
Rahvusvaheline maleprobleemide lahendamine Tallinnas õnnestus

Järjekorras neljas ülemaailmne maleprobleemide lahendamise võistlus toimus 27. jaanuaril. Et
üks lahendamispunkt asus Tallinna vanalinnas Paul Kerese malemajas, siis oli ka Eesti
huvilistel hea võimalus lahendamisvõistlusel kaasa lüüa. Kokku oli Tallinnas lahendajaid
kaheksa.
Alates 2005. aastast on Rahvusvahelise Maleföderatsiooni (FIDE) probleemmale osakond
korraldanud rahvusvahelisi maleprobleemide lahendamise võistlusi (International Solving
Contest ehk lühendatult ISC), kus samad probleemid antakse mitmel pool maailmas
samaaegselt teatud lahendamispunktides lahendada.
Lahendusvõistlus toimub tavapäraselt kahes sektsioonis: esimene sektsioon on mõeldud
kogenud lahendajatele ja tulemus läheb niinimetatud lahendajate reitingu arvestusse ning
teine sektsioon on mõeldud algajatele ja/või noortele lahendajatele. Lahendusvõistlus koosneb
kahest kaks tundi kestvast voorust (kestvus seega kokku neli tundi).
Esimeses grupis tuleb kummagi kahetunnise vooru vältel lahendada kuus probleemi (kokku
seega 12 probleemi) ja teises grupis kummaski voorus neli probleemi (kokku seega 8
probleemi).

Rekordarv osalejaid

Tallinnas oli seekord kokku osalemas kaheksa lahendajat. Peaturniiril tegid kaasa Margus
Sööt ja Indrek Turu. Noortele ja esmakordsetele lahendajatele mõeldud turniiril osalesid
Tatjana Fomina, Raigo Aljand (sünd. 1991), Ranel Tammela (1993), Eduard Bortkevitsh
(1994), Georg Abozenko (1996) ja Georg Nero (1999).
Lõplikud tulemused selguvad ja saab teatavaks teha alles siis, kui need on rahvusvahelise
kohtunikekomitee poolt üle vaadatud ja kinnitatud. Kindlasti teavitame sellest siis ka „Eesti
Päevalehe” lugejaid. Juba praegu saab aga öelda, et kõik Eestis osalenud lahendajad olid
tublid, kõik said punkte, lahendasid korrektselt vähemalt mõne ülesande. Paar lahendajat tegid
ka igati arvestatava tulemuse saades üle poolte võimalikest punktidest.
2005. aastal, mil üleilmse lahendamisvõistlusega algust tehti, Eestis veel lahendajatel
kaasalöömise võimalust polnud. Kuid alates 2006. aastast on tänu Indrek Aunveri
ettevõtlikkusele ja eestvedamisele selline võimalus igal aastal ka Eesti lahendajatele Tallinna
vanalinnas asuvas Paul Kerese malemajas olnud, seal on nimelt asunud üks üleilmsetest
lahendamispunktidest. Ettevõtmine on saanud teoks Eesti Maleliidu heakskiidul ja Aleksander
Hildebrandi mälestusfondi abiga.
2006. aastal oli Eestis lahendajaid kaks: esimeses kategoorias Margus Sööt ja teises Andrei
Kiting, mõlemad tegid 50%-lähedase tulemuse. 2007. aastal oli osalejate arvus juba väike
edasiminek, kui lahendamisvõistlusel osales kolm malehuvilist: peaturniiril kogus Sergei Neff
umbes kolmandiku võimalikest punktidest, kõrvalturniiril osalenud Indrek Turu ja Eerik-Jaan
Sergo esinesid aga hiilgavalt, sest nad mõlemad jõudsid oma tulemusega lõpp-pingereas lausa
esikümnesse. Tänavu siis selge edasiminek lahendajate arvu osas, kaheksa osalejat on juba
täiesti arvestatav hulk, eriti rõõmustas aga noorte aktiivne osavõtt.

Valitud maleprobleemid lahendamisvõistluselt

Järgnevalt tutvustame mõnesid maleprobleeme nii esimesest (mõeldud kogenud
lahendajatele) kui ka teisest (mõeldud algajatele ja/või noortele lahendajatele) sektsioonist.

1. kategooria, 1. voor, 1. ülesanne
M. Keller, Sächsische Zeitung 1985, 2. auhind
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(Kb7 Lc7 Vd5 Oa2 Oc3 Re5 Rh5 eb2 ed6 ee2 ef2 ef5 eg4 / Ke4 Vd1 Rc2 ec4 ed7 ee7)

Matt kahe käiguga!
Lahendus: 1.Rxc4!

1. kategooria, 2. voor, 3. ülesanne
E. Grosdemange, Regence 1860

(Ka4 Vb1 Oc5 Og4 Rd4 Rh7 ec4 ed2 ef3 / Ke5 Ve4 Oa5 Ob7 Rg8 ea3 ec6 ef4 eh6)

Matt viie käiguga!
Lahendus: 1.Vh1! (ähvardab 2.Vh5#) 1...Od8 2.Ve1! (ähvardab 3.Vxe4#) 2...Vxe1 3.Re2!
(ähvardab 4.d4#) 3...Vd1 4.Rxf4! (ähvardab 5.Rd3# ja 5.Rg6#) 4...Kxf4 5.Od6#.

2. kategooria, 1. voor, 3. ülesanne
F. Richter, Revista de Sah 1948, 2. auhind

(Kc5 Vd7 Od3 ea3 / Kg8 ea2 ea4 eb4 eb5)

Valge alustab ja võidab!



Lahendus: 1.Oh7+! Kh8 (1...Kf8 2.Vd1 b3 3.Va1! Kg7 4.Od3 ja valge võidab.) 2.Vd1 b3
3.Kb4 b2 (3...Kxh7 4.Kc3 ja 5.Kb2 ning valge võidab, sest valge kuningas kontrollib
lipustuda soovivaid musti ettureid ja valge vanker pääseb kaugemal asuvaid musti ettureid
kokku korjama.) 4.Ob1! a1(L) 5.Vg1! ja valge võidab, sest must on käigupuuduses.

2. kategooria, 2. voor, 3. ülesanne
W. Pauly, La Strategie 1911

(Kh5 Vf5 Of4 Rb4 ec3 eg6 / Kb1 ea2 eb2 eb3 eg7)

Matt kolme käiguga!
Lahendus: 1.c4! Ka1 2.Oe5 Kb1 3.Vf1#; 1...a1(L või V) 2.Og5 ja 3.Vf1#; 1...a1(O) 2.Oh6
gxh6 3.Vf1++; 1...a1(R) 2.Vd5 Rc2 3.Vd1#.

Margus Sööt,
meistrikandidaat males


