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Monokrom ~kak. Alle brikke~,,:~A lcuribevæge ai~: til f'elter af
.samme farve .som derea udgangafelt.
I 2756 kan hvid ølledes kun
trække Kgl og Kxg), men ikke Khl eller Kb). Kombinationen
monokrom circe akal formentlig
f'oratA.salledea, at en brik, der
øllø, kun kan genopatl, hvis genopstandelsen
sker pl et f'elt
af samme farve .,sombrikkens udgangaf'el t.
Udskrevne

turneringer

Probleemblad 148. tematurnering.
Direkte 2# med Dombrovskistema. Definition: I 2 eller f'lere forførelser
truea hhv. A,B osv.
Forførelserne strander på henholdsvis
a,b oav. I løsningen eller
i en yderligere forførelse
eller i forspillet besvares det sorte
træk a med mattrækket
A, b med B osv. Tvillinger er tilladt.
Dommer: J.C. van Gool. Bogpræmier.
Indaendel.eer til C.Groeneveld,
Acacia.straat 2 NL-7121 . AT Aalten inden 1984-12-)1.
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udskrivea .af'triumviratet
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'J'idskri:ftfor,Schack og det engelske
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-~Prof"ea-Mof?Herb.atmanfi,~
te,r1~~t,~·':$,~xJ-r~tu1lione
indtil han -i. 11)BOemigrerede ·t:l.1··Sverige, 'hvor 'ban dci"de i 1982
i en alder af.82 år. Turneringen
omfatter naturligvi.a ;studier.
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Indsendelser 'ti1 A.J.Roycrof't, ·17 New Way Laite~·l..ohdon,·Eriglånd.
NW9PL inden 1981I-12-)l
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Magyar Sakkelet. År.aturneringer f'or Studier (dommer Pål Benko),
2/. (Norman Macleod),
)-flere# (V .Kopajev), H,& :(Pål Benko), SI
(Manfred Zueker) ,._3 præmier i hver a:fdeling. ''Zndsendelaer til
Magyar Sakkelet, H-1)6) Budapest, P.O.Box 52. Der er ingen tidsfrist, men opgaver, der kommer f'or sent, vil formentlig indgå
i næste års turnering.
Rekonstruktionsopgave
11kal man ud fra en <>p_gi vet .''løsning
finde en korrekt opgave, der pas.aer. Dette er .81et ikke så svært,
som det lyder. Her er så løsningen:
I en rekonstrukti-on•opg.ave
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Lf7 truer 2 Se)#.
Kc5
2 Sxb4#.
_
KbJ
2 Sxe?#.
_
e6
2 Txb4t.

Forfatteren

-

Løsningen bringes i næste bilag til
Thema Danicum. Der udsættes ingen
præmier, men succesrige løsere vil

Sxd5 2 DclF.
Txb6+ 2 Sxb6#.

anvendte 14 brikker.
.
Indsendelser
til Jan MortenBen,
seneBt l.august 1984.
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