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1. díj 2. díj 3. díj LIV. Berta Mátyás-Csengeri József

(XLI.) Bennó Pál, (Magyarország) (XXXVIIL)R. Bcckcr-J.Akobia(USA,Gtúzia) (150.) Martin M inski, (Németország) eredeti

világos nyer

Michael Roxlau bírói jelentése:
,,A MSV-2006 versenyre 26 pályázat
érkezett 16 szerzotol, kilenc ország
ból. Köztük három társzerzemény
volt. A tanulmányok két kategóriában
szerepeltek: A) általános B) adatbázis
(EGT8). A tanulmányok értékelésé
hez alapjában véve egy igen bonyo
lult értékelési mátrixot használok. A
szokásos kritériumokon kivül figye
lembe veszek egy sor további szem
pontot is, mint például az ábrázolt po
énok és az anyagráfordítás aránya.
Az elso, és alapveto követelmény ter
mészetesen az épség. Két tanulmány

megoldhatatlan: A 129. számú AlainPallier tanulmányban 2...'it>xb4és sö
tét nyer, valamint Jaroslav Pospisil
152-es sorszámú munkájában
2...~d7! szintén sötét nyerésére ve
zet. Súlyosan elodösnek csak Jfugen
Kratz 142-es számú munkája bizo
nyult. A témát már teljes mértékben
bemutatta Jfugen Fleck (3. dicséret,
Schach, 1997). Külön köszönetemet
fejezem ki Siegfried Homeckemek
és Klaus Rubinnak. Siegfried
Homecker értékes munkát végzett az
elodök kutatása során. K1aus Rubin
sokat segített azzal, hogy a megfejté
sekkel kapcsolatos benyomásait
megosztotta velem.

AltalilIIIs kat.gl,'a
1. díj: Bennó Pál (2006/9.) Logí

kus, nagyszabású mattvégzodésu ta
nulmány. Elejétol a végéig meggyozo
hatású. A világos király az egyik sa
rokból a másikba vándorol. Uga so
rán el kell rejtoznie a sötét vezér tá
madása elol; tempózva ugyesen lép
ked. E mellett tetszetos benyomást
kelt a terulet tökéletes kihasználása.

2. díj: Richard Becker és Jurij
Akobija (2006/6.) Többszörös köl

csönös lépéskényszer, elméletileg érdekes állásokban. Nem könnyu elhin
ni, ho!,'Ysötét futóelonnyel - amely
ráadásul szabadon mozoghat - állan
dóan lépéskényszerbe kerul.

3. díj: Martin Minski (2006/12.)
Egy éles, áldozatokkal és ellenáldoza
tokkal tarkitott játék után színre lép a
harmadik sötét vezér is, de a mattot
nem tudja megakadályozni.

dicséret: Csengeri József -
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döntetlen

Szerbia (2006/12-148.) Egy bájos,
kidolgozott, klasszikus tanulmány,
védekezo Pegazus-lóval. A manover
megnyeroen logikus!

EUSMERÉSEK SORREND NÉLKÜL:

Richard Becker (2006/ l 0
141.) Szintén egy többszörös lépés
kényszer, egymást követo érdekes
elméleti állásokkal. Világos kelle
metlen helyzetben van sötét futó
elonye miatt, természetesen már a
kiinduló állásban is.

Richard Becker és C. Bill Jo
nes (2006/8-XXXVl-c.) Bonyolult,
nagyszabású döntetlen végzodésu ta
nulmány, igényes tartalonunal, de
van több kisebb fogxatékossága. Az
,,A" változatban (3...~c5) bemutatott
patt- és lépéskényszer szerkezetet ha
sonló formában már láttuk Benko Pál

egyik tanulmányában ~3.díj, Magyar
Sakkélet, 1996). A ,,8 ' változat egy
Horwitz pozícióból ismert; ezt nem
lehet figyelmen kivül hagyni. Ajáték
kissé túlterhelt, és a duál (6.h5 Élb6
7.Éla8) szintén csorbígák az értékét.

Gheorge Telbis - Románia
(2006/2-XXXIV.) Ez a tanulmány

egyértelmuen a szépségeibol él,mindenekelott az eredeti két huszár
az egy huszár elleni mattból. Sajnos,
a durva kulcslépés megzavarta az
esztétikus hatást.

Szergej Diduh - Ukrajna
(2006/12-151.) A két vezér párviada
lából világos kerul ki gyoztesen egy
ügyes lépéskényszer-manoverrel,
feloldva a huszár lekötését. A problé
ma az, hogy ismert gondolatot hasz
nál Gady Costeff egyik tanulmányá
ból (1. díj, EBUR, 2003)

Adatb'z/s kat'lI'rt
1. díj: Richard Becker és Jurij

Akobia (2006/12.) Egy csodálatos lé
péskényszer-tanulmány:A mély, mesz
sze számított kulcslépés korlátozza a

sötét királyt egy dönto tempó révén akésobbiekben, esztétikus lépéskény
szer állásban. E mellett jól jön világos
nak az a sajátosság, hogy a huszárral
nem lehet tempót nyerni! Nem kis ne
hézség felfedezni a ~mos csapdát

2. díj: Rusz Arpád (2006/11.)

világos nyer

Az események gyorsan egy ttJ+gya
log<->Él anyagmegoszlású végjáté
kot állítanak középpontba, tan
könyvbe illo huszárral. Sötét fenye
getései miatt a világos király kényte
len aktivizálódni. Csak a látszólag
paradox 6.<;t>h2!!(6.<;t>h4helyett)
tartja ezt fenn, és így sikerul a hu
szárt és a királyt egy megmento dön
tetlen állásba vezényelm.

1. dicséret: Pietro Rossi 
Olaszország (2006/7- XXXlX.)
Bástyahátránnyal világos számára a
helyzet reménytelennek látszik, de a
szép, csendes 7.Wff6!! lépés rámutat
a sötét figurák elhelyezkedésének
gyengeségeire, és rögtön világos do
minál a történésekben!

2. dicséret: Rusz Árpád
(2006/11-145.) A Wf<->Él+~ küzdel
met egy elképeszto poén után nyeri
meg világos: 6.<;t>f4!!után kölcsönös
lépéskényszer áll elo. Sötét kénytelen
az állásán gyengíteni, és a vezér úga
e7-en át szabaddá válik.

3. dicséret: Richard Becker
(2006/7-128.) Ez a mu egy tanulsá
gos nyeromanovert mutat be a ~+2
gyalog<->Él anyaggal. A befejezo
huszárátváltozást nagyon hasonló
formában már ábrázolta Kazancev
(,,64", 1976).

EUSMERÉSEK SORREND NÉLKÜL:

Marco Campioli - Olaszor
szág (2006/7-127.) Az intenció sze

rint egy mattvégzodésu tanulmány.
Az utolsó lépésben lehetséges duál(ll.Wfd3+ <;g;>f212. ~e3+ <;t>f3
13.~d4+) kiküszöbölése céljából
adja így a szerzo. Változatos törté
nések áldozatokkal és ellenáldoza
tokkal több állásban. Egy elisme
rést mindenképpen megérdemel.

Jaroslav Pospisil - Csehország
(2006/II-XLlll.) Meglepo kistiszt
átváltozás a fenyegeto vezérsakkok
elhárítása céljából.

Végezetül szeretnék köszönetet
mondani a Magyar Sakkvilágnak,
hogy felkértek a verseny elbírálá
sára. Gratulálok minden kituno
szerzonek az elért eredményéhez."

Berlin, 2007. július
Michael Roxlau

világos nyer 5 pont

Megfejtési versenyünk felada
tában a sötét vezér megszületése
után világosnak több lépésen ke
resztül igen pontosan kell mano
vereznie a királyával.

Beküldési határido: 2007. no
vember 15.

Megoldásaikat a következo cím
re küldhetik: Gyarmati Péter,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u.
10-22. lll/36.

(E-mail: gyarmatl@entemet.hu )

Adatbázis kategória
1. díj

(XLIV.) Richard Beeker- Jurij Akobija

döntetlen

Adatbázis kategória
~. dij

(144.) Rusz Arpád, (Románia)

döntetlen


