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SOMMERMQDE
Eigi1 Johansen har igen i&r veivi11igat indbudt k1ubberu;
med1emmer og andre interesserede ti1 k1ubbens sommermøde. Tidspunktet
er tirsdag den 20. august, og adressen er Eiatedvej 21, 2610 Rødovre.
Vi kommer ved 19,JO-tiden.
DEFINITIONER
Serie-hj~~~~mat (3090, )09), )095, 3096). Sort trækker det angivne antai -tniek (a1tså henholdsvis ,, , 8, i4 og 8), uden at hvid :foretager sig
noget ind im1e11em de sorte træk. Derpå er en sti11ing :fremkommet, hvor
hvid kan sætte mat i
træk. Sort må ikke udsætte sig aeiv :forakak i
•in trækserie og må heiler ikke sige skak ti1 hvid, bortset :fra, at
akak i aorta sidste træk er ti11adt.

et

Circe (3092 og J096). En brik, der .siås, anbringes på. dens oprinde ises:reit. En hvid brik, der s1ås aitså på i.række, hvis det er en officer
eller på 2. række, hvis det er en bonde. En sort brik på 8.hhv 7.række.
Tårne, løbere og springere anbringes på det af de 2 mu,ige oprindeises:reiter, der har samme farve, som det felt brikken slås på. Bønder går
til udgangsfeitet på samme linie. Såfremt det feit, hvor en brik skal
genopstå efter siaget, er besat af en anden brik, farve ligegyldigt,
forsvinder den s,åede brik helt ud af spi11et. I )092 medførerThlxh2,
at sL genopstår på f8. d2xLcl medfører, at den hvide løber dukker op
igen på f1. Kc~xBc2 giver en sBc7. Lh2xSgl bevirker derimod, at Sgi
beit forsvinder. Reglerne medfører nogie uventede konsekvenser. I
sti11ingen Kh1 TaJ - Kb2 kan sort ikke trække KxaJ, da TaJ "dækker sig
seiv" ved at genopstå på al. Omvendt kan sort i stil~ingen Khi Tai BaJ
- Xb2 gå ind i skak ved Kb2xBaJ, da skakken kun er en i11usion; BaJ
genopstår på a2 og afskærer tårnet fra aJ.
(3091), To brikker af samme art men forske11ig farve, der
iagttager hinanden, d.v.s."truer" hinanden, er ubevægeiige. I Sti11ingen Ka1 Thl - Ka8 Th8 kan hverken Thl e1ier Th8 fiytte og hvid konge
står ikke skak, hvis den f.eks. flyttes tii c8. Banen mellem de to
brik.ker skal være fri; i sti11ingen Ka2 Ta8-Kh8 Tal er en hvid brik
imeiiem og hvid konge står derfor skak. Hvid kan parerere .skakken
vedKbi, da det sorte tårn nu bliver ubevægeligt. Normait gæider madrasiregien ikke for kongerne, men i madrasi rex inciusiv er kongerne
med i regierne. En konge kan gå til en anden konges nabofeit, og ingen
af' konkerne er så i s'Cæd tii at f'iytte i resten af partiet.

MadrA~i

Kinesiske akakbrikker (3097). En Pao (a5 e7 h5) trækker som en tårn,
men ved aiag skal den springe over en brik (farve 1igegyldig). Mu1ig
er a 1taå Pao-a5xh.5 og Pao-h5xa5. Pao-f4 kan derimod ikke aiå, og den
kan kun trække til e4, f',,f2, fJ, f5 og f'6.Vao (b6, b7, hl) er anaiog, biot efter 1øber1inien, og Leo (d4, g4) er kombinationen af de
to brikker. Mao (el, f7) er en springer, der skal udføre den ortogonale
dei af trækket først og derefter den diagonaie del. Mao-f7 kan gå til
d8, e5, g5, h6 og h8, men ikke tii d8, da Pao-e7 spærrer vejen. Hvis
en hvid brik stod på f.eks. h8, kan Pao-f7 s1å de1U1e.
Maximummer (3100). Sort skai hele tiden trække ait geometrisk længste
træk. Diagonale træk eiier længere end ortogona1e, og man må sammen1igne længden ved hjæip af Pythagoras eiier et måiebånd. 0-0-0 gælder
•om 5 ortogonale træk, 0-0 som %. Skakker akai pareres som normait,
men med det 1ængste træk, hvis det er sort, der står skak. I diagramsti11ingen er Dxg2 det iængste sorte træk, men hvis hvid ind1eder
med i Le6+ må aort vælge me1~em Kc6, Kxe6 og Ke8. Og efter 1 Dd4+ har
sort intet vaig; han må trække Dd5. Hvid spiller som normait.
NÆSTE MØDER (bortset fra aommermødet)
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