
Ratsamehed vastaspoole kuningat kimbutamas

Tänases malenurgas tutvustame mõningaid lõbusaid maleülesandeid, kus põhiroll on
kanda ratsameestel. Paljudele ülesannete ja etüüdide koostajatele on eriti sümpaatne
olnud malelaua kõige kummalisem vigur, kõveralt hüppav ratsu. Tihtipeale on
otstarbekam muundada ettur, kui see jõuab kas kaheksandale või esimesele reale
(malelaua teise otsa), mitte lipuks vaid hoopis ratsuks.

Napoleoni seiklused malelaual

Kõigepealt tutvustame “põhjamaade Philidoriks” kutsutud Aleksander Petrovi
(12.02.1794 Pihkva kubermang - 22.04.1867 Varssavi) suurepärast vigurülesannet
(loodud Sankt Peterburgis 1824). Petrov oli Venemaa tugevaim maletaja 19. sajandi
keskel, kuid maleajalukku on ta end jäädvustanud eelkõige sellega, et mõtles välja
vene avangu (1.e4 e5 2.Rf3 Rf6).
1812. aastal toimunud niinimetatud isamaasõja ajal tungis Prantsuse armee Napoleoni
juhtimisel sügavale Venemaale, kuid otsustav võit Vene vägede üle jäi saavutamata
ning seoses külma talve saabumisega pidid prantslased põgenema. Selles “Napoleoni
põgenemises” tähistab väli b1 Moskvat ja h8 Pariisi ning diagonaal h1-a8 Berezina
jõge. Must kuningas on Napoleon ja valge kuningas Aleksander I, valge ratsud on
Platovi ratsavägi.

(Kh2 Lh1 Og6 Re2 Rf1 ec2 ec5 ed4 / Kb1 Vf6 Vf4 Oe3 Ra5 Rd8 ea4 eb2 ec4 ec7 ee6
ef2 eg4 eg7)

Valge alustab ja võidab!

Lahendus: 1.Rd2+ Ka2 2.Rc3+ Ka3 3.Rdb1+ Kb4 4.Ra2+ Kb5 5.Rbc3+ Ka6 6.Rb4+
(Berezina jõe ületamisel kaotasid prantslased palju mehi ja venelastel oli võimalik
Napoleon vangistada, kuid võimalus 6.La8# lasti käest.)
6...Ka7 7.Rb5+ Kb8 8.Ra6+ Kc8 9.Ra7+ Kd7 10.Rb8+ Ke7 11.Rc8+ Kf8 12.Rd7+
Kg8 13.Re7+ Kh8 14.Kg2#.

Auhinnatud maleülesanne hiljutiselt konkursilt

Siinkirjutaja märkas hiljuti veel üht analoogset huvitavat ratsude võidukäiku. Kätte
juhtus nimelt viimane rahvusvahelise probleemmaleajakirja “EG” number (nr 173) ja
selle lisaväljaanne, kus ära toodud erinevate viimasel ajal lõpule jõudnud
maleprobleemide koostamise konkursside tulemused.
Ajakirjas olid avaldatud 2005. aastal Venemaal toimunud viiendal kangelaslinnade
matšil, millega tähistati 50 aasta möödumist niinimetatud Suure Isamaasõja ehk



Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahelise sõja (1941-1945) lõppemisest, osalenud
paremad maleprobleemid.
Viie seni toimunud kangelaslinnade vahelise võistluse organisaator on olnud
Konstantin Sukharev. Omavahel võistlevateks linnadeks olid Brest, Volgograd, Kiiev,
Minsk, Odessa, Tula ja Sankt Peterburg ehk linnad, milledele on Venemaal pidulikult
omistatud kangelaslinna tiitel. Viienda linnavõistluse võitis Tula, Odessa ja
Volgogradi ees.
Vaatleme niisiis alljärgnevat A. Varitzky loodud lustlikku malekompositsiooni.

(Kh3 Le5 Od4 Oe2 Ra1 Ra7 eb2 ed7 ee6 ee7 eh5 / Kb7 Lh1 Va8 Oc6 Rc8 Re1 ed3
ee4 ef5 eg2 eh2)

Valge alustab ja võidab!

Lahendus: 1.Lc7+! (Vale olnuks 1.d8(L)? g1(R)+ 2.Kh4 Ref3+ 3.O:f3 R:f3+ 4.Kh3
Lf1+ ja valge kuningas saab peagi mati. Just musta võimsate ähvarduste tõttu peabki
valge tegutsema kiiresti ja otsustavalt. Seetõttu algabki lahendus lipuohvriga!)
1...K:c7 (1...Ka6 2.d:c8(L)+ ja 3.Lb6#.) 2.e8(R)+ Kb7 (2...Kd8 3.R:c6#; 2...Kb8
3.d:c8(L)#.) 3.d8(R)+ Ka6 (3...Kb8 4.Ra:c6#. Edaspidi mustal kuningal enam
alternatiive pole ja ta on lõplikult valge ratsaväe meelevallas.)
4.Rc7+ Ka5 5.Rd:c6+ Ka4 6.b3+ Ka3 7.Rcb5+ Ka2 8.Rb4+ Kb1 9.Ra3+ Kc1
10.Ra2+ Kd2 11.Rc4+ K:e2 12.Rc3+ Kf3 13.Re5+ Kf4 14.Rd5+ Kg5 15.Rf7+ K:h5
16.Rf4#. Kes küll võinuks sellist finaali oodata algseisus – must kuningas pageb üle
terve malelaua ja saab mati võrreldes algseisuga lõpuks sootuks teises laua ääres!

Paar stiilinäidet eestlaste loomingust

Lõpetuseks tutvustame ka kahe viimase maailmakuulsa eestlasest komposiitori
koostatud maleprobleeme, kus kandev roll ratsameestel ja mis seega mõneti tänase
teemaga haakuvad.
1992. aasta ilmus “Viros” alljärgnev Jüri Randviiru (28.05.1927 Tallinn - 08.08.1996
Tallinn) koostatud neljakäiguline matiülesanne.



(Ka3 Oh8 Ra8 Rb5 ec7 / Ka1 Vb1 Vb2 Rc1 Re8 ea2 ee2)

Lahendus: 1.Rd4! (ähvardab 2.Rc2#) 1...e1(R) 2.c8(R)! Ja must on lootusetus
käigupuuduses. Ratsul e8 on küll tervelt neli võimalikku väljahüpet, kuid kõik need
väljahüppeväljad on valge kontrolli all.

Lõpetuseks tuntuima väliseestlasest maleproblemisti, Rootsis elanud Aleksander
Hildebrand (24.12.1921 Tallinn - 03.08.2005 Uppsala) 1966. aastal “Stella Polarises”
ilmunud lihtne, kuid kaunis kolmekäiguline valge ja musta ratsude duell.

(Kc5 Rc6 Rd8 ee7 / Ka8 Rb2 Rd2)

Lahendus: 1.e8(R)! Ra4+/Rd3+/Rb3+/Re4+ 2.Kb4/Kb5/Kd5/Kd4 ja järgnev 3.Rc7#
on vältimatu.

Margus Sööt,
meistrikandidaat males


