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b) h#2* miniatury
28

I nagroda

29

II nagroda

[98]

Jorge LOIS

[126]

Viktoras PALIULIONIS
(Litwa)

(Argentyna)

h#2*

2,1;1,1.

(3+4)

Promocje !c7 w przygotowaniu i dwu
rozwiązaniach stanowią godną uwagi
całość. W każdej z faz mamy aktywne
blokowania pola królewskiego, a gra kończy się matem wzorowym,
1...c8- 2.+a7 %d6#
1.7a8 c8% 2.+b7 %:b6#
1.+:b5 c:b81 2.7a6 1a8#
III nagroda

30

[102] Aleksandr PANKRATIEW
(Rosja)

h#2**

2,1;1,1.

h#2****

4,1;1,1.

(4+2)

Cztery gry w przygotowaniu i cztery
w grze rzeczywistej ułożone są parami
wg poniższego schematu: a) tworzenie
baterii, b) atak bezpośredni na króla,
c) blokowanie pól na linii h, d) blokowanie pól na linii g. Wszystkie maty wzorowe, pozycja arystokratyczna. Szkoda, że
/ w pierwszych 4 fazach nie wykazuje
żadnej aktywności.
1...)
)d3 2.7h5 %f6#
1...)
)c6 2.7h3 %f2#
1...%f2+ 2.7h5 )e8#
1...%f6+ 2.7h3 )f1#
1./h3 )e2+ 2.7h4 )g5#
1./h5 )d7+ 2.7h4 )g3#
1.7h5 )g5 2./g4 )e8#
1.7h3 )g3 2./g4 )f1#

(4+3)

Interesujący rajd białych i czarnych skoczków kończy się matami wzorowymi,
W dwu grach przygotowania i tyluż rozwiązaniach 'c5 blokuje zawsze inne pole.

1...-d4 2.'e6 %f3#
1...-d6 2.'e4 %f7#
1.'e6 %f6 2.'f4 %d7#
1.'e4 %f4 2.'f6 %g6#
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3

1 wyróżnienie honorowe

32

2 wyróżnienie honorowe

[70]

Witalij MEDINCEW

[80]

Waldemar TURA
(Polska)

(Rosja)

h#2*

(5+2)

Dwie promocje ! prowadzę do dwu matów wzorowych ze związaniem '.
1...f8- 2.7b4 -b8#
1.'a2 f81 2.7a4 1b4#

h#2*

(4+3)

Maty idealne skonstruowane przy pomocy
- i %. Oczyszczenie siatek matowych
uzyskane zostało po unicestwieniu ! i #.
1...-a3 2./:d4 -e3#
1./b3 -:f5 2./d3 -f4#

33

3 wyróżnienie honorowe

34

4 wyróżnienie honorowe

[7]

Walerij KOPYL &
Gennadij KOZIURA (Ukraina)

[47]

Waldemar TURA
(Polska)

h#2*

2,1;1,1.

(3+3)

Trzykrotna promocja !f7. Szkoda, że w
zadaniu tym brak jednolitości. W dwu
rozwiązaniach tworzy się biała bateria
i mamy maty wzorowe, natomiast w
ostatnim po odblokowaniu pola d7 mat
nie jest czysty
1...f8% 2.7d8 %e6#
1.d6 f81 2.7d7 1c8#
1.e6 f8)
) 2.7d8 )d6#
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h#2*

(5+1)

Ofiary ) mają na celu ściągnięcie 7 na
pole matowania. Pozycja arystokratyczna,
oba maty wzorowe w formie zwykłego
echa. .
1...)
)d4+ 2.7:d4 1c3#
1.7d6 )c5+ 2.7:c5 1b4#
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35

Specjalne wyr. hon.

[17]

Dieter MÜLLER
(Niemcy)

h#2****

4,1;1,1.

1.7c6 -g7 2.7b6 -a6# 1.7c6 )
e4+ 2.7b6 -gb3# 1.7e6 )c4+ 2.7
f6 -af3# 1.7e6 -a7 2.7f6 -g6#

36

Pochwała ex ae.

[10]

Stefan PARZUCH
(Polska)

(5+1)

Z kilku podobnych zadań wybrałem do
wyróżnienia to dlatego, ze zostało najlepiej skonstruowane. Cztery gry przygotowania i cztery rozwiązania zakończone
zostały ośmioma rożnymi matami.
1...-g5+ 2.7d4 )c5# 1...)
)e4+ 2.7d4
-a4# 1...)
)c4+ 2.7d4 -g4# 1...-a5+
2.7d4 )e5#

h#2*

(4+3)

Gra z pewnymi elementami strategii
w zadaniu bez pionków kończy się matami wzorowymi.
1...-c5 2.'b4 -:a5#
1.'c5 )d5 2.+b4 )c6#

37

Pochwała ex ae.

38

Pochwała ex ae.

[12]

Dieter MÜLLER

[34]

György BAKCSI

(Niemcy)

h#2*

(Węgry)

(4+3)

W przygotowaniu pole e4 blokuje ', który
w rozwiązaniu jest unicestwiony, a powyższe pole blokuje #. Temat Czumakowa.
1...-e3 2.'e4 -d3#
1.e4 -:f2 2.7e3 )c5#

h#2*

(4+2)

Dość efektowna gra z promocjami !g7
i matami wzorowymi, ale nie najlepiej
wykorzystany + obniża wartość zadania.
1... )a2+ 2.7:h7 g81#
1.7f7 g8%+ 2.7e6 -e7#
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39

Pochwała ex ae.

40

Pochwała ex ae.

[48]

Grzegorz MAZUR

[49]

Gábor TAR
(Węgry)

(Polska)

h#2*

(3+3)

Problem z kilkoma interesującymi momentami jak blokowanie pól, roszada, maty
wzorowe i arystokratyczna konstrukcja.
Ustawienie 5 na linii g jest antydualowe.
1...%e5 2./e7 -:h8#
1.0-0 %g5 2./h8 -g6#

h#2*

(4+3)

Temat Zilahi z blokowaniem pól królewskich. Ładna konstrukcja, ale brak drugiego mata wzorowego obniża wartość zadania.
1...)
)f7 2.e:d6 -:c4#
1.e5 )f3 2.e:d4 %b7#

41

Pochwała ex ae.

42

Pochwała ex ae.

[104]

Aleksandr PANKRATIEW

[128]

Nikola PREDRAG

(Rosja)

h#2*

(Chorwacja)

(5+2)

Blokowanie pól królewskich i tworzenie
dwu baterii bezpośrednich. Oba maty na
polu c4 wzorowe
1...)
)e1 2.7a5 %3c4#
1./a2 )e7 2.7a3 %6c4#
Częstochowa, 16 listopada 2012

h#2*

(4+3)

W przygotowaniu ) idzie do rogu szachownicy na pole a8, a w rozwiązaniu 3
też udaje się do rogu, ale na a1.
1...)
)a8 2.7:a8 -:h8#
1.3a1 -b7+ 2.7a8 -b1#
Sędzia konkursu

Eugeniusz IWANOW
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