TEMATICKÉ SKLADATEĽSKÉ TURNAJE

COMPOSING THEME TOURNEYS

VI. medzinárodný festival kompozičného
šachu Marianka 2014

6th International Chess Composition
Festival Marianka 2014

A. 30-dňový turnaj o Pohár festivalu, Marianka 2014

A. 30-day tourney Marianka Festival Cup 2014

Téma:
Skladba s ľubovoľnou výzvou obsahujúca prešporského
(supermutujúceho) kráľa. Počet a druh ďalších exoprvkov je
neobmedzený. Turnaj je vypísaný na počesť objaviteľa
prešporského kráľa, Karola Mlynku, ktorý sa 11. augusta dožije
70. rokov.

Theme:
Composition with any stipulation with Supertransmuting
King. Any other fairy elements (conditions, pieces) are allowed.
The tourney is announced on the ocassion of the 70th birthday of
Karol Mlynka (* 11.8.1944), the inventor of Supertransmuting
king.

Turnaja sa môžu zúčastniť všetci skladatelia, teda aj tí,
ktorí sa nezúčastnia festivalu. Výsledky budú vyhlásené v závere
festivalu, víťaz získa Pohár festivalu Marianka 2014. Zasielacia
lehota 29. 8. 2014 na adresu usporiadateľa a rozhodcu Juraja
Brabca (len e-mailom) - brabec@brabec.sk.

Anybody can take part in the tourney, including composers
not present in Marianka. The results will be announced at the end
of the festival, the winner will get the Marianka 2014 Festival Cup.
The closing date is the August 29th, 2014, entries to the director
and judge Juraj Brabec (only by e-mail) - to brabec@brabec.sk.

Prešporský kráľ: kráľ, ktorý po šachovaní kameňom X,
okamžite ťahá už len ako kameň X, pričom stráca svoju kráľovskú
vlastnosť.

Supertransmuting king: a king that after being checked
by a unit X immediately moves as unit X and loses its royal
attribute.

2 príklady
Karol Mlynka
4753 Šachová skladba 3,1999










1
#2 (6+8)
=prešporský kráľ (SuperTransmuting King)
1...h4+ a 2.=d6# A, 1...f6+ b 2.=c2# B,
1.e4! ~ 2.c5#,
1...h4+(f4+) a 2.=c2 B, 1...f6+(g5+) b d6=d6#
A.

2 examples
Juraj Brabec
1. čest. uzn. 46.WCCC
Becherovka C 31. 7. 2003










2
h#2,5 (3+6)
=prešporský kráľ (SuperTransmuting King)
circešach
b) e2→g2
a) 1...e4 2.f:e3 e. p.(e4→e2)+ =d4 3.d5 d3#;
b) 1...g4 2.f:g3 e. p. (g4→g2)+ =f4 3.f5 f3#.

