Marianka 2018
Samomaty 2.ťahom
C 25.8.2018
Na tematický turnaj Marianka 2018 prišlo do oddelenia samomatov celkom 9 úloh.
Turnaj bol prístupný aj pre skladateľov, ktorí neboli účastníkmi festivalu. Tému som
vypísal na zloženie dvojťahového samomatu, v ktorom čierny v prvom ťahu odíde z
poľa A, biely v druhom ťahu vstupuje na pole A. (Black in his first move withdraws
from square A, white in his second move goes to square A). Celkovú úroveň
konkurujúcich samomatov môžem hodnotiť ako veľmi solídnu, pričom udelené ceny
znesú aj prísnejšie meradlo.
Michel Caillaud
I. cena
Marianka 2018
1.c7! tempo
1... c6 2. d8+ :d8#
1... :b7 2.d8= + :d8#
1... d:f7 2.d8=
:b7#
:b7#
1... h:f7 2.c:d8=
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Najlepšia úloha súťaže od nášho francúzskeho priateľa,
velikána svetového kompozičného šachu Michela
Caillauda, ktorý sa tohto roku nezúčastnil osobne nášho
podujatia, ale zúčastnil sa ho na diaľku dvomi
hodnotnými príspevkami. Jeho víťazná úloha znesie aj
(10+7) prísnejšie kritériá. Čierny d8 2x umožní vyčistiť
uhlopriečku a8, tretí krát sa priviaže na f7. Tým umožní
vstup bielych kameňov na tematické pole d8, kde môže
prísť 2x k premene bieleho pešiaka na jazdca a dámu,
tretí krát tam vstupuje b7. Do obsahu veľmi dobre
zapadá doplnkový variant 1... h:c7, keď sa na d8
premieňa biely c-pešiak.
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Štefan Sovík
II. cena
Marianka 2018
1. d5! tempo
1...a:b2 2.a3+ :a4#
1...b:a2 2. b3+ :b3#
1...b:a4 2. b5+ :b5#
Technicky dobre spracovaný námet s jednotnou
batériovou hrou vo všetkých troch variantoch. Kladom je
nepripravený obsah. Sviežosť však dodáva najmä
variant po 1...a:b2.
S#2

(10+8)

Michel Caillaud
III. cena
Marianka 2018
1. c4!
1...d:c3 2. d4 d:c4#
1...d3 2. d4 d:c4#
1...d:e3 2.d4 d:c4#
V tejto úlohe našiel Michel vtipný mechanizmus, ako
skrotiť čierneho d4. Kľúčom k tomu je jeho priviazanie
po1...d:c3. Do celej koncepcie vhodne zapadá aj
úvodník.
S#2

(9+5)

Zoltán Labai
Čestné uznanie
Marianka 2018
1. g6! hr. 2.e:f5+ :f5# , 2.e:d5+
1...d:e4 2.d5+ :d5#
1...f:e4 2.f5+ :f5#
1...e:f4 (e:d4) 2.e5 e7~#

:d5#

Jednoduchý mechanizmus umožňujúci trojvariantové
spracovanie témy v hrozbovej forme. Záporom je však
dvojitá hrozba, ktorú sa autorovi nepodarilo odstrániť.
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(11+12)
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Karol Mlynka
Čestné uznanie
Marianka 2018
1. b3? A hr. 2.c4+ B c3#
1... c4!
1.c4! B hr. 2. b3+ A c3#
1... :d1 2. e2+ :e2#
1... :d1 2. e3+ :e3#
Dvojnásobné vyčistenie 1. rady spojené s návratom
čierneho strelca a jazdca a batériovými matmi.
Doplnením je téma Reversal.
S#2

(12+9)

Dieter Müller
Pochvalná zmienka
Marianka 2018
1. e7? tempo
1...c:d4 2. c5 ( c5?) h:g4#
1...e:d4!
1. g7? tempo
1...e:d4 2. e5 ( e5?) h:g4#
1...c:d4!

S#2

(8+8)

1. d6! tempo
1...c:d4 2. c5 ( c5?) h:g4#
1...e:d4 2. e5 ( e5?) h:g4#
Dvojvariantové spracovanie obohatené o pokusy a
antiduály. Celkove však úloha pôsobí pomerne
jednoducho.

Účastníci :
Zoltán Labai Ján Golha
Zoltán Labai
Dieter Muller 2x
Štefan Sovík 2x
Michel Caillaud 2x
Karol Mlynka

V Marianke, 26.8.2018
Jozef Havran, rozhodca
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