
Probleemmale kongressil Hollandis Eestit esindamas

Käesolev kirjutis annab ülevaate maailma 49. probleemmale kongressil
toimunust, edaspidi on siinses ülevaates nimetatud sündmusest kirjutamisel
kasutatud ka lühendit WCCC (World Congress of Chess Composition).
WCCC-kohtumine toimus 29. juulist kuni 5. augustini 2006 Hollandis
Wageningenis, ürituse korraldamisega tähistas Hollandi Probleemmale Ühing
oma 75. sünnipäeva (nimetatud ühing asutati 1931. aastal). Esmakordselt
ajaloos oli Eesti WCCC-kohtumisel esindatud kahe osalejaga – Indrek Aunver ja
Margus Sööt.
Wageningen on väike linnake Hollandi keskosas, tegu on riigi põllumajandusliku
teadustöö keskusega, linnas asub ka põllumajandusülikool.
Maailma 49. probleemmale kongressi (49th World Congress of Chess
Composition) kohta saab lisaks käesolevale eestikeelsele ülevaatele lugeda veel
ürituse ametlikult koduleheküljelt, mis asub aadressil
http://www.probleemblad.nl/wageningen2006/ ja pakub huvilisele olulist
informatsiooni. WCCC-kohtumine on üks kord aastas toimuv kogunemine, kuhu
tulevad kohale probleemmaletajad (maleülesannete ja -etüüdide koostajad) üle
kogu maailma.
WCCC-kohtumisi korraldab Rahvusvahelise Maleliidu (FIDE) juures tegutsev
Alaline Probleemmale Komisjon (The Permanent Commission for Chess
Compositions ehk lühendatult PCCC), organisatsiooni kodulehekülg asub
aadressil http://www.saunalahti.fi/~stniekat/pccc/
Varem on Eesti WCCC-kohtumistel esindatud olnud vaid korra – Indrek Aunver
oli Eesti ametlik delegaat 2005. aasta septembris Kreekas Eretrias toimunud
maailma 48. probleemmale kongressil (ametlik kodulehekülg asub aadressil
http://www.chessfed.gr/wccc2005/). Toonasest esmakordsest osavõtust kirjutas
mitut puhku “Eesti Spordileht” (vaata lisa
http://www.maleliit.ee/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=227 ja
http://www.maleliit.ee/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=228).
Ehkki Eesti oli esmakordselt esindatud alles 2005. aastal, ei puudunud mitmelt
varasemaltki WCCC-kohtumiselt eestlased – Rootsit esindas mitmel korral
väliseestlane Aleksander Hildebrand (24.12.1921-03.08.2005). Just tema
korraldas selle, et Eesti on tänasel päeval registreeritud maade hulgas, kus
probleemmalega tegeletakse. Hiljem käis koos Aleksander Hildebrandiga
WCCC-kohtumistel Rootsi eest ka Indrek Aunver (lisaks Kreekas Eretrias 2005.
aastal toimunule, kus Indrek Aunver esindas Eestit, oli ta Rootsi eest kohal
Horvaatias Pulas 2000. aastal ja Hollandis Wageningenis 2001. aastal, seniste
WCCC-kohtumiste kohta vaata lisaks
http://www.saunalahti.fi/~stniekat/pccc/pcmeet.htm).
Samas on andmeid, et ka alaliselt Eestis elavatel eestlastel (Toivo Lukats) oli
plaanis konverentsil osaleda, kuid kahjuks see plaan varasemalt ei
realiseerunud.
Käesolev ülevaade on koostatud päeviku vormis, see tähendab, et toimunud
sündmustest antakse ülevaade päev päeva järel.

http://www.neevia.com


Laupäev, 29. juuli

Alustasime oma reisi lennuga Rootsi pealinnast Stockholmist Hollandi pealinna
Amsterdami. Eelnevalt oli Margus Sööt lennanud Tallinnast Stockholmi, Indrek
Aunver ootas juba Rootsis. Startisime Stockholmist lennukiga kohaliku aja järgi
kell 14.55 (Eesti aja järgi kell 15.55) ja jõudsime ilma suuremate viperusteta
Amsterdami kell 17.00 (Eesti aja järgi kell 18.00). Lend kestis umbes kaks tundi.
Amsterdami jõudnuna tuli lennujaamas kõndida maha tõepoolest pikk teekond, et
oma pagas kätte saada. Seejärel sai samast lennujaamahoonest trepist alla
minnes istuda kohe rongile, millega sõitsime esmalt Amsterdamist Utrechti, kus
istusime ümber teisele rongile ja sõitsime edasi Utrechtist Ede-Wageningenisse.
Rongisõit viis meid muu hulgas mööda ka näiteks kuulsa Amsterdami Ajaxi
jalgpallimeeskonna kodustaadionist – tõepoolest võimas spordipalee, justkui suur
katel.
Kuni Ede-Wageningenisse jõudmiseni reisisime kahekesi, seal rongilt maha
astudes kohtasime aga kohe Läti delegaati Ilja Ketrist, kes oli saabunud
lennukiga Riiast läbi Kopenhaageni Amsterdami ja sealt sarnaselt meile rongiga
edasi Ede-Wageningeni liikunud, edasi bussiga Wageningenisse sõitsime juba
kolmekesi.
Kohale jõudnuna leidsime suurema vaevate üles ka WCCC-kohtumise toimumise
ja ühtlasi meie majutamise koha Wageningeni rahvusvahelises
konverentsikeskuses (the Wageningen International Conference Centre ehk
lühendatult WICC, vaata lähemalt http://www.wicc-wir.nl/).
Wageningeni rahvusvahelise konverentsikeskuse hoone renoveeriti 2002. aastal,
hoones on 119 ühe ja 27 kahe inimese tuba, mis kõik on varustatud eraldi
dušširuumi ja WC-ga. Läheduses asub ka linna kaubanduskeskus.
Viisime oma asjad numbrituppa ja seejärel maksime korraldajatele elamise eest
(hind ühele inimesele: ühene tuba 85 eurot ööpäev, kahene tuba 68 eurot
ööpäev inimese kohta, hinnas sisaldus lisaks öömajale ka hommiku- ja õhtusöök
ning WCCC-kohtumise materjalid – meile sobis kahene tuba suurepäraselt) ning
läksime õhtust sööma.
Pärast õhtusööki peeti samas söögisaalis ka korraldajate poolt konverentsi
avakõned, ehkki kaugeltki mitte veel kõik külalised polnud kohale jõudnud – neid
tuli juurde ja ka lahkus veel terve järgneva nädalagi jooksul.

Pühapäev, 30. juuli

Pärast hommikusööki toimus vastavalt WCCC-kohtumise ametlikule ajakavale
(http://www.probleemblad.nl/wageningen2006/index.php?site=program) kohaliku
aja järgi kell 10.00 (Eesti aeg 11.00, Hollandis on kell tunni võrra taga) PCCC
delegaatide kohtumine, kus Eesti delegaadina istus laua taga teistkordselt
Indrek Aunver.



Õhus oli kohe intriigi, sest endised idabloki riigid soovisid näha delegaatide seas
ka Aserbaidzhaani, Kasahstani ja Moldovat ning nende riikide esindajateks
sooviti vormistada inimesi vastava riigi maleorganite volituse alusel.
Kuna PCCC reeglid näevad ette seda, et iga riigi esindaja peab kas:

a) elama riigis, mida ta esindada soovib
või b) olema vastava riigi kodanik, mida ta esindada soovib,
siis Aserbaidzhaani, Kasahstani ja Moldova esindajad paraku ei kvalifitseerunud
ning PCCC president, tuntud probleemmaletaja John Rice (Suurbritannia) tegi
selle otsuse ka väga resoluutselt teatavaks.
Otsusega polnud aga sugugi mitte rahul Venemaa delegaat Andrei Selivanov,
probleemmaletaja ja probleemmale ajakirja “Уральский проблемист” ehk “The
Ural's Problemist” väljaandja (vaata lähemalt http://www.selivanov.ru/). Venemaa
riigiduuma juures ametis olev mees olla käinud ka PCCC katusorganisatsiooniks
oleva FIDE kongressil, mis toimus 2006. aasta mais-juunis maleolümpia ajal
Itaalias Torinos, ja teadis rääkida, et FIDE küll nii karm oma otsustes ei ole ja
volitus(t)e alusel võib üks inimene soovi korral ka mitut riiki esindada.
PCCC president John Rice end siiski mõjutada ei lasknud ja tuginedes PCCC
reeglitele neid eespool nimetatud riikide esindajaid delegaatide laua taha ei
lubanud ning luges teema lõpetatuks. Enamus delegaate oli John Rice'i
otsusega väga rahul, sest peaaegu mitte keegi ei soovinud näha organisatsiooni
delegaatide kogunemisel olukorda, kus üks inimene hääletab mitme riigi eest
(absurdi tipp: üks inimene hääletab kõikide riikide eest ja istubki üksi laua taga).
Venemaa delegaadi Andrei Selivanovi protest oli äge ja see on ka seletatav,
sest WCCC-kohtumise eelviimasel päeval pidid toimuma PCCC presidendi
valimised, kus Andrei Selivanov oli üks kandidaate (oma kampaaniaga alustas
ta juba WCCC-kohtumise avapäeval). Kuna presidendi valivad delegaadid ja igal
delegaadil on üks hääl, siis arvatavasti just sel põhjusel sooviski ta väga näha
uusi riike delegaatide seas, kes tõenäoliselt toetanuks presidendi valimistel just
teda.
Edasi jätkus PCCC delegaatide kohtumine juba rahulikumate teemadega.
Lühikese leinaseisakuga mälestati eelmise aasta jooksul lahkunud
probleemmaletajaid ja arutati päevakohaseid teemasid.
Üks tähtsamaid arutelul olnud küsimusi oli järgmise konverentsi toimumiskoht –
kandidaate kerkis esile kaks: Uri Avner tutvustas Iisraeli ja Petko Petkov
Bulgaaria kandidatuuri. Mõlemad tutvustasid oma plaane ja võimalusi PCCC
delegaatidele ja teistele kuulajatele, kuna lõplik hääletus pidi toimuma WCCC-
kohtumise viimasel päeval.
Seejärel pandi PCCC delegaatide kohtumisel paika erinevate komiteede
koosolekute ajad. Kokku oli komiteesid, mis 30.-31. juulini oma koosolekuid
pidasid, kaheksa:
1) Maleprobleemide lahendamise komitee
2) Kvalifikatsiooni komitee
3) Etüüdide komitee
4) FIDE Albumi komitee
5) WCCT (World Chess Composing Tournament) komitee
6) WCCI (World Championship in Composing for Individuals) komitee



7) Arvutite alane komitee
8) Koodeksi komitee
Selleks päevaks oligi PCCC delegaatide kohtumine seejärel lõppenud ning
edasine töö jätkus juba erinevate komiteede juures.

Seejärel läksime pärastlõunal kuulama, mida huvitavat räägitakse Etüüdide
komitees, sest ehkki samal kellaajal algas arutelu kolmes komitees paralleelselt
(lisaks Etüüdide komiteele veel Maleprobleemide lahendamise komitees ja
Kvalifikatsiooni komitees), tundus just nimetatud komitee koosolek meile ehk
huvitavaim.
Etüüdide komitee koosolekut juhatas tuntud Iisrael problemist Yochanan Afek ja
tähtsaimaks küsimuseks oli aastal 2005 avaldatud maailma parima maleetüüdi
väljavalimine.
Varasematel kordadel on aasta etüüd valitud välja alles pärast FIDE Albumi
ilmumist (FIDE Albumi kohta saab lugeda
http://www.saunalahti.fi/~stniekat/pccc/fa.htm), kuid kuna näiteks 1998.-2000.
aastal maailmas avaldatud paremaid maleülesandeid ja -etüüde sisaldav FIDE
Album ilmub alles järgmisel aastal ehk ligi kümme aastat pärast vaadeldavat
perioodi (selline ligi kümne aastane nihe ongi tavapärane, sest ülesandeid
valivad FIDE Albumisse auväärt kohtunike kooslused ja valiku tegemine võtab
aega ning samuti kulub pärast kohtunike töö lõppu üsna palju aega väljavalitud
maleprobleemidega väljaande trükikõlblikuks tegemine), siis pole aasta etüüdi
valimine enam kuigi aktuaalne.
Just seetõttu otsustaski Etüüdide komitee hakata alates 2005. aastast tegutsema
FIDE Albumist sammu võrra eespool ehk siis aasta etüüd valitakse välja juba
järgmisel aastal pärast vaadeldavat perioodi toimuva WCCC-kohtumise ajal. Nii
on palju tõenäolisem, et aasta parimat etüüdi õnnestub tutvustada erinevates
meediakanalites, sest asi on värske, mitte umbes kümne aasta tagune.
Veel jõuti üksmeelele, et vahepealsete aastatega praegu tagantjärele tegelema
ei hakata – Wageningenis toimunud WCCC-kohtumise raames valiti seega välja
vaid 2005. aasta parim etüüd.
Pärast lühikest arutelu jõudis Etüüdide komitee üsna kiiresti üksmeelele, milline
on aasta parim maleetüüd. Valikul lähtuti printsiibist, et aasta etüüd võiks olla
säärane, mis pakub suurt huvi ka praktilisele malemängijale ning oleks meeldiva
algseisuga, mis lausa kutsub lahendajat probleemi kallal pead murdma (tavaliselt
on paljudele lahendajatele sümpaatsemad üsna väheste malenditega
probleemid).
Valituks osutus Venemaa esindaja Juri Bazlovi looming, mis pälvis
Suurbritannia malesuurmeistri ja probleemmale huvilise John Nunni 50. aasta
juubeliturniiril viienda auhinna (John Nunni 50. aasta juubeliturniiri tulemustega
võib tutvuda http://www.bstephen.freeuk.com/composing/Nunn_Award.pdf).

Juri Bazlov (Venemaa)
5th Prize, Nunn–50JT



(Kh7 Rg6 eg2 / Kb7 Og5 Rf7 eg4)

Valge alustab ja viigistab!

Lahendus:
Juri Bazlovil on õnnestunud luua täiesti uskumatuna näiv kompositsioon, kus
valge on väga vähese materjali juures algseisus vähemviguriga, kuid vaatamata
sellele õnnestub tal viik saavutada vaid tänu veel ühele vigurikahingule ning
seejärel tekib seis, kus valge vaatamata kahele vähemvigurile suudab saavutada
positsioonilise viigi.
1.Rh8! (Kuna musta vigurid domineerivad malelaual, siis on valgel väga raske
oma malendeid aktiveerida. Viga olnuks: 1.Kg7? Rd6 2.Re5 g3 -+. Tegelikult

pole mustal ka tekkinud seisu võitmine just kuigi lihtne, sest must peab hoiduma
ratsude vahetamisest, kuna vastasel juhul saavutab valge positsioonilise
viigiseisu, kui tal õnnestub seejärel viia oma kuningas f1-le. Võit on saavutatav
näiteks järgmisel moel: 3.Kg6 Od8! 4.Kh5 Re4 5.Kg4 Oc7 6.Kf3 Rd2+ 7.Ke3
(7.Ke2 Rb3 8.Rg6 Kc6 9.Kf3 Rd4+ 10.Kg4 Kd5 11.Rf4+ Ke4 -+) 7...Rf1+ 8.Ke2
Rh2 9.Rd3 Kc6 10.Ke3 Kd5 11.Rb4+ Ke5 12.Rc6+ Kf5 13.Rd4+ Kg4 14.Rc2
Ob6+ 15.Ke2 Kf4 -+, sest must mängib järgnevalt Rg4 ja saavutab tehniliselt
võidetava seisu.)
1...Re5 (Vaid nõnda valge kuninga kohene mitte lubamine väljale g6 võimaldab
mustal võidule mängida. Viigiga lõpeb: 1...Rxh8 2.Kxh8 Kc6 3.Kg7 Kd5 4.Kg6
Oe3 5.Kf5 g3 6.Kg4 Of2 7.Kf3 Kd4 8.Ke2! =. Valge viib järgnevalt oma kuninga
väljale f1 ja tekkinud ongi positsiooniline viigiseis.)
2.Rf7! (Valge peab tegutsema kiiresti, vastasel juhul jõuab must oma kuningaga
tsentrisse appi liikuda. See käik tundub aga lausa uskumatu, olles juba niigi
vähemviguriga, pakub valge veel mustale ka teist – oma viimast – vigurit. Must
peab pakutava kahingu ka vastu võtma, sest mõlemad tema kerged vigurid on
üheaegselt tules.)
2...Rxf7
3.Kg6! Re5+! (Parim katse mängida võidule, sest ratsust loobumise korral
saavutab valge viigi juba eespool näidatud manöövri abil: 3...Kc6 4.Kxf7 Kd5
5.Kg6 =.)
4.Kf5! (Taas uskumatu, valge ei kiirusta viguri tagasi võtmisega, sest seda ei tohi
teha: 4.Kxg5? Kc6! 5.Kf4 Kd6! (opositsioon) 6.Ke4 (6.Kf5 Kd5 -+) 6...Ke6 7.Kf4
Kf6 8.g3 Ke6 9.Kg5 Kd5 10.Kf5 Kd4 11.Kf4 Kd3! -+.)
4...Rf7 (Uskumatu, aga tõsi, vaatamata kahele enamvigurile, ei suuda must võitu



saavutada: 4...Rf3 5.Kxg4 =; 4...Of6 5.Kxf6 Rf3 6.Kf5 Rh2 7.Kf4 =.)
5.Kg6 Re5+
6.Kf5! =

Nimetatud etüüd sai elava vastukaja osaliseks ka maleportaalis ChessBase
(vaata artikleid http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=2919 ja
http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=2938) ning mitmel pool
mujalgi. Pole kahtlust, et autoril on õnnestunud komponeerida väga unikaalne
seis, mis väärib igati tunnustamist tiitliga “2005. aasta parim maleetüüd”.
Seejärel arutati Etüüdide komitees veel mitmeid muidki huvitavaid teemasid.
Ingliskeelse maleajakirja “EG” (vaata lisa http://www.gadycosteff.com/eg/)
väljaandja John Roycroft tutvustas GBR-koodi, mille abil on võimalik
maleetüüde liigitada. Avaldati arvamust, kas GBR-koodi abil etüüdide liigitamine
võiks saada üldiseks, oli nii pooldajaid kui ka vastaseid.
Pärast paari tunni pikkust arutelu, said teemad Etüüdide komitees enam-vähem
ammendatud ja osalised läksid laiali, et valmistuda osalema juba järgmistel
üritustel.

Edasi läksid meie teed mõneks ajaks lahku – Indrek Aunveri ootas ees nn
kaptenite kohtumine, kus arutati 1.-2. augustini toimunud WCSC (World Chess
Solving Championship) korraldamisega seonduvat ja Margus Sööt läks Etüüdide
komitee koosolekult kohe edasi FIDE Albumi komitee koosolekule.
Teatavasti annab PCCC iga kolmeaastase perioodi kohta välja nn FIDE Albumi
(vaata lisa http://www.saunalahti.fi/stniekat/pccc/fa.htm) vastaval ajavahemikul
ilmunud parimate maleülesannete ja -etüüdidega. Seni on ilmunud 18 FIDE
Albumit.
FIDE Albumis ilmuvad maleülesanded ja -etüüdid on jagatud alaliikidesse
(tänaseks päevaks on välja kujunenud 8 alaliiki):
1) kahekäigulised matiülesanded
2) kolmekäigulised matiülesanded
3) enamakäigulised matiülesanded
4) etüüdid
5) isematid
6) abimatid
7) mitmesugused vigurülesanded
8) matemaatilised mõistatused
FIDE Albumi komitees arutatigi esmalt, millises seisus on järgmiste FIDE
Albumite ilmumine. Esmalt rääkis albumite koostaja Bernd Ellinghoven
(Saksamaa), mis seisus on perioodi 1998-2000 käsitlev album ja andis lootust, et
nimetatud kogumik ilmub juba õige varsti, 2007. aastal.
Seejärel andis Kjell Widlert (Rootsi) teada, kuidas edeneb perioodi 2001-2003
käsitlev album, millistele alaliikidele tal on õnnestunud kohtunike meeskond
komplekteerida ja millistes alaliikides on seda veel vaja teha. Puuduvad
kohtunikud pandi üheskoos arutades paika.
Veidi vaadati ka ette, et mis seis on perioodi 2004-2006 käsitleva albumiga. Siin
sai eelmisel aastal Kreekas Eretrias toimunud WCCC-kohtumise raames välja



valitud kohtunike meeskonnad, keda palutakse appi laekuvate probleemide
läbivaatamiseks ja lõplikuks hindamiseks.
Oli veel mitmeid teisigi huvitavaid teemasid. Tuntud probleemmaletaja ja
etüüdide andmebaaside koostaja Harold van der Heijden (Holland) tõstatas
küsimuse, kuidas suhtuda etüüdidesse, mille koostaja on kasutanud kas tahtlikult
või tahtmatult juba varasemaid etüüde ning neid huvitavate ideedega täiendanud
ja pikendanud (sama probleem oli muide päevakorral ka varem toimunud
Etüüdide komitees). Kas sellisel loomingul on õigus kandideerida kõrgetele
auhindadele? Kas sellisel loomingul on üldse õigus eksistentsile? Jakov
Vladimirov (Venemaa) arvas väga resoluutselt, et selline looming tuleks kõrvale
praakida, teised temaga päris sama meelt ei olnud. Nagu ikka, selliste keeruliste
küsimuste puhul, lõpliku ja kõiki rahuldava tõeni ei jõutudki.
Veel teinegi keeruline küsimus jäi sobiva lahenduseta. Nimelt soovis tuntud
probleemmaletaja ja tunnustatud probleemmale kohtunik Uri Avner (Iisrael)
teada saada, kuidas oleks võimalik kohtunike tööd kergendada. Näiteks tõi ta
kohtunike raske töö FIDE Albumisse ülesannete valimisel. Raskeks teevad selle
töö aga mõned problemistid, kes saadavad hindamiseks väga palju oma
maleprobleeme.
Uri Avner tegi ettepaneku, et iga probleemmaletaja, kes saadab hindamiseks
enam kui ühe ülesande, koostaks ise eelnevalt pingerea oma loomingust. Siis
oleks kohtunikul lihtsam – kui ikka teatud arv sellesse TOP-listi kuuluvaid
ülesandeid on väga nõrgad, siis järgnevaid ei peaks ta enam läbi vaatamagi.
Sellega polnud aga sugugi mitte päri PCCC president John Rice, kes väitis, et
autor on sageli kõige kehvem enese loomingu hindaja ja seetõttu võib see TOP-
list saada väga valesti koostatud. Hea lahenduseni ei jõutudki.

Pärast õhtusööki algas nn kiirkomponeerimise võistlus, kus tuli kolme tunni
jooksul kokku seada etteantud teemadel maleprobleeme.
Ette anti kaks teemat:
1) koostada kahekäiguline matiülesanne (kohtunikud Hans Schogt ja Piet le
Grand). Teemaks nn Pseudo - Le Grand, kus ilmneb järgmine seaduspärasus:
1.Valejälg? ähvardab 2.(A)#, kui 1...(a) 2.(B)#, aga 1...(b)! ja matti pole.
1.Lahenduskäik! ähvardab 2.(B)#, kui 1...(b) 2.(A)#.
Näiteks oli toodud järgmine ülesanne.

D. Bannij
5th HM Schachmatni 1977



(Kh8 Lb1 Va4 Vc6 Oc5 Rb8 Rd4 / Kd5 Ve5 Oh2 Re2 Rg8 ea7 eb3 eb6 ee3 ee6
ef5)

Matt kahe käiguga!

Lahendus:
Kõigepealt valejälg 1.Rd7? ähvardab 2.Vd6# (A), kui 1...Ve4 (a) 2.Lxb3# (B), aga
1...bxc5! (b) ja matti pole.
Lahenduskäik on hoopis 1.Rxf5! ähvardab 2.Lxb3# (B), kui 1...bxc5 (b) 2.Vd6#
(A)

2) koostada kahekäiguline abimatt (kohtunikud Peter van den Heuvel ja Johan
de Boer). Teema selline, et esimeses seisus (a) teeb must malend kaks käiku,
misjärel valge matistab ning teises seisus (b), kus esimeses seisus (a) käinud
must malend muudetakse valgeks, teeb seesama valge malend needsamad
käigud, mis tegi must malend esimeses seisus (a), misjärel must on matistatud.
Näiteks oli toodud järgmine ülesanne.

Piet le Grand
Originaal

(Kd7 Rf4 eb3 ef2 ef3 / Kd4 Ve8 Oh8 ec6)

b) Ve8 on valge

Abimatt kahe käiguga!



Lahendus:
a) 1.Ve3 Kd6 2.Vd3 Re2#
b) 1.c5 Ve3 2.Oe5 Vd3#

Kuna mõlemad teemad tundusid esiti üsna keerulised, siis ega me väga
optimistlikud positiivsetes tulemustes ei olnud. Pärast mõningast järelemõtlemist
otsustasime kaasa lüüa teises rubriigis ehk asusime koostama abimatte
etteantud teemal. Ning, üllatus-üllatus, pärast mõningast pusimist hakkasime
juba esimeste tulemusteni jõudma, lõpuks esitasime kohtunikele hindamiseks
koguni kaks teemakohast maleprobleemi.

Margus Sööt
Originaal

(Ka2 Ve1 Ob1 eg4 / Kf6 Og5 Rd3 eg7)

b) Rd3 on valge

Abimatt kahe käiguga!

Lahendus:
a) 1.Re5 Of5 2.Rf7 Ve6#
b) 1.Kg6 Re5+ 2.Kh6 Rf7#

Indrek Aunver & Margus Sööt
Originaal



(Kf2 Od1 Rh4 ec2 ee5 / Kf4 Rf3 eg5 eh3)

b) Rf3 on valge

Abimatt kahe käiguga!

Lahendus:
a) 1.Rd4 Of3 2.Rf5 Rg6#
b) 1.Kg4 Rd4+ 2.Kxh4 Rf5#

Jäime siis tulemusi ootama, tuju oli mõlemal väga hea, sest komponeerima
asudes küll ei lootnud, et koguni kaks ülesannet valmis suudame teha. Õhtul
voodisse heites oli süda rahul ja tuli ka väga hea uni.

Esmaspäev, 31. juuli

Pärast hommikusööki ootas kohe ees nn avatud lahendamisvõistlus, kus
otsustasime kaasa teha mõlemad. Suur saal oli rahvast täis, igaühele oli ette
nähtud oma koht, mis tuli enne võistluse algust nimesildi järgi üles otsida. Kui
kõik oli valmis, siis võis lahendusvõistlus alata!
49. korda toimunud avatud lahendusvõistlusel oli seekord vaja lahendada kolme
tunni jooksul (180 minutit) 12 maleprobleemi (kaks kahekäigulist matiülesannet,
kaks kolmekäigulist matiülesannet, kaks enamakäigulist matiülesannet, kaks
etüüdi, kaks isematti ja kaks abimatti). Iga ülesande lahenduse eest võis saada
maksimaalselt viis punkti, kokku võis seega koguda 12x5=60 punkti.
Kolmetunnise lahendamise järel olime mõlemad üsna väsinud, kuid siiski rahul,
et suutsime enese ootuste kohaselt probleeme lahendada.
Tulemused: 1.Michel Caillaud (Prantsusmaa) 59,5 punkti, 2.Piotr Murdzia
(Poola) 54,5, 3.Anatoli Mukosejev (Venemaa) 54,5, 4.John Nunn
(Suurbritannia) 53,5, ..., 59.Margus Sööt (Eesti) 32, ..., 88.-90.Indrek Aunver
(Eesti) 11. Kokku 93 osavõtjat.
Kuivõrd hea on osalejate tase, sellest annab aimu fakt, et ehkki Margus Sööt
kogus enam kui pooled võimalikest punktidest ehk 32 punkti 60st, ei taganud see
ometi kohta osavõtjaterivi esimeses pooles ehk leppida tuli 59. kohaga 93
lahendaja seas.
Tasub veel märkida, et teise ja kolmanda koha saatuse otsustas aeg, sest
mõlemad kogusid võrdselt punkte, kuid tuntud lahendaja poolakas Piotr Murdzia
(tema, tema saavutuste ja tegemiste kohta loe http://www.murdzia.republika.pl/)
oli oma konkurendist veidi kiirem ja andis lahendustega lehe ära veidi varem.
Suurbritannia malesuurmeister John Nunn (FIDE reiting 2006. aasta 1. juuli
seisuga 2617) pidi leppima vaid 4. kohaga, teine sama riigi malesuurmeister
Jonathan Mestel (FIDE reiting 2006. aasta 1. juuli seisuga 2486) ei mahtunud
aga isegi mitte kahekümne parema hulka. Lahendajate tase on tõepoolest
hirmkõva.



Avatud lahendamisvõistlusel lahendada antud maleprobleemide, nende
lahenduste ja lõplike resultaatidega saab tutvuda käesoleva ülevaate juurde
lisatud failide vahendusel (vaata faile “Open solving 2006 problems.doc“, “Open
solving 2006 solutions.rtf“, “Open solving 2006 final.xls“). Kuna lahendada anti ka
mitmeid originaalprobleeme, mis pole veel seni mitte kuskil ilmunud ja mida autor
soovib veel arvatavasti mõnele konkursile vm saata, siis neid probleeme autori
palvel veel publitseerida ei tohi ja need probleemid on lisatud failidest kustutatud.

Pärastlõunal jätkati aruteludega erinevates komiteedes. Meie otsustasime
kuulama minna, mida huvitavat räägitakse Arvutite alases komitees, sest see
tundus teistes enim huvipakkuv. Komitee koosolekut juhatas Thomas Maeder
(Shveits).
Mitmete muude teemade kõrval oli väga huvitav kuulata Rootsi probleemmale
huvilise Anders Thulini juttu sellest, kuidas ta on võtnud vaevaks
internetilehekülje koostamise, kuhu paneb üles vanu probleemmale alaseid
raamatuid (vaata lähemalt http://www.algonet.se/~ath/) ning milliste
probleemidega ta seejuures kokku puutub.

Pärast õhtusööki toimus suures ja avaras saalis loengute sessioon, rohketele
kuulajatele esinesid ettekandega Jakov Vladimirov (Venemaa) ja Henk le
Grand, keda abistas vend Piet le Grand (mõlemad Holland).

Teisipäev, 1. august

Pärast hommikusööki tehti algust järjekorras 30. maleprobleemide
lahendamise maailmameistrivõistlustega (World Chess Solving
Championship ehk lühendatult WCSC).
Ehkki tegemist on võistkondliku võistlusega, lubatakse osalema ka
individuaalseid lahendajaid, sest mitmed riigid ei saa lihtsalt võistkonda kokku –
nii juhtus ka Eestiga ja lahendusvõistlusel startis vaid Margus Sööt.
Maleprobleemide lahendamise maailmameistrivõistluste näol on tegemist
kahepäevase võistlusega, kus mõlemal päeval toimub kolm vooru.
Lahendamiseks antakse nagu ikka teatav aeg.
Avapäeval anti esimeses voorus lahendada kolm kahekäigulist matiülesannet 20
minuti jooksul, seejärel pärast väikest vaheaega teises voorus kolm
kolmekäigulist matiülesannet 60 minuti jooksul ja seejärel taas pärast väikest
vaheaega kolmandas voorus kolm etüüdi 100 minuti jooksul.
Iga korrektne lahendus andis viis punkti. Seega võis esimesel MM-võistluste
päeval koguda individuaalselt maksimaalselt 15+15+15=45 punkti.
Margus Sööt lahendas kolmest kahekäigulisest ühe ülesande (5 punkti), kolmest
kolmekäigulisest samuti ühe ülesande (5 punkti) ning etüüdide osas oli õigel teel
kõikide etüüdide puhul, korrektselt sai esitatud ühe etüüdi lahendus, teised kaks
olid mõnevõrra puudulikud ja maksimumpunkte sealt ei õnnestunud võtta (kokku
9 punkti etüüdide eest).



Avapäeva järel kogutud 5+5+9=19 punkti andis individuaalses pingereas esialgu
42. koha 71 lahendaja seas.
Hiljem tehti mõneks ajaks tabelisse parandusi, sest pärast proteste oli selgunud,
et üks kolmest etüüdist osutus ebakorrektseks st lahendumatuks ning see etüüd
arvati lahendusvõistlusel arvesse minevate maleprobleemide hulgast välja. Kuid
selle peale laekus uus protest ja uus tõestus, et etüüd oli ikkagi korrektne ning
seega jäid esialgsed tulemused lõpuks siiski jõusse.
Kuivõrd keeruliseks osutusid lahendajatele mitmed probleemid, sellest saame
aimu faktist, et näiteks malesuurmeister John Nunn suutis 20 minuti jooksul
lahendada vaid ühe kolmest lahendada antud kahekäigulisest matiülesandest ja
sai seega esimesest voorust vaid 5 punkti 15st.
Riikidest juhtis avapäeva järel Iisrael (Ram Soffer, Ofer Comay, Mark
Erenburg) 75 punktiga, järgnesid Suurbritannia (John Nunn, Jonathan Mestel,
Colin McNab) 69,25, Saksamaa (Boris Tummes, Arno Zude, Michael
Pfannkuche) 66,50 ja Poola (Piotr Murdzia, Bogusz Piliczewski, Zbigniew
Szczep) 65.
Siinkohal olgu veel lisatud, et ühte riiki võib esindada kuni kolmeliikmeline
võistkond, arvesse läheb aga kahe parema lahendaja tulemus igas voorus
(kokku kuus vooru) eraldi.

Pärastlõunal jätkasid PCCC delegaadid 30. juulil algust tehtud PCCC
delegaatide kohtumisega, kus olid arutlusel mõni päev tagasi lahenduseta
jäänud küsimused.
Saime ka teada, et senine PCCC president John Rice uueks ametiajaks sellele
ametipostile ei kandideeri. Seega polnudki tol hetkel PCCC presidendi kohale
kandideerimas kedagi muud peale Venemaa delegaadi Aldrei Selivanovi.

Pärast PCCC delegaatide kohtumist sai teoks nn Wageningeni linna poolne
vastuvõtt. Üritus, kus kõik osalejad olid oodatud linna raekoja platsile suure
kiriku juurde, kus siis rida ilusaid kõnesid peeti.

Pärast õhtusööki olime oodatud kuulama lõppmänguetüüdidele spetsialiseerunud
maleorganisatsiooni ARVESi loenguid (ARVESi kodulehekülg
http://www.arves.org/).
Ettekannetega esinesid Yochanan Afek (Iisrael), kes tutvustas 2005. aasta
parima etüüdi koostaja Juri Bazlovi (Venemaa) loomingut ning Harold van der
Heijden (Holland), kes tutvustas Hollandi tuntuima lõppmänguetüüdide koostaja
Jan H. Marwitzi (08.10.1915-06.12.1991) loomingut. Mõlemad loengud olid väga
huvitavad.
Hästi jäi meelde ühena viimastest näidatud Jan H. Marwitzi etüüd. Nagu juba
ennist mainitud, oli see mees Hollandi tuntuim lõppmänguetüüdide koostaja. Ta
koostas kokku 163 etüüdi, milledest 67 pälvisid auhinnalisi kohti erinevatel
rahvusvahelistel konkurssidel. Jan H. Marwitzi tunnustati 1990. aastal FIDE
meistri tiitliga kompositsioonmales.

Jan H. Marwitz (Holland)



1e EV Schakend Nederland 1961

(Kf4 Vh7 Oa6 Ra7 / Ke8 Va2 Of7)

Valge alustab ja võidab!

Lahendus:
1.Ob5+ Kd8 (1...Ke7? või 1...Kf8? 2.Vxf7+! Kxf7 3.Oc4+ +-.)
2.Rc6+ (2.Vxf7? Vf2+ =.) 2...Kc7! (Pärast 2...Kc8 3.Ke5 jääb must kuningas
mativõrku.)
3.Rb4 (3.Vxf7? Kb6 =.) 3...Vb2 (3...Vf2+ 4.Ke3 Vf5 5.Oc4 +-.)
4.Vxf7+ Kb6
5.Rd5+ Kc5! (5...Kxb5? 6.Vb7+ +-.)
6.Ke5! Vxb5
7.Vc7#

Õhtul voodisse heites tabas Margus Sööt end huvitavalt uitmõttelt – on ju
WCCC-kohtumine ikka üks suurte mõtlejate kogunemine olnud ja suur mõtlemise
koht, miks siis mitte lubada endale mõnd imelist mõttelendu. Niisiis järgnevalt
see uitmõte.
Rahvusvahelise Maleliidu (FIDE) juures tegutsev Alaline Probleemmale Komisjon
kirjutatakse inglise keeles lühendatult PCCC (The Permanent Commission for
Chess Compositions), kui kirjutada sama lühend tagurpidi ja lugeda neid tähti
seejärel ühe teise keele keelereeglite kohaselt, siis saame hoopis sootuks teise
tuntud lühendi ehk CCCP (Союз Советских Социалистических Республик).

Kolmapäev, 2. august

Pärast hommikusööki jätkati järjekorras 30. maleprobleemide lahendamise
maailmameistrivõistlustega (World Chess Solving Championship ehk
lühendatult WCSC).
Teisel päeval anti neljandas voorus (kolm esimest vooru olid toimunud eelmisel
päeval) lahendada kolm abimatti 50 minuti jooksul, seejärel pärast väikest
vaheaega viiendas voorus kolm enamakäigulist matiülesannet 80 minuti jooksul
ja seejärel taas pärast väikest vaheaega kuuendas voorus kolm isematti 50



minuti jooksul.
Iga korrektne lahendus andis viis punkti. Seega võis teisel MM-võistluste päeval
koguda individuaalselt maksimaalselt 15+15+15=45 punkti.
Margus Sööt lahendas kolmest abimatist ühe (5 punkti), kolmest
enamakäigulisest matiülesandest samuti ühe (5 punkti) ja kolmest isematist küll
kaks, kuid kuna kahekäigulisel isematil arvas piisavat vaid avakäigu näitamisest
(nagu kahekäiguliste matiülesannete puhul piisas), kuid tegelikult oli nõutud ka
kõikide variantide näitamist, siis jäid selle lahenduse eest punktid saamata ning
ka kolmekäigulise isemati puhul said mõned variandid esitatud ebakorrektselt,
seetõttu tuli kuuendas lahendamisvoorus leppida ootamatult väheste punktidega
(2,5 punkti).
Kahe päeva saldo seega 5+5+9+5+5+2,5=31,5 punkti 90st, mis andis
individuaalses pingereas lõpuks 60. koha 71 lahendaja seas.
Individuaalselt osutus parimaks lahendajaks Piotr Murdzia (Poola) 78,75
punktiga, järgnesid Jorma Paavilainen (Soome) 76,75 ning võrdselt John Nunn
(Suurbritannia) ja Arno Zude (Saksamaa) 73 punktiga (võrdsete punktide korral
sai otsustavaks probleemide lahendamise kiirus).
Riikide lõplik paremusjärjestus kujunes järgmiseks: 1. Suurbritannia (John Nunn,
Jonathan Mestel, Colin McNab) 148, 2. Poola (Piotr Murdzia, Bogusz
Piliczewski, Zbigniew Szczep) 146,25, 3. Iisrael (Ram Soffer, Ofer Comay,
Mark Erenburg) 139,25, Saksamaa (Boris Tummes, Arno Zude, Michael
Pfannkuche) 139.
30. maleprobleemide lahendamise maailmameistrivõistlustel lahendada antud
maleprobleemide, nende lahenduste ja lõplike resultaatidega saab tutvuda
käesoleva ülevaate juurde lisatud failide vahendusel (vaata faile “wcsc 2#.doc“,
“wcsc 3#.doc“, “wcsc EG.doc“, “wcsc H#.doc“, “wcsc n#.doc“, “wcsc 2006
individuals final.xls“, “wcsc 2006 teams final.xls“). Kuna lahendada anti ka
mitmeid originaalprobleeme, mis pole veel seni mitte kuskil ilmunud ja mida autor
soovib veel arvatavasti mõnele konkursile vm saata, siis neid probleeme autori
palvel veel publitseerida ei tohi ja need probleemid on lisatud failidest kustutatud
(muu hulgas olid originaalid kõik kolm kuuendas voorus, isemattide sektsioonis
lahendada antud probleemid).

Pärastlõunal jätkasid PCCC delegaadid 30. juulil algust tehtud PCCC
delegaatide kohtumisega, kus olid seegi kord arutlusel varasemal kahel
koosolekul lahenduseta jäänud küsimused.
Lõpuks ometi said lõplikult teatavaks ka järgmisel päeval toimuma pidanud
PCCC presidendi valimistel kandideerijad. Lisaks juba WCCC-kohtumise
avapäevast alates oma kampaaniat tegevale Andrei Selivanovile (Venemaa) oli
end üles seadnud üks senistest PCCC asepresidentidest Uri Avner (Iisrael).
Samuti said teatavaks asepresidentideks kandideerijad. Esimese asepresidendi
kohale soovis kandideerida vaid seninigi seda ametit pidanud Hannu Harkola
(Soome), teise ja kolmanda asepresidendi kohale soovisid aga kandideerida
järgmised neli meest: Bernd Ellinghoven (Saksamaa), Marko Klasinc
(Sloveenia), Thomas Maeder (Shveits) ja Kjell Widlert (Rootsi).



Vaid mõni aeg hiljem algas Suurbritannia malesuurmeistri Jonathan Mesteli
malesimultan. WCCC-kohtumisel osalenutest lubati simultanile vaid kümme
mängijat, seega tuli end juba varakult registreerida, et mitte pealtvaatajaks jääda.
Üks kümnest WCCC-kohtumisel osalenust, kes malesuurmeistriga laua taga
jõudu proovida otsustas, oli Margus Sööt.
Mängiti ühes kohalikus baaris, kus lisaks WCCC-kohtumisel osalenutele astus
malesuurmeistrile vastu veel pea teist sama palju kohaliku maleklubi mehi.
Kokku oli simultaniandjal lõpuks vastaseid 22.
Ehkki värvid loositi, sai simultani andja siiski enamiku mängijate vastu loosi tahtel
valged malendid, vaid mõnel üksikul juhul teda loos ei soosinud. Selline
kõigevägevama soosing tegi nii suurmeistrile endale kui ka osalejatele väga
nalja.
Esimesena suutis suurmeistri vastu mustade malenditega võidupunkti kätte
saada Aleksander Azhusin (Venemaa), teisena alistas suurmeistri valgete
malenditega Margus Sööt, mõni aeg hiljem pidi suurmeister veel kolmandaski
partiis oma vastase paremust tunnistama – käe pidi ta alistumise märgiks
ulatama ka ühele kohalikule maletajale. Lisaks lõppes kolm partiid viigiga. Seega
jäi lõppskooriks Jonathan Mesteli poolt vaadatuna +16, =3, -3.
Margus Sööt – Jonathan Mestel
1.e4 c5 2.Rf3 d6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6 5.Rc3 g6 6.Oe2 Og7 7.Oe3 Rc6 8.O-O
O-O 9.h3 d5 10.Of3 dxe4 11.Rxc6 bxc6 12.Rxe4 Of5 13.Rxf6+ Oxf6 14.c3 Lc7
15.Le2 Vab8 16.Vfd1 a5 17.Od4 e5 18.Oc5 Vfe8?

(Kg1 Le2 Va1 Vd1 Oc5 Of3 ea2 eb2 ec3 ef2 eg2 eh3 / Kg8 Lc7 Vb8 Ve8 Of5 Of6
ea5 ec6 ee5 ef7 eg6 eh7)

Kriitiline positsioon, suurmeister jättis ette kvaliteedi, misjärel tema seis
vaatamata kaksikodadele üsna kiiresti kokku variseb. Siin pidi must mängima
18...Vfe8? asemel 18...Vfd8! ja võimalused on enam-vähem võrdsed.
19.Od6! Lb6 20.Oxb8 Vxb8 21.Vd6 Kg7 22.Vxc6 Lxb2 23.Ve1 Lxe2 (Siin varitses
suurmeistrit lõks, jätkanuks ta näiteks 23...La3 ideega mängida edaspidi Vb2, siis
järgnenuks efektne löök 24.Vxf6! Ei teagi, kas ta nägi ohtu ja vahetas seetõttu
lipud, või oli põhjus milleski muus.)
24.Vxe2 a4 25.Oe4 a3 26.Oxf5 gxf5 27.Va6 e4 (Must plaanis algselt arvatavasti
siin seisus jätkata 27...Vb2, kuid nägi siis, et lihtne 28.Vxb2 axb2 29.Vb6! lõpetab
tema vastupanu kiiresti. Ka ei saa mängida 27...Vb1+ 28.Kh2 Oe7, sest valge



võib muretult lüüa 29.Vxe5! kartmata sidumist d6-lt, kuna valge teine vanker
kontrollib kuuendat rida.)
28.Vxa3 Vb1+ 29.Kh2 Vc1 30.Va5 Kg6 31.Vc5 (Valge ei lase mustal lüüa etturit
c3 ilma, et see tooks kaasa vankrite vahetuse.)
31...h5 32.g4! fxg4 33.hxg4 hxg4 34.Vxe4 Oxc3 35.Vxg4+ Kf6 36.Vf4+ Kg6
37.Vf3 1:0.

Simultani partii venis siiski nii pikaks, et jõudsime pärast seda napilt tagasi hotelli
õhtusöögile (nägemata seejuures simultani lõppu, sest paljud partiid jäid veel
kestma). Pärast õhtusööki pakuti WCCC-kohtumisel osalenutele vaatamiseks
ajaloolist dokumentaalfilmi, mis vaatas tagasi Hollandi maleajaloole ja samuti
paljudele senistele WCCC-kohtumistele.
Mitmed vaatajad leidsid filmis toredat äratundmisrõõmu, sest on ju huvitav näha
ennast või mõnda oma head tuttavat näiteks kümne või kahekümne aasta
taguses ajas.

Kuna sel päeval oli viimane võimalus esitada mõni oma originaalülesanne
mõne(de)le WCCC-kohtumise raames toimunud maleprobleemide koostamise
turniiri(de)le (erinevate maleprobleemide koostamise turniiride tingimustega
saab tutvuda
http://www.probleemblad.nl/wageningen2006/index.php?site=composing), siis
tegime ka meie seda. Tõsi, tuleb tunnistada, et probleemid said valmis üsna
viimasel hetkel.
Konverentsi algaastatel võttis šotlane Norman Macleod (1927-1991) alati kaasa
pudeli viskit sellele, kes kõige parema maleprobleemi esitab. Sealtpeale on
šotlastel maleprobleemide koostamise turniiri nimeks just Viski turniir ja teised
teevad järele. Prantslased korraldavad Champagne turniiri, itaallased Grappa
turniiri, kreeklased Metaxa turniiri, jaapanlased Sake turniiri, rumeenlased Tzuica
turniiri, venelased muidugi Vodka turniiri ja Iisraelist tulevad Sabra turniiri
korraldajad. Peale nende korraldatakse WCCC-kohtumise raames veel mitmeid
teisigi probleemide koostamise turniire. Igal probleemide koostamise turniiril on
oma teema või teatud nõuded.
Margus Sööt otsustas seekord kaasa lüüa nn Vodka turniiril, kus tuli koostada
mõni „aristokraatlik“ maleprobleem (kahe-, kolme- või enamakäiguline
matiülesanne, etüüd, abimatt või isematt). „Aristokraatlik“ on selline
maleprobleem, kus pole laual mitte ühtegi etturit.
Järgnev ülesanne sai WCCC-kohtumise viimasel päeval, mil toimus erinevate
maleprobleemide koostamise turniiride paremate tööde autasustamine, ära
märgitud KIITUSEGA.

Margus Sööt
Originaal



(Kf3 Lg4 Od8 Rc6 / Kf6 Ve7 Oh8)

Matt kolme käiguga!

Lahendus:
1.Re5! Kxe5 2.Oxe7 ~ 3.Le4#; 1...Og7 2.Ke4 ~ 3.Lg6#

Indrek Aunver koos soomlaste Harri Hurme ja Hannu Harkolaga otsustas aga
kaasa lüüa nn 5-päevasel ühiskomponeerimise turniiril. Sel turniiril said kaasa
teha vaid WCCC-kohtumisel osalenud, ühiskomponeerimise all aga oli silmas
peetud seda, et maleprobleemi pidid komponeerima vähemalt kahe erieva riigi
esindajad üheskoos.
Nimetatud turniir toimus kahes osas, oodatud olid nii kolmekäigulised
matiülesanded kui ka kahekäigulised abimatid. Veel oli nõutud, et mõlemas osas
must oma avakäiguga liigutab ära ühe enese malendi oma kuninga kõrvalväljalt
ja oma teise käiguga must liigutab ühe enese teise malendi sellelesamale
kuninga kõrvalväljale, millelt tema üks teine malend eelmisel käigul lahkus. See
kõik aga võimaldab valgel omakorda nõutaval ajal matistada.
Täpsemate tingimuste ja näiteülesannetega saab tutvuda erinevate
maleprobleemide koostamise turniiride juhendeid sisaldava internetilehekülje
(http://www.probleemblad.nl/wageningen2006/index.php?site=composing)
vahendusel.
Soome-Eesti ühislooming sai WCCC-kohtumise viimasel päeval, mil toimus
erinevate maleprobleemide koostamise turniiride paremate tööde autasustamine,
ära märgitud TEISE AUSTUSEGA.

Harri Hurme, Hannu Harkola, Indrek Aunver
Originaal



(Kh1 Lh7 Rc3 Rf3 ed6 / Kc5 Rb4 Rc6 ec4 ed7)

b) valge Rf3 asemel on valge Rf4

Abimatt kahe käiguga!

Lahendus:
a) 1.Rd5! Lxd7 2.Rcb4 Ra4#
b) 1.Rd4! Lb1 2.Rbc6 Re4#

Olgu siinkohal lisatud, et rahvusvahelistel maleprobleemide koostamise
võistlustel on kombeks tunnustada paremaid probleeme järgmiselt (just selliselt
tunnustati paremate autorite loomingut ka WCCC-kohtumise raames toimunud
erinevatel maleprobleemide koostamise võistlustel):
1) auhind (inglise keeles Prize, saksa keeles Preis, prantsuse keeles Prix)
2) austus (inglise keeles Honourable Mention, saksa keeles ehrende Erwähnung,
prantsuse keeles Mention d’Honneur)
3) kiitus (inglise keeles Commend, saksa keeles Lob, prantsuse keeles
Recommande)

Neljapäev, 3. august

Esimene päev kogu senise WCCC-kohtumise raames, mil hommik algas vähe
rahulikumalt kui tavaliselt. Seni oli ju pea iga hommik alanud hommikusöögi ja
kohe pärast seda startinud maleprobleemide lahendusvõistlusega ehk siis juba
hommikust peale tuli tegeleda ajude gümnastikaga. Neljapäev algas niisiis vähe
rahulikumas tempos, sest pärast hommikusööki nägi WCCC-kohtumise ametlik
ajakava ette ekskursiooni.
Ekskursiooni paigaks oli valitud meie elupaigast veidi üle pooletunnise
bussisõidu kaugusel asunud Kröller-Mülleri muuseum, mida võib mõneti võrrelda
meie Kunstimuuseumi ehk KUMUga.
Kröller-Mülleri muuseum on tuntud selle poolest, et seal eksponeeritakse väga
rohkelt Vincent van Gogh'i töid, lisaks sai nautida Pablo Picasso, Claude
Monet'i, Paul Gauguin'i jpt tuntud autorite loomingut. Vaadata pakuti nii maali
kui skulptuuri, kunsti igale maitsele.



Tagasi oma elupaika naasnuna ootas Indrek Aunveri juba õige pea ees
vastutusrikas ülesanne – toimus PCCC presidendi valimine. Kandidaate oli
nagu juba eespool öeldud kaks: Andrei Selivanov (Venemaa) ja Uri Avner
(Iisrael). Kui kandidaadid olid oma tutvustavad kõned pidanud, siis võis alata
hääletamine.
PCCC presidenti hakkasid valima 30 riigi delegaadid, delegaatide hääled
jagunesid järgnevalt: Uri Avner (Iisrael) 19 häält, Andrei Selivanov (Venemaa)
10 häält, üks delegaat jäi erapooletuks. Seega valiti PCCC presidendiks
järgmiseks neljaks aastaks Uri Avner.
Seejärel valiti ka PCCC asepresidendid: esimeseks asepresidendiks sai Hannu
Harkola (Soome), teiseks asepresidendiks Marko Klasinc (Sloveenia) ja
kolmandaks asepresidendiks Kjell Widlert (Rootsi). Kui eelmisel päeval võis
oodata huvitavat konkurentsi teise ja kolmanda asepresidendi ametikohale, siis
tegelikult seda konkurentsi ei tekkinudki, sest Bernd Ellinghoven (Saksamaa) ja
Thomas Maeder (Shveits) võtsid oma kandidatuurid enne PCCC delegaatide
hääletama asumist tagasi.

Pärast õhtusööki saime kaasa elada lahendamisshõul võistlevatele
maleprobleemide lahendajatele. Ise otsustasime esialgu veel sellel üritusel
osalemisest loobuda, sest nagu juba eelnevatel päevadel veenduda võisime, on
WCCC-kohtumisele saabunud maleprobleemide lahendajate tase hirmkõva ja
edule sel lahendamisshõul meil kummalgi erilist lootust poleks olnud.
Tegelikult polekski me kumbki ka tõenäoliselt võistlema pääsenud, sest osalejate
arv oli piiratud (maksimaalselt 16 osavõtjat) ja kuna tahtjaid oli rohkem kui kohti,
siis tehti valik varasemate maleprobleemide lahendamise võistluste tulemuste
põhjal.
Niisiis 16 finalisti alustasid mees-mehe vastu duelle. Veerandfinaalidest kuni
finaalini anti lahendada viis kahekäigulist matiülesannet, finaalis seitse
kahekäigulist matiülesannet. Kumb kahest võistlejast jõudis enne lahenduskäigu
öelda, sai punkti (vale vastuse korral läks punkt vastasele). Võiduks piisas
turvalise edumaa saavutamisest ehk siis enne finaali piisas kolmest punktist,
finaalis oli vaja koguda neli punkti.
Aega kahekäigulise mati leidmiseks oli iga ülesande puhul 2 minutit ja 30
sekundit, kui selle aja jooksul võistlejatelt õiget (või valet) vastust ei tulnud, siis
võeti lahendamiseks järgmine kahekäiguline maleprobleem – selline olukord tuli
aga kogu võistluse ajal ette vaid mõnel väga üksikul korral.
Lahendajad olid kohati lausa uskumatult kiired, sest mõni seis sai malelauale
ilmuda vaid loetud sekunditeks, kui juba kõlas vastus. Nii sai mõni probleem
lahendatud näiteks vaid umbes kümne sekundiga – paljud pealtvaatajad jõudsid
selle aja jooksul vaid veidi seisu silmitseda ja nuppude asendile mõelda, kui juba
kõlas lahendajate poolt õige vastus. Just nii hullumeelset tempot näitasid
lahendamisshõul osalejad.
Finaali jõudsid Arno Zude (Saksamaa) ja Tadashi Wakashima (Jaapan),
kahjuks kujunes aga finaal üllatavalt ühepoolseks, Saksamaa esindaja võitis 4:0.
Pronksi saatuse otsustasid poolfinaalide kaotajad Jacek Stopa ja Piotr Murdzia



(mõlemad Poola), matši võitis esimesena nimetatud Poola esindaja 3:1.

Reede, 4. august

Kohe pärast hommikusööki jätkasid PCCC delegaadid 30. juulil algust tehtud
PCCC delegaatide kohtumisega, tähtsaima küsimusena oli arutlusel järgmise
aasta WCCC-kohtumise toimumiskoht. Kandidaate oli, nagu juba varem
mainitud, kaks: Iisrael ja Bulgaaria.
Oli see tingitud Iisraeli praegustest sõjalistest aktsioonidest või millestki muust,
kuid igatahes erilist konkurentsi järgmise aasta WCCC-kohtumise korraldajalinna
valimisel ei tekkinud – Bulgaarias Varna lähistel asuvat mereäärset väikelinna
eelistati kindlalt Iisraelis asuvale Bat-Yamile. Järgmisel aastal toimub WCCC-
kohtumine kas septembri esimesel või teisel nädalal.

Pärastlõunal sai teoks WCCC-kohtumise raames toimunud erinevatel
maleprobleemide koostamise turniiridel osalenud paremate maleprobleemide
autorite autasustamine. Tseremoonia oli pidulik.
Kuna erinevaid turniire oli tõepoolest palju ja iga turniiri korraldajad andsid välja
mitmeid auhindu, siis oleks kõigi pärjatute üles loetlemine siinkohal väga aega- ja
ruuminõudev tegevus. Kõik auhinnatud maleprobleemid jõudsid WCCC-
kohtumise kohta käivasse eriväljaandesse, mida jagati osalejatele viimasel
päeval – kel selle teose vastu huvi, siis siinkirjutajate vahendusel on sellest
võimalik endale koopiaid tellida.
Nagu juba eespool mainitud, siis pääses WCCC-kohtumise kohta käivasse
eriväljaandesse ka kaks eestlaste koostatud maleprobleemi. Margus Sööt'i
kolmekäigulist miniatuurivormis matiülesannet tunnustati Vodka turniiril
KIITUSEGA ning Indrek Aunveri ühislooming koos soomlaste Harri Hurme ja
Hannu Harkolaga sai nn 5-päevasel ühiskomponeerimise turniiril ära märgitud
TEISE AUSTUSEGA.

Õhtu ja ühtlasi ka kogu Wageningenis toimunud WCCC-kohtumise lõpetuseks
toimus nn lõpubankett.

Laupäev, 5. august

Hommikul alustasime tagasisõitu eesmärgiga jõuda järgmise päeva (pühapäeva)
hommikuks Eestisse.
Kõigepealt tegime läbi tuttavaks saanud teekonna bussi ja rongiga
Wageningenist Amsterdami. Seejärel istusime Amsterdamis kell 12.10
Stockholmi lennukile, et umbes kahe tunni pikkuse lennureisi järel maanduda
Stockholmis Arlanda lennuväljal. Sama päeva õhtul alustasime laevareisi
Kapellskärist Paldiskisse, kuhu jõudsime pühapäeva hommikul.



Ülevaate koostasid Indrek Aunver & Margus Sööt


