
A MAGYAR SAKKVILAG előközléses tanulmány versenye – 2006 
Bírói jelentés

A/ Általános kategória  B/ Adatbázis kategória 

Az MSV-2006 versenyre 26 pályázat érkezett 16 szerzőtől, kilenc országból. Köztük három 
társzerzemény volt. A tanulmányok két kategóriában szerepeltek: általános és adatbázis (EGTB).
A tanulmányok értékeléséhez alapjában véve egy igen bonyolult értékelési mátrixot használok. A 
szokásos kritériumokon kívül figyelembe veszek egy sor további szempontot is, mint például az 
ábrázolt poénok és az anyagráfordítás aránya. Az első, és alapvető követelmény természetesen az 
épség. Két tanulmány megoldhatatlan: A 129. számú Alain Pallier tanulmányban 2...Kxb4 és sötét 
nyer, valamint Jaroslav Pospisil 152-es sorszámú munkájában 2... Fd7! szintén sötét nyerésére 
vezet. Súlyosan elődösnek csak Jürgen Kratz 142-es számú munkája bizonyult. A témát már teljes 
mértékben bemutatta Jürgen Fleck (3. dicséret, Schach, 1997).
Külön köszönetemet fejezem ki Siegfried Horneckernek és Klaus Rubinnak. Siegfried Hornecker 
értékes munkát végzett az elődök kutatása során. Klaus Rubin sokat segített azzal, hogy a 
megfejtésekkel kapcsolatos benyomásait megosztotta velem.

A/ Általános kategória

Díjak
1. Bennó Pál (2006/9-XLI)
Logikus, nagyszabású mattvégződésű tanulmány. Elejétől a végéig meggyőző hatású. A világos 
király az egyik sarokból a másikba vándorol. Útja során el kell rejtőznie a sötét vezér támadása elől; 
tempózva ügyesen lépked. E mellett tetszetős benyomást kelt a terület tökéletes kihasználása.

2. Richard Becker és Iuri Akobia – USA/Grúzia (2006/6- XXXVIII)
Többszörös kölcsönös lépéskényszer, elméletileg érdekes állásokban. Nem könnyű elhinni, hogy 
sötét futóelőnnyel - amely ráadásul szabadon mozoghat - állandóan lépéskényszerbe kerül.

3. Martin Minski – Németország (2006/12-150)
Egy éles, áldozatokkal és ellenáldozatokkal tarkított játék után színre lép a harmadik sötét vezér is, 
de a mattot nem tudja megakadályozni. 

Dicséret
Csengeri József - Szerbia (2006/12-148)
Egy bájos, kidolgozott, klasszikus tanulmány, védekező Pegazus-lóval. A manőver megnyerően 
logikus! 

Elismerések sorrend nélkül

Richard Becker és C. Bill Jones – USA (2006/8-XXXVI-c)
Bonyolult, nagyszabású döntetlen végződéső tanulmány, igényes tartalommal, de van több kisebb 
fogyatékossága. Az "A"változatban (3...Fc5) bemutatott patt- és lépéskényszer szerkezetet hasonló 
formában már láttuk Benkő Pál egyik tanulmányában (3.díj, Magyar Sakkélet, 1996). A "B" 
változat egy Horwitz pozícióból ismert; ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. A játék kissé 
túlterhelt, és a duál (6.h5 Bb6 7.Ba8) szintén csorbítják az értékét.

Gheorge Telbis - Románia (2006/2-XXXIV)
Ez a tanulmány egyértelműen a szépségeiből él, mindenekelőtt az eredeti két huszár az egy huszár 
elleni mattból. Sajnos, a durva kulcslépés megzavarta az esztétikus hatást.



Sergiy Didukh - Ukrajna (2006/12-151)
A két vezér párviadalából világos kerül ki győztesen egy ügyes lépéskényszer-manőverrel, feloldva 
a huszár lekötését. A probléma az, hogy ismert gondolatot használ Gady Costeff egyik 
tanulmányából (1.díj, EBUR, 2003) 

B/ Adatbázis kategória

Díjak

1. Richard Becker és Iuri Akobia (2006/12-XLIV)
Egy csodálatos lépéskényszer-tanulmány: A mély, messze számított kulcslépés korlátozza a sötét 
királyt egy döntő tempó révén a későbbiekben, esztétikus lépéskényszer állásban. E mellett jól jön 
világosnak az a sajátosság, hogy a huszárral nem lehet tempót nyerni! Nem kis nehézség felfedezni 
a számos csapdát.

2. Rusz Árpád – Románia (2006/11-144)
Az események gyorsan egy H+gyalog<->B anyagmegoszlású végjátékot állítanak középpontba, 
tankönyvbe illő huszárral. Sötét fenyegetései miatt a világos király kénytelen aktivizálódni. Csak a 
látszólag paradox 6.Kh2!! (6.Kh4 helyett) tartja ezt fenn, és így sikerül a huszárt és a királyt egy 
megmentő döntetlen állásba vezényelni. 

Dicséretek

1. Rusz Árpád (2006/11-145)
A V<->B+F küzdelmet egy elképesztő poén után nyeri meg világos: 6.Kf4!! után kölcsönös 
lépéskényszer áll elő. Sötét kénytelen az állásán gyengíteni, és a vezér útja e7-en át szabaddá válik.

3. Richard Becker (2006/7-128)
Ez a mű egy tanulságos nyerőmanővert mutat be a F+2 gyalog<->B anyaggal. A befejező 
huszárátváltozást nagyon hasonló formában már ábrázolta Kazancev ("64", 1976).

Elismerések sorrend nélkül

Marco Campioli - Olaszország (2006/7-127)
Az intenció szerint egy mattvégzıdéső tanulmány. Az utolsó lépésben lehetséges duál (11.Vd3+ Kf2 
12. Fe3+ Kf3 13.Fd4+ kiküszöbölése céljából adja így a szerző. Változatos történések áldozatokkal 
és ellenáldozatokkal több állásban. Egy elismerést mindenképpen megérdemel.

Jaroslav Pospisil - Csehország (2006/11-XLIII)
Meglepő kistiszta átváltozás a fenyegető vezérsakkok elhárítása céljából.

Végezetül szeretnék köszönetet mondani a Magyar Sakkvilágnak, hogy felkértek a verseny 
elbírálására. Gratulálok minden kitűnő szerzőnek az elért eredményéhez. 

Berlin, 2007. július
Michael Roxlau 
bíró 



Észrevételeiket (hibák, elődök, stb.) 2008. január 15-ig küldhetik el a versenyvezető címére:
e-mail: gyarmat1@enternet.hu
posta: Gyarmati Péter, 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10-22. III/36.

............. 

"A helyezett művekkel kapcsolatban két érdemi észrevétel érkezett, melyeket továbbítottam 
Michael Roxlau versenybírónak. Rusz Árpád jelezte, hogy Pietro Rossi (2006/7 – XXXIX.) 
tanulmányában a 7.Vf6 utáni tartalom többszörösen elődös (T.Whitworth 1986, V.Tarasjuk 1990, 
A.Kotsev 1990). A versenybíró szerint így csak az előjáték eredeti, ezért a mű elveszíti helyezését. 
Harold van der Heijden közölte, hogy Richard Becker a 141-es sorszámú tanulmányát (2006/10) a 
Chess Life-ban is megjelentette – fél évvel korábban, mint nálunk. Így Roxlau ezt a munkát is 
disqualifikálta. Az új sorrend az „Adatbázis” osztályban: díjak, elismerések változatlanul maradnak, 
1. dicséret: Rusz Árpád (2006/11 – 145.) 2. dicséret: Richard Becker (2006/7-128)"

Gyarmati Péter versenyvezető  

...............

Informal Tourney "Magyar Sakkvilag – 2006"
The award and the judgement report 

A/ General category  B/ Database category 

The most important statistical data of „MSV - 2006” tournament: 26 entries by 16 authors from 9 
country. 3 studies were the common composition of authors. In the tourney there were two 
categories: general and database (EGTB). I use a complex matrix for the judgement of the studies. I 
take more into consideration (example the ratio of points and used material) than only the usual 
values. The study must be correct, of course this is most important primary. Two studies are 
incorrect. In the study of Alain Pallier (No. 129.) 2…Kxb4 and black wins, and in the work of 
Jaroslav Pospisil ( No. 152.) 2…Bd7! and black wins also. One study was a serious anticipation: 
No. 142 by Jürgen Kratz. Jürgen Fleck showed completely this theme already (3.hm Schach, 1997). 
Special thanks to Siegfried Hornecker (checking of anticipations) and to Klaus Rubin, who gave me 
his impressions about solutions. 

A/ General category

Prizes

1. Pal Benno – Hungary (2006/9-XLI)
A logical and vast study with mate ending. The impression is convincing from the beginning to the 
end. The white king migrates from one corner to another corner. The king must hide from the attack 
of black queen on his way. The king skillfully manoeuvres with his tempo moves. And finally, the 
excellent exploitation of area is attractive.

2. Richard Becker and Iuri Akobia – USA/Georgia (2006/6-XXXVIII)
Multiple mutual zugzwang, in interesting theoretical positions. Black has a bishop advantage, and 
this figure is mobile also, black continually gets into zugzwang though. This is hard to believe 
considering the initial position.
3. Martin Minski – Germany (2006/12-150)



After a sharp introduction play with offers by white and by black, black promotes three black pawns 
to queen. White can’t obtain the third black queen, but this does not prevent the mate. 

Honourable mention

Jozsef Csengeri – Serbia (2006/12-148)
A lovely, elegant classical study with defensive „Pegasus” knight. The manoeuvre of knight is 
attractive and logical. 

Comendations without order

Richard Becker (2006/10-141)
Also a multiple mutual zugzwang with interesting theoretical positions one after the other. Of 
course the work of white is hard because the bishop advantage of black in the initial position 
already.

Richard Becker and C. Bill Jones – USA (2006/8-XXXVI-c)
Complicated and monumental study with exacting content, but has a few deficiency. The stalemate 
and zugzwang in variant „A” (3…Bc5) are already known from a Pal Benko-study (3. p, Magyar 
Sakkélet, 1996). Variant „B” is a known a positions of Horwitz. I must consider these. The play is a 
bit overloaded, and the dual (6.h5 Rb6 7.Ra8) also reduces the value of the study.

Gheorge Telbis - Romania (2006/2-XXXIV)
The value of this study is beauty. Mainly the fight of two knights against one with mate. It gives an 
original impression. Unfortunately the very hard keymove disturbs the aesthetic impression.

Sergiy Didukh - Ukraine (2006/12-151)
The fight of queens leads to the winning of white, because white can unlock the pinning of his 
knight with a skillful zugzwang manoeuvre. The study is partial anticipation, because the author 
used a known thought from a Costeff-study (1.p, EBUR, 2003).

B/ Database category

Prizes

1. Richard Becker and Iuri Akobia (2006/12-XLIV)
A wonderful zugzwang study. The deep keymove will hinder the black king with a decisive tempo 
move in aesthetic position. A benefit for white is that the knight can’t obtain tempo! Very hard to 
find the many traps.

2. Arpad Rusz – Romania (2006/11-144)
The play quickly leads to a Knight+pawn vs. Rook endgame,. The manouvre of the knight is like it 
was written in a coursebook. Because the threats of black, white must activate his king. The only 
apparently paradox move (6.Kh2!! instead of Kh4) leads to a draw position, in which the knight and 
the king are side by side. 

Honourable mention

Arpad Rusz (2006/11-145)
This is a Queen vs. Rook+Bishop fight, where 7.Kf4!! is a fantastic point which leads to mutual 
zugzwang. Black has to weaken his position and so the way of the white queen will be open over e7 
and white wins.



Commendation without order

Marco Campioli - Italy (2006/7-127)
This is a mate ending study considering the author’s intention. I think, the author give his analysis 
this way, because in the last move there could be possible a dual: 11.Qd3+ Kf2 12. Be3+ Kf3 
13.Bd4+). The play is variegated offers by both sides.

Jaroslav Pospisil – Czech Republic (2006/11-XLIII)
White beats the threat of checks by the black queens with a surprising minor promotion.

Finally I thank MSV that they requested me to be judge. I congratulate all excellent authors to their 
award. 

Berlin, July 2007.
Michael Roxlau
judge 

…..........

Claims can be made until 15th of January, 2008. (faulty studies, anticipations, etc.). The addresses 
of tourney director: e-mail: gyarmat1@enternet.hu
postal: Gyarmati Péter, 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10-22. III/36. HUNGARY

…...........
Correction of the award MSV 2006 

Prof. Pietro Rossi (XXXIX 2006/7): 
Arpad Rusz shows that the position after 7.Df6 have been used in some works before (T.Whitworth 
1986, V.Tarasjuk 1990, A.Kotsev 1990). Only the foreplay from the author don’t justify to stay in 
the award, so I have decided to exclude this study. 

Richard Becker (141 2006/10): 
Harold van der Heijden informs me that the study was publish six months ago in Chess Life, so this 
work have to exclude from the award too. 

The new ranking-list for the Section A is (Prices, Hon.Men.s unchanged) 

Comm. Richard Becker and C. Bill Jones – USA (2006/8-XXXVI-c)
Comm. Gheorge Telbis - Romania (2006/2-XXXIV)
Comm. Sergiy Didukh - Ukraine (2006/12-151)

… and for the Section B is (Prices, Commendations unchanged): 

1st Hon.Men. Arpad Rusz (145 2006/11)
2nd Hon.Men. Richard Becker (128 2006/7)

Michael Roxlau 
Berlin, Januar 2008 


