
Versenybírói jelentés
a Magyar Sakkvilág félgyors témaversenyéről

A kitűzött téma: “háromlépéses segítőmatt-feladványban legalább egy közvetlen sötét üteg irányul a 
világos királyra. Más világos és sötét ütegek alkalmazását a versenybíró az értékelésnél figyelembe  
veszi.”
A versenyen 7 feladvány vett részt. Az elbírálás során figyelembe vettem, hogy a sötét üteg ne hamis  
vonalon  alapuljon,  vagyis  ne  lehessen  a  megoldást  a  vonal  (azaz  a  lesőbáb)  létezése  nélkül  is 
lejátszani.
Nehéz volt  választani  az  első  két  helyezett  közül,  végül  a  témakitűzésben szereplő  második  üteg 
alkalmazása miatt döntöttem az I. díjas javára.

I. díj.
Tar Gábor
Debrecen

h#3      2.1.1.1.1.1.     4+5
Megoldás

I.  1.¢e5 ¤c6+ 2.¢f6 ¦a6 3.¢g6+ ¤e5#
II.  1.¢c3 ¤b5+ 2.¢b2 ¦b8 3.¢b1+ ¤c3#

Mindössze  kilencbábos,  elegáns  feladvány,  amely  két  ikermegoldással,  tökéletesen  összecsendülő 
motívumokkal mutatja be a témát, világos előzetes önvonalzárása és ütegképzése után megvalósuló  
kettős sakkos befejezéssel.

II. díj.
Majoros Béla
Bakonyoszlop

 
h#3     A) az ábra      5+8

B) ¥g1
Megoldás

A)  1.¦xg3+ ¦g2 2.¦f3 ¦g6 3.£b4 ¦xa6#
B)  1.¥xg3+ ¥h2 2.¥h4 ¥xe5 3.¤b4 ¥c7# 

Ismét egy kitűnő feladvány: a sötét üteg nyitóbábja mindkét megoldásban kiirtja a világos útjában álló 
g3 gyalogot, a kötésbe kerülő világos báb feloldását követő sötét helyzárás bemutatásával a b4 mezőn.
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1. dicséret.
Pásztor József

Debrecen

h#3    A) az ábra     5+12
B) ¤g1→f1
Megoldás

A)  1.¤e2+ ¤e1 2.g1¤ ¤g2 3.¤f4 ¤e3#
B)  1.g1¥ ¥g2 2.¤e3 ¥f1 3.¤f5 ¥e2#

A két eltérő stratégiájú megoldás során a minorátalakulások egyszer az üteg vonalán lekötésbe kerülő 
világos  huszár  feloldásával,  máskor  pedig  a  nyitóbáb  ellépését  lehetővé  tévő  önvonalzárással 
társulnak.

2. dicséret.
Bakcsi György

Budapest

h#3     2.1.1.1.1.1.     2+6
Megoldás

I.  1.¢e4+ ¢a4 2.¢d5+ ¢b5 3.¦d4 £c6#
II.  1.¢e2+ ¢a2 2.¢d1+ ¢b1 3.£e2 £c1#

A  nyolcbábos  állás  ikermegoldásaiban  vonalzárásokkal  tarkított  királyvándorlásokat  láthatunk  a 
világos vezér mattjaival.

Elismerés.
Tar Gábor
Debrecen

h#3     A) az ábra     4+14
B) £d6→f6
Megoldás

A) 1.¤b2 ¤xf5 2.¤d4 ¤xh6 3.¤f5 ¤g4#
B)  1.¤f2 ¤xd5 2.¤f4 ¤b6 3.¤d5 ¤c4#
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Elismerés.
Bakcsi György

Budapest

h#3                            3+8
Megoldás

1.¦xd2++ ¢e3 2.¦e2++ ¢xf3 3.¦h2+ ¦xd1#

Elismerés.
Tar Gábor
Debrecen

h#3      2.1.1.1.1.1.    8+9
Megoldás

I.  1.¥xc4+ ¤a3 2.¥e6 ¥d6 3.¥g4 ¥e7#
II.  1.¤c6+ ¥a7 2.¤e5 ¤c3 3.¤g4 ¤e4#

Kistarcsa, 2011.07.30.                                                      Szabó Tibor, versenybíró.
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