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Címviselők az élen
Fáncsy Imre
Balatonalmádiban a Pannónia Kulturális Központban került megrendezésre július 27. és 31.
között a XVI. Pannónia-Nitrokémia Kupa
nemzetközi sakkverseny. Kilenc nemzet 145 játékosa ideális körülmények között küzdhetett a
díjakért. A rendezvényt első alkalommal tisztelte meg részvételével tengerentúli játékos
(USA). A versenyt teljesen megérdemelten a
végig vezető Galyas Miklós nemzetközi mester
nyerte, ezzel megelőzte a többi címviselőt, az
ukrán Viktor Ianovot és a két magyar nemzetközi mestert, Szalánczy Emilt és Rigó Jánost.
Egymás után harmadszor lett Veszprém megye
bajnoka Forgács Attila, aki a Balatonfüredi SC
játékosa. Genda Károlynak is sikerült az ismétlés, s ő lett a legjobb helyi játékos. Két 14 éven
aluli játékosnak (Szajbély Zsigmond és Kaczúr
Flórián) is sikerült megvernie az első kiemeltet,
valamint dicséret illeti Eltigani Omárt is, aki a
főversenyen és a snellversenyen is kitűnően
szerepelt, és egyben megnyerte a 30 000 forintos különdíjat is. A B-csoport nagy meglepetést
hozott a 13 éves Werner Anna személyében, aki
megnyerte a csoportját. Az 5-5 perces villámversenyen 40 játékos ült asztalhoz, köztük 4
nemzetközi mesterrel.
KIRÁLYINDIAI VÉDELEM
Galyas–Ianov
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1.d4 d6 2.c4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.e4 ¥g7 5.¤f3
0−0 6.h3 c5 7.d5 e6 8.¥d3 ¤a6 9.0−0 ¤c7
10.dxe6!? Nem a legnépszerűbb folytatás, de
kedvezőtlen statisztikája – világos mindössze
46 százalékos teljesítményt tud felmutatni – el-

lenére az egyik legjobb lépés az állásban. Bacrot és Van Wely is játszott már így. 10...¤xe6
11.¥e3 b6 Gyakoribb 11...¤d7, de 12.¥e2
után sem könnyű fekete helyzete. 12.£d2 ¥b7
13.¦ad1 £d7 14.¥h6 Korábban fehér 14.¥c2t lépett, és mindkét esetben jobb álláshoz jutott:
14...¦ad8 15.¥h6 (15.¦fe1 a6 16.¤d5 b5
17.¥h6 ¥xd5 18.cxd5² Kukov–Csatalbasev,
Plovdiv, 2009) 15...a6 16.¤d5 ¤xd5 17.exd5
¤c7 18.¥xg7 ¢xg7 19.¤g5 h6 20.¤e4² Galyas–Faragó S., Budapest, 2008 14...¤e8
14...¥xh6 15.£xh6 ¤d4 16.¤xd4 cxd4
17.¤d5 ¤xd5 18.exd5 £a4 19.£d2 után is
jobban állna fehér a gyenge d4 gyalog miatt,
19...£xa2 nem megy 20.¦a1 £b3 21.¦a3+−
vezérfogás miatt. 15.¤d5 15.¥xg7 ¤8xg7
16.¥c2 ¦ad8 17.¥a4 £e7 18.¤d5² 15...f6 Kicsit furcsa, de nem logikátlan lépés. Az „aktív”
15...f5 most nem jó, mert 16.exf5 gxf5
17.¦fe1± 16.¥c2 16.¥e3!? 16...¥xh6
17.£xh6 £g7 18.£d2² ¥c6 19.¦fe1 ¦d8
20.a3 Fenyeget b4-b5 és a4-a5. Fekete nem
talál tervet, míg az én játékom elég egyértelmű:
előre kell tolni a vezérszárnyi gyalogokat.
20.b4 cxb4 21.£xb4 majd a4-a5. 20...¦f7
21.b4 ¦fd7 22.b5 ¥b7 23.a4 ¤8c7 24.a5
¤xd5 25.exd5 A d6 gyengeség így eltűnik, viszont a b7 futó helyzete tovább romlik, és a térelőny is stabilabb lesz. 25...¤f8 26.£c3 ¥c8
27.¤d2 f5 28.£xg7+ Számításba jött 28.£e3
a vezérek fenntartásával. 28...¢xg7 ¬ 29.¦a1
¥b7 30.f4 ¦f7 31.¤f3 h6 32.¦a3 32.axb6
axb6 33.¦a3² pontosabb lett volna. 32...a6! Fekete megragadja az egyetlen ellenesélyt.
33.bxa6 ¥xa6 34.¥d3 34.axb6 ¥xc4 35.¥b3

¥xb3 36.¦xb3² 34...bxa5 35.¦xa5 ¥b7 Sötét
döntetlent ajánlott, amit nem fogadtam el. Térelőnyöm van, aktívabbak a tisztjeim, fekete állása ugyan elég stabil, de aktív terve továbbra
sincs, így kockázat nélkül folytathattam.
36.¦b1 36.h4!? 36...¤h7 37.¦ab5 ¥c8
38.¦b8 ¦a7? 38...¤f6 majd ¤h5 után tarthatónak tűnik fekete állása. 39.¦1b6 Fenyeget
¦c6. 39...¦c7 40.¤h4! ¤f8? 40...¢f6-tal meg
kellett volna védeni az f5 gyalogot, de 41.g4±
után is egyértelmű világos előnye.

41.¥xf5! Minimum három gyalogot kapok a
tisztért és szétesik fekete állása. 41...gxf5
42.¤xf5+ ¥xf5 42...¢g8 43.¦xd6 (43.¤xd6
¤d7 44.¦xc8 ¦dxc8 45.¤xc8 ¤xb6) 43...¦xd6
44.¤xd6 ¥d7 45.¦b7 ¦xb7 46.¤xb7 ¥c8
47.¤xc5+− 43.¦xd8+− ¤d7 44.¦xd6 Végül
bástya és három gyalog lett a két könnyűtisztért. A többi már csak technika dolga. 44...h5
45.¦c6 ¦a7 46.d6 46.¦e8 ¢f7 47.¦h8+−
46...¦a1+ 46...¦a4 47.¦c7 ¢f6 48.¦cxd7 ¥xd7
49.¦xd7 ¦xc4 50.¦h7 ¢g6 51.¦c7+− 47.¢h2
¦d1 48.¦c7 ¦xd6 49.¦xc5 ¤xc5 49...¢f6
50.¦d5+− 50.¦xd6 ¤e6 51.c5 51.¢g3+−
51...¤xf4 52.c6 ¤g6 53.c7 ¤e7 54.¢g3 ¥c8
55.¢f4 h4 56.¢g5 ¢f7 57.¦d2 57.¦d8 ¥b7
58.¢xh4 ¥xg2 59.c8£ ¤xc8 60.¦xc8 is nyer,
de a játszmalépés egyszerűbb volt. 1−0
Galyas Miklós elemzése
VEZÉRINDIAI VÉDELEM
Kaczúr–Aczél
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Ellenfelem az elsőként kiemelt 2470-es játékos.
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.a3 ¥b7 5.¤c3
¤e4!? 5...d5 a főváltozat. 6.£c2?! 6.¤xe4
¥xe4 7.¤d2 ¥b7 8.e4 £f6 9.d5 ¥c5 10.¤f3
£g6÷ 6...¤xc3 7.£xc3 d6 7...c5!? 8.dxc5 bxc5
9.¥f4 d6 10.¦d1² 8.g3 ¤d7 9.¥g2 g6 10.0−0
10.¥g5!? f6 (10...¤f6 11.d5 ¥g7÷ (11...e5??
12.¤xe5+−)) 11.¥d2 ¥g7 12.0−0 0−0÷ sötét
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