¢f8 20.£xf6 ¦xd3 21.cxd3

1–0

1–0

Jobava,Baadur (2665) - Ghaem
Maghami,Ehsan (2566) [D00]

Jobava,Baadur (2665) Lupulescu,Constantin (2618) [D00]

Baku Chess Olympiad 2016

Baku Chess Olympiad 2016

1.d4 ¤f6 2.¥g5 d5 3.e3 e6 4.¤d2 c5
5.c3 ¥e7 6.¥d3 ¤c6 7.f4 ¤g8 8.¤gf3
f5 9.dxc5 ¥xg5 10.¤xg5 ¤f6 11.0–0
£e7 12.b4 e5 13.¦e1 h6 14.fxe5
£xe5 15.e4 fxe4 16.¤gxe4 dxe4
17.¥xe4 0–0 18.¥xc6 £xc3 19.¤e4
¤xe4 20.¥xe4 ¥e6 21.£d3 £xd3
22.¥xd3 ¦ad8 23.¥f1 ¢f7 24.¦e3
¦d7 25.¥b5 ¦e7 26.¦f1+ ¢g8
27.¦xe6 ¦xe6 28.¥c4 ¦fe8 29.¦e1
¢f7 30.¢f2 ¢f6 31.¦xe6+ ¦xe6
32.¥xe6 ¢xe6 33.¢e3 ¢d5 34.¢d3
a5 35.a3 g5 36.g4 axb4 37.axb4

1.d4 d5 2.¤c3 c5 3.dxc5 ¤f6 4.e4 d4
5.¥c4 ¤c6 6.¤d5 ¤xe4 7.¥f4 e5
8.£e2 ¥f5 9.f3 exf4 10.fxe4 ¥e6 11.0–
0–0 ¥xc5 12.¤xf4 £g5 13.g3 ¥xc4
14.£xc4 ¥d6 15.¢b1 ¥xf4 16.¤h3
£g4 17.¤xf4 0–0 18.£b5 ¦ab8
19.¦de1 ¦fe8 20.a3 ¦e5 21.£b3 ¤a5
22.£d3 ¤c6 23.¦e2 ¦be8 24.¦he1
£d7 25.¤d5 £g4 26.¢a2 h6 27.¢b1
¢h8 28.¤c7 ¦8e7 29.¤d5 ¦e8
30.¤f4 £d7 31.£d2 £g4 32.£d3 £d7
33.h3 ¦c5 34.¤d5 £xh3 35.£d2 £g4
36.¦h2 ¢g8 37.b4 ¦c4 38.¦xh6 ¤e5
39.¦eh1 ¤g6 40.¦h7 £xe4 41.¦xg7+
¢f8 42.¦g8+ ¢xg8 43.¤f6+ ¢g7
44.¤xe4 ¦xe4 45.£d3

1–0

Solak,Dragan (2635) Jobava,Baadur (2665) [B12]

1–0

Baku Chess Olympiad 2016
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤d2 £b6 4.c3 dxe4
5.¤xe4 ¥f5 6.¥d3 e6 7.¤f3 ¤d7 8.0–
0 ¥g4 9.¤g3 c5 10.¥e3 ¤gf6 11.h3
¥xf3 12.£xf3 cxd4 13.cxd4 ¤d5
14.¥c4 £a5 15.¥xd5 £xd5 16.£xd5
exd5 17.¦ac1 g6 18.¦c7 ¦b8 19.¥f4
¥b4 20.¦c2 ¦a8 21.a3 ¥a5 22.b4 ¥b6
23.¦e1+ ¢d8 24.¥d6 ¦e8 25.¦xe8+
¢xe8 26.¦e2+ ¢d8 27.¥e7+ ¢e8
28.¥d6+ ¢d8 29.¥e7+ ¢e8 30.¥d6+

Jobava,Baadur (2665) Topalov,Veselin (2768) [D00]

Baku Chess Olympiad 2016
1.d4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.¥f4 e6 4.¤b5
¤a6 5.a3 c6 6.¤c3 ¥d6 7.e3 ¤c7
8.¤f3 ¥xf4 9.exf4 £d6 10.¤e5 b6
11.£f3 c5 12.¤b5 ¤xb5 13.¥xb5+
¥d7 14.¤xd7 ¤xd7 15.0–0–0 0–0
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36.¢xc4 ¢c6 37.¢d3 ¢c5 38.¢d2
¢c4 39.¢c2 ¢c5 40.¢d3 ¢d6
41.¢d2

½–½

½–½

Rapport,Richard (2752) Jobava,Baadur (2665) [C30]

Baku Chess Olympiad 2016

Vallejo Pons,Francisco (2716) Jobava,Baadur (2665) [E70]

1.e4 d6 2.¤c3 e5 3.f4 exf4 4.¤f3 ¤e7
5.d4 ¤g6 6.¥d3 ¥e7 7.0–0 ¤d7
8.¤d5 ¤df8 9.£e1 ¤e6 10.¤xe7
£xe7 11.h4 0–0 12.h5 ¤h8 13.e5 d5
14.c4 dxc4 15.¥xc4 ¦d8 16.¥xe6
£xe6 17.£h4 ¦d5 18.¥xf4 £g4
19.¦ac1 £xh4 20.¤xh4 c6 21.¥e3
¦b5 22.b3 h6 23.¦c3 ¦a5 24.a4 ¦d5
25.¤f5 ¥xf5 26.¦xf5 ¦e8 27.g4 ¦e6
28.¢g2 a6 29.¢g3 g6 30.¦f3 gxh5
31.gxh5 f6 32.¦xf6 ¦xf6 33.exf6
¦xh5 34.¢g4 ¦d5 35.¥xh6 ¦xd4+
36.¢f3 ¢f7 37.¥e3 ¦d6 38.¥g5 ¦d5
39.¢g4 ¢g6 40.¥h4 ¤f7 41.¢f3 ¦h5
42.¥g3 ¢xf6 43.¦e3 ¦d5 44.¢e2
¤e5 45.¦e4 ¤d3 46.¦e3 ¤c1+
47.¢f3 ¢f5 48.¥b8 ¦d4 49.¦c3 ¦d3+
50.¦xd3 ¤xd3 51.¢e3 ¤c5 52.¢d4
¤xb3+ 53.¢c4 ¤c1 54.a5 ¢e4
55.¢c5 ¢d3 56.¥e5 ¤b3+ 57.¢b4
¤d2 58.¢c5 ¤e4+

Baku Chess Olympiad 2016
1.¤f3 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 0–
0 5.d4 c6 6.¥e2 d5 7.e5 ¤e8 8.h4 h5
9.¤g5 f6 10.exf6 exf6 11.¤h3 ¥xh3
12.¦xh3 f5 13.¥g5 £d7 14.¢f1 ¤c7
15.¦e3 ¤ba6 16.cxd5 cxd5 17.¥xa6
bxa6 18.¦e7 £d6 19.£f3 ¦fe8
20.¦ae1 ¦xe7 21.¦xe7 ¦c8 22.£f4
£c6 23.¢g1 ¥f8 24.¦e3 ¥d6 25.£f3
¤b5 26.g3 ¤xd4 27.£d1 f4 28.gxf4
¤f5 29.¦e6 ¢f7 30.¦f6+ ¢g7 31.¦xf5
gxf5 32.£d4+ ¢g8 33.¤xd5 £b7
34.£d1 ¦c6 35.b4 ¢f8 36.¥h6+ ¢f7
37.£xh5+ ¢e6 38.£f3 ¦c4 39.£g2
£h7 40.¤e3 ¦c1+ 41.¢h2 ¥xf4+
42.¢h3 ¥xh6 43.£d5+ ¢f6 44.£d6+
¢g7 45.¤d5 £g6 46.£e5+ ¢h7
47.¤f6+ ¢h8 48.¤e4+ £g7 49.£e8+
£f8 50.£e5+ ¥g7

0–1

0–1

Navara,David (2742) Jobava,Baadur (2665) [C41]

Ftacnik,Lubomir (2548) Jobava,Baadur (2665) [B41]

Baku Chess Olympiad 2016
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1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 e5 4.¤f3
¤bd7 5.¥c4 ¥e7 6.0–0 0–0 7.a4 a5
8.¦e1 b6 9.b3 ¥b7 10.¥a3 ¦e8 11.h3
exd4 12.£xd4 ¤e5 13.¤xe5 dxe5
14.£xd8 ¦axd8 15.¥xe7 ¦xe7
16.¦ad1 ¦xd1 17.¦xd1 ¢f8 18.f3 ¦d7
19.¦xd7 ¤xd7 20.¤b5 ¥a6 21.¤a3
¥xc4 22.¤xc4 ¢e7 23.¢f2 ¢e6
24.h4 h5 25.g3 g6 26.¢e3 f5 27.¤a3
¤f6 28.c3 fxe4 29.fxe4 ¤e8 30.b4
¤d6 31.¢d3 ¢d7 32.¤c2 c5 33.bxc5
bxc5 34.¤e3 c4+ 35.¤xc4 ¤xc4

1.d4 e6 2.c4 ¤f6 3.¤f3 c5 4.¤c3
cxd4 5.¤xd4 a6 6.e4 £c7 7.a3 d6
8.¥e2 ¥e7 9.¥e3 0–0 10.0–0 b6
11.£d2 ¥b7 12.f3 ¤bd7 13.¦ac1
¦fc8 14.¦fd1 £d8 15.b4 ¤e5 16.¤a4
¤fd7 17.¤b3 ¥c6 18.¤b2 ¥b7
19.¤a4 ¥c6 20.¤b2 ¥b7 21.¤a4 ¥c6
½–½
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Përfundimi

Gjdo fillim e ka edhe një përfundim,ajo qka është emocionuese për
shumë shahistë ishte kjo pjesëmarrje e
jona në mesin e shumë shahistëve
botëror dhe qka është më e
rëndësishme me të drejta të
barabarta.Ky obligim u kry dhe rruga
është e hapur për të gjithë,kësaj here ne
gjenerata e vjetër e kishim kët fat që ta
prezentojm shtetin tonë dhe në vitet në
vijim kemi situaten ku dera e shahistëve
kosovar për pjesëmarrje në gjdo
olimpiad është e hapur,kët der tash e
tutje askush nuk do ta mbyllë vetëm qka mbetet te ne që me një punë
edhe më të madhe të debutojm edhe me ekipen e femrave që
mendoj se është obligim i të gjithve që edhe kjo kombëtare të
aktivizohet dhe të jetë pjesmarrëse si të gjitha kombëtaret tjera me dy
ekipe. Pjesëmarrja e jonë për herë të parë është historike dhe këtë
mundësi e kemi pritur me vite të tëra na që me shah kemi kaluar
shumë vite,dhe me këtë pjesëmarrja ju treguam botës se e kemi
merituar shumë më heret dhe politika dhe lojërat sportive duhen të
janë të ndara nga njëra tjerta sepse asgjë nuk ndodhë në qoftë se dy
shtete keqëkuptohen me njëra tjetren.Aty ku ishte flmuri ynë ishte
edhe flamuri i shtetit ku luftuam mirpo askuj këto simbole nuk ju
bën përshtypje dhe olimpiada me këto apo pa këto kjo ngjarje e
madhe organizohet gjdo dy vjetë.
Shahistët kosovar që në këtë olimpiad nuk e menduan fare rezultatin
sa ishte me rëndësi të jemi prezent shiquar nga lojërat lirisht mundë
të themi se kaluam shumë mirë në fund,dhe duke e përjashtuar
humbjen me kampionin botëror Kinen kishim pesë humbje dhe
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pesë fitore dhe në fundë kthehemi në Kosovë me një normë
ndërkombëtare ku shumë pakë shtete këtë mundësi e shfrytëzuan.
Ky është një sukses ku më shumë asë që kemi pasur mundësi të
bëjmë dhe misioni ynë mundë të quhet një mision i sukseshëm dhe
tepër i rëndësishëm për vazhdimin e rrugës sonë në katroret bardhë
e zi.Kamë shpresë se në olimiaden me radhë në Batumi (GEO) në
vitin 2018 kosova do të prezentohet me dy ekipe dhe kemi dy vite të
plota që këto përgatitje të ndodhin te ne dhe të gjithë së bashku të
mundohemi të krijojmë kushte që shahistët tanë në olimpiaden e
radhës të janë të kompletuar.
Ky libër që ndoshta ka edhe shënime më shumë personale është një
libër që mendoj dikush është dashur ta shkruaj sepse ngjarjet e
mëdha ndodhin një herë,dhe jamë munduar që pakë a shumë të
përshkruaj ato ngjarje që me të vërtet kanë ndodhur duke mos e
trilluar asnjë,lojërat kësaj here janë me komente të shkurta po
interesante për të gjitha ata që mirren me lojën e shahut dhe më
duhet të shkruaj se libri posedon shumë pakë faqe nga ato qka duhet
të shkruhet për këtë olimpiad mirpo edhe këto pakë faqe mendoj se
janë të mjaftuara që këto shënime të mbeten dikund në letër sepse
kosova e meriton një libër të till.
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Aneks
13 fitoret e para në një olimpiadë
Mafnas,Peter (2095) - Saraci,Nderim (2337) [A48]

Baku Chess Olympiad 2016

45… ¦ff2 46.¦g3 ¦xb5 47.¦e3 ¦b6 48.¥c7 ¦c6 49.¥b8 ¦c2
0–1

152

OLIMPIADA E SHAHUT 2016 - BAKU (AZE)

Makolli,Perparim (2289) - Molod,Jonathan (1943) [C66]

Baku Chess Olympiad 2016

26. exd6 gxf5 27. £xf5 ¤g6 28.d7 ¦e7 29.hxg6 hxg6 30. £f6 ¦xd7 31.¦xd7 £xd7
32. ¤e5
1–0
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Soriano,Rudolph P (1787) - Ermeni,Avni (2270) [A05]

Baku Chess Olympiad 2016

54… ¤c7 55. ¥f7+ ¢xf7 56.¦xf5+ ¢e6 57.¦f2 ¤d5 58.¦a2 ¤f4 59.¦d2 ¦c7 60.¦h2
¦g7+ 61. ¢h1 ¦xh2+ 62. ¢xh2 ¦g2+ 63. ¢h1 ¢d5 64.c4+ dxc3 65.¦a1 ¢d4
0–1
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Fejzullahu,Afrim (2298) - Orio,Rogelio L (1781) [B09]

Baku Chess Olympiad 2016

23.f6+ ¤xf6 24.¤xf6 ¥xf6 25.¦xf6 ¤c6 26.¦ef1 ¤d4 27.¥c1 ¤f3+ 28.¦6xf3 ¥xf3
29.£xh6+ ¢f6 30.¦xf3+ ¢e6 31.¥f5+ ¢e7 32.¥g5+ f6 33.£g7+ ¦f7 34.¥xf6+ ¢e8
35.£g8+ ¦f8 36.£e6+
1–0
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Fancy,Stuart (1995) - Saraci,Nderim (2337) [B27]

Baku Chess Olympiad 2016

12...¥xc3+ 13.bxc3 ¦e8 14.£xe8+ £xe8+ 15.¢d2 ¤e5 16.¤xe5 dxe5 17.h5 ¥e6
18.hxg6 fxg6
0–1

156

OLIMPIADA E SHAHUT 2016 - BAKU (AZE)

Ermeni,Avni (2270) - Jones,Rupert (1851) [E62]

Baku Chess Olympiad 2016

41.¥a7 ¦d8 42.¦d1 ¦a5 43.¦c7 ¦a6 44.¥f1 ¦a5 45.¥c4 ¢f8 46.f4 ¦f5 47.¦b1 h5
48.¦xd7
1–0
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Marko,Helmut (1939) - Fejzullahu,Afrim (2298) [A37]

Baku Chess Olympiad 2016

30...£d3+ 31.¢b3 ¤d4+ 32.¢a2 £c4+ 33.b3 £xc3 34.¦ec1 ¦e2+
0–1
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Sadiku,Bedri (2189) - Skehan,Craig [A07]

Baku Chess Olympiad 2016

26.¤xf7+ ¢g8 27.¤d6 ¦f8 28.£e4 ¤b8 29.£g6 ¥xd6 30.exd6 £f7
1–0
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Saraci,Nderim (2337) - Amin,Bassem (2661) [A38]

Baku Chess Olympiad 2016

54.¦e5 ¢g4 55.c7 ¦b2+ 56.¢xa6 ¦a2+ 57.¢b6
1–0
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Ermeni,Avni (2270) - Fawzy,Adham (2451) [E17]

Baku Chess Olympiad 2016

50.¤e6 ¥f6 51.¢f3 ¤d6 52.¦d7 ¤f5 53.¢g4 ¥c3 54.¦d3
1–0
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Saraci,Nderim (2337) - El Jawich,Amro (2260) [E92]

Baku Chess Olympiad 2016

50.¢a2 ¦f8 51.¥e4 ¢d4 52.¢b3 ¦b8+ 53.¢c2 ¦c8+ 54.¢d2 ¦b8 55.¤c2+ ¢c4
56.a4
1–0
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Kassis,Antoine (2142) - Makolli,Perparim (2289) [B33]

Baku Chess Olympiad 2016

40...¤a4 41.¦xb4 ¤c3+ 42.¢c2 ¦xb4 43.¦xb4 ¤xe4
0–1
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Juarez Flores,Carlos A (2392) - Makolli,Perparim (2289) [B44]

Baku Chess Olympiad 2016

71...¦g2+ 72.¢c3 ¦g3 73.¢d2 ¤bd5 74.¥c5 ¦g2+ 75.¢e1 ¦xa2 76.¦b7 ¤d3+
0–1
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Burim informacioni
http://en.chessbase.com/tagged?tag=2016%20Chess%20Olympiad
www.bakuchessolympid.com
http://bakuchessolympiad.com/content/7
http://chess-results.com/tnr232875.aspx?lan=1&art=3&rd=1&flag=30&wi=821
http://avniermeni.ch/olimpiada16/
http://arkivi.peshkupauje.com/2012/11/magjia-e-katroreve
http://www.sportrks.com/index.aspx?SID=41&LID=2&ACatID=40&AID=33178&Cty
pe=1
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