Dobrý den,
jsem rád, že se zúčastníte. Dnes tedy dávám první úlohy, není to nic těžkého.
Na začátek trochu notace: šachovnici musíte mít tak, aby pravé rohové políčko bylo bílé( u obou ),
sloupečky jsou označeny písmeny - a,b,c,d,e,f,g,h
řádky čísly - 1,2,3,4,5,6,7,8
Takže každé políčko má přesné označení - a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8 - to je sloupec a
b1, b2, b3, až b8

to je sloupec b

c1, c2, c3, až c8

to je sloupec c

ještě sloupce d,e,f,g,h
Označení figur: K - král, D - dáma, V - věž, S - střelec, J - jezdec, p - pěšec ( u ostatních pěšců se píší
jen souřadnice )
Vždy Vám napíši postavení všech kamenů a pak úkol.
Vítku a Radku ( Vojto, Nikolko ):
1. úloha: BNT ( bílý na tahu )
Bílý: Ke1, Va1, pe2
Černý: Kg4, Jd4, pe7
Bílý na tahu vyhraje ( ne mat ), důležité jsou první 3 tahy
2. úloha: BNT
Bílý: Kg1, Sa4, pg2
Černý: Kh7, Vf5
Bílý na tahu vyhraje ( ne mat ), důležité jsou první 3 tahy
3. úloha: BNT
Bílý: Kf3, Vd3, Sa3, pb2,e4
Černý: Ke7, Ve6, Sd6, pb6
Bílý na tahu vyhraje ( ne mat ), vyměnit relativně vázanou figuru za absolutně
vázanou
Na začátek je to jednoduché, trochu opáčka.
Teď jednodušší úlohy pro mladší:
1. úloha: ČNT ( černý na tahu )

Bílý: Kg1, Db3, pa2
Černý: Kf7, Db5, pe7
Jak se může černý bránit před šachem ( 3 možnosti, jen 1 je však správná )
2. úloha: BNT ( bílý na tahu )
Bílý: Kc1, Vb1, Sb5
Černý: Kb8
Bílý dá odtažný šach
3. úloha: BNT
Bílý: Ke1, Dd1, Sd4
Černý: Kd8
Bílý dá dvojšach ( dvojitý šach )
Přeji Vám příjemnou chvilku u šachovnice, řešení posílejte do čtvrtka, nejdéle však do pátku
dopoledne.
V pátek Vám pošlu řešení a další úlohy. Body budu postupně přičítat.
Mějte klidné dny, zdraví Petr Nováček

