
Meediakära maleolümpia ümber

Margus Sööt, meistrikandidaat males

Enam kui nädal tagasi ilmnes ajakirjanduse vahendusel, et Eesti Maleliidul on
probleeme koondiste saatmisega 12.-25. novembrini Saksamaal Dresdenis toimuvale
maleolümpiale – raha lihtsalt ei ole.
Räägiti küllaltki suurtest summadest, malejuhtide sõnul läinuks osavõtuks vaja umbes
250 000 krooni, millest sõidu ja osalemise peale kulunuks umbes 170 000 krooni ja
ülejäänut läinuks vaja meeskonna eksmaailmameistrist treeneri Aleksander Halifmani
(Venemaa) teenete kasutamiseks.
Poleks raha eraldatud, siis jäänuks Eestil maleolümpiale sõitmata. Hasartmängumaksu
nõukogu kaudu eraldati siiski viimasel hetkel 70 000 krooni (lisaks on lubanud
ettevõtmist 50 000 krooniga toetada ka Eesti Kultuurkapital) ja malejuhid teatasid
seepeale, et sõit saab nüüd siiski toimuma.
Samas tekkisid siinkirjutajal ja ilmselt nii mõnelgi teisel asjahuvilisel mitmedki
küsimused, millele nõustus lahkelt vastama Eesti Maleliidu (EML) juhatuse esimees
Hendrik Olde.

Kes on lisaks mees- ja naiskonna liikmetele (Eesti meeskonnas Kaido Külaots,
Meelis Kanep, Riho Liiva, Olav Sepp ja Aleksander Volodin ning naiskonnas
Monika Tsõganova, Valeria Gansvind, Viktoria Baškite, Leili Pärnpuu ja Tuuli
Vahtra) taustajõududena maleolümpiale sõitmas?
12. septembril on meie poolt Dresdeni maleolümpiaks tehtud ülesandmine, kus
meeskonna kapten-treener on eksmaailmameister Aleksander Halifman ning naiste
kapten ja Eesti delegatsiooni juht on Marko Siil. Eeldatavalt osaleb delegaadina FIDE
Kongressil maleliidu president.

Millist mõju avaldab tekkinud meediakära koondislastele, nende
ettevalmistusele maleolümpiaks ja milline see ettevalmistus üldse olema saab, kui
alaliit on niigi rahahädas? Millised on koondiste eesmärgid maleolümpial?
Eesti Maleliit on püüdnud küll maletajaid säästa sellest meediakärast ning kuni
viimase hetkeni katsime maleolümpia ettevalmistusega seotud kulutused oma
eelarvelistest vahenditest ja osalt ka teiste projektide arvelt. Samuti ei ole me teinud
mingeid muudatusi eelseisva koondise treeninglaagri läbiviimises.
Täna on ju tegelikult olukord, kus riik eraldab maleliidule tegevtoetuseks aastas 350
000 krooni ja selle summaga peaksime ära katma kõik valdkonnad (sekretariaadi
tegevuse, tippmaletajate ettevalmistuse, tiitlivõistlustel osalemise, Eesti
meistrivõistluste korralduse jne). See ei ole aga ka kõige parema majandamise juures
võimalik.
Seepärast oleme juba jaanuarist alates esitanud Hasartmängumaksu Nõukogule ja
Kultuurkapitalile projektipõhiseid taotlusi Eesti olümpiakoondise ettevalmistuseks ja
osalemiseks Dresdenis. Kuni käesoleva hetkeni ei ole Hasartmängumaksu Nõukogu
eraldanud projektile ühtegi senti.
Järelikult on ju hetkel olukord, kus riiklikud fondid, mille raha suunab
Kultuuriministeerium, ei ole pidanud võimalikuks toetada tippmaletajate
ettevalmistust tiitlivõistlusteks. Ja mulle tundub, et see on kellegi teadlikult suunatud
“spordipoliitika”.
Ma küll loodan, et ehk on tekkinud olukorra kajastamine meedias positiivne samm
tulevikuks paljudele aladele, kes tegelikult puutuvad kokku aeg-ajalt sama



probleemiga. Eesti spordisüsteemi rahastamine ei saa sõltuda ühe-kahe ametniku
katteta suusõnalistel lubadustel ja isiklikust sümpaatiast spordialade vastu.

Kas meeste treeneri Aleksander Halifmaniga on EMLil leping sõlmitud, et ta
aitab meie mehi maleolümpial? Mida toob EMLile kaasa lepingust taganemine?
Palju ta juba seni meeskonda abistanud on?
Jah, Eesti Maleliit on leppinud juba juuli alguses kokku kõik tingimused Aleksander
Halifmaniga, sest 10. juulil tegime maleolümpiale eelregistreerimise ja juba siis
kinnitasime ta meeskonna treener-kapteniks. Ja kokkulepe hõlmab ühtse paketina
maleolümpia ettevalmistust (mille osana toimus augustis ka esimene treeninglaager)
ning olümpial osalemist.
Enne esimese treeninglaagri läbiviimist ja Halifmaniga kokkuleppe sõlmimist sain
järjekordselt Kultuuriministeeriumilt kinnituse, et sellele projektile annab
Hasartmängumaksu Nõukogu kindlasti toetuse. Tulemus oli traditsiooniliselt ei.
Istusime 16. septembril koos maleliidu presidendiga ning meie kindel seisukoht oli, et
vaatamata kõigele tuleb otsida vahendeid, et jätkata koostööd Halifmaniga. Ei saa
inimestega käituda selliselt nagu seda on meiega tehtud. Nii lihtsalt ei tehta ja antud
sõna ning kokkuleppeid tuleb pidada.
Kindlasti on koondise liikmetele oluline treeneri olemasolu maleolümpial, sest tema
abi teoreetilises ettevalmistuses partiideks on asendamatu.
Praegu me igatahes jätkame koostööd ning 25. septembril algab meeskonnale
treeninglaager Rakveres. 100% katet hetkel ei ole, kuid me teeme kõik selleks, et see
kate leida.

Kuidas lekkis info probleemidest maleolümpiale sõiduga ajakirjandusse, kui
ilmselt teadis sellest vaid maleliidu juhatus, kas alaliit ise “söötis” teema
meediale ette ja kui nii, siis miks?
See info ei lekkinud kuidagi ajakirjandusse. Ühe ajalehe esindaja lihtsalt saatis meile
küsimused, mis puudutasid maleolümpiat ja Jaan Ehlvesti võimalikku osalemist
olümpial.
Ja see juhtus olema tõesti täpselt sellisel hetkel, kus olime saanud
Kultuuriministeeriumist lubaduse, et Kultuurkapital toetab kindlasti maleolümpial
osalemist 100 000 krooniga 4. septembril toimuval koosolekul, kuid tulemus oli jälle
null krooni (kuigi kõik aruanded olid esitatud, mida keegi püüdis põhjenduseks tuua).
Sellel hetkel oli küll maleliidu juhatus seda meelt, et olukorrale ei ole enam positiivset
lahendust.

Mida tähendanuks maleolümpial mitteosalemine EMLile / Eesti riigile?
Ma arvan, et Eesti riigile ei tähendanuks see midagi, sest alati rõhutatakse, et
sportlased esindavad rahvusvahelistel tiitlivõistlustel alaliitu mitte riiki. Mina
isiklikult ei saa küll selle suhtumisega nõus olla.
Samuti käitub hetkel Kultuuriministeerium 2011. aasta male Maailma Karikaturniiri
korraldusega Eestis. FIDE on selle võistluse korraldusõiguse andnud Eestile (otsus
tehti FIDE Presidendi Nõukogus 2007. aasta detsembris) ja ootab kuni 30.
septembrini meie viimast sõna – kas teeme või ei tee? Kultuuriministeerium aga ei
soovi maleliiduga seda teemat üldse arutada. Riigi toetuseta me seda üritust ei tee.

Miks räägiti esmalt vajadusest veerandi miljoni kroonini ulatuva summa järele,
kuid pärast alla saja tuhande krooni eraldamist tunnistati, et nüüd saab sõit
siiski teoks? Palju maksab osalemine maleolümpial EMLi jaoks, kas katta tuleb



vaid edasi-tagasi transport või on veel mingeid kulusid (elamine ja toit
korraldaja poolt?!)?
Jätkuvalt on täna see summa, mis on vajalik planeeritud mahus maleolümpial
osalemiseks ja Halifmaniga kokku lepitud tingimuste täitmiseks  250 000 krooni. Me
siiski loodame, et see 70 000 krooni ei olnud mitte esimene ja viimane summa, mis
tuleb riiklikest fondidest. Lisaks on tehtud päris suuri kulutusi maleolümpia
ettevalmistuseks.
Maleolümpiale minnakse hetkel kindlasti ja kui “riigiisade” järjekordsed lubadused ei
pea, siis oleme sunnitud järgmisel aastal sisuliselt kõik suuremad üritused ära jätma,
sh jaanuaris traditsioonilise Paul Kerese mälestusfestivali.

Mitmete juhtivate Eesti maletajatega (Jaan Ehlvest, Meelis Kanep, Ülar Lauk)
on EMLi suhted pehmelt öeldes üsna kehvad (eelpool nimetatud mehed on
viimasel ajal meedia/interneti vahendusel malejuhte üsna karmilt kritiseerinud)
– milline on kommentaar? Kuidas sellises olukorras üldse saab normaalselt
maleelu juhtida?
Mina olen Jaan Ehlvestiga ajanud asju juba ajast, kui ta mängis Paide Maleklubi eest
Euroopa klubide karikavõistlustel. Ehk siis juba rohkem kui 15 aastat tagasi. Ja
suhtleme normaalsel tasemel ka tänasel päeval. Mulle teadaolevalt ei ole ei minul ega
ka Eesti Maleliidu juhatusel mingeid konflikte Jaaniga. Seda üllatavam on ka meil
lugeda ajakirjandusest erinevaid väljaütlemisi väidetavate “konfliktide” kohta. Ka
viimases maleliidule saadetud Ehlvesti vastuses maleolümpial mitteosalemise kohta ei
olnud kusagil juttu mingitest konfliktidest.
Kahjuks on tõesti olukord, kus mõned üksikud (tipp)maletajad süüdistavad Eesti
Maleliitu kõiges ja eelkõige selles, et maleliit ei toeta nende malelist tegevust
piisavalt.
Ma loodan, et praegune olukord teeb ka selles valdkonnas mõned asjad selgemaks, sh
tippmaletajate jaoks. Eesti Maleliit püüab teha taotlusi ja otsida sponsoreid, et toetada
meie tippmaletajate ettevalmistust tiitlivõistlusteks. Kuid kui isegi riik ei anna selleks
vahendeid, siis ei saa ju olla süü ainult maleliidu juhatuses. Selleks, et raha saada
malega tegelemiseks, peab ka ise midagi tegema. Eelkõige tuleb seada kõrged
eesmärgid ning ka nende eesmärkide poole tuleb järjepidevalt liikuda.
Tõenäoliselt ei leidu meil Eestis ühtegi sponsorit, kes võtaks lihtsalt taskust raha ja
annaks selle maletajale sõnadega “võta ja mängi malet!”. Ikka tahetakse ka midagi
selle toetuse eest vastu saada, kasvõi tõsist pühendumust töös oma eesmärkide
saavutamisel. Maleliit on alati olnud valmis koostööks maletajatega, et üheskoos leida
vahendeid ja võimalusi tippmaletajatele. Kuid me ei saa leppida suhtumisega, et
maleliidul on ainult kohustused ja tippmaletajatel on ainult õigused.
Maleelu juhtimisel on küll maleliit seda teed läinud, et ei otsi mingeid konflikte
maletajatega, vaid püüab otsida võimalusi koostööks. Meie asi on üheskoos arendada
maletegevust Eestis.



Eesti meeskonnas maleolümpial ilmselt esimesel laual maletav suurmeister
Kaido Külaots viibis septembris pikemal võistlusreisil Taanis-Rootsis, siiski
õnnestus temalt seoses segadustega maleolümpia ümber mõned küsimused
küsida. Samuti oli nõus vastama maleolümpial ilmselt teist lauda mängiv
suurmeister Meelis Kanep.
Olgu öeldud, et Külaots võitis oma võistlusreisil esmalt rahvusvahelise turniiri
Taanis Borupis, kus ta 44 osalejaga 9-voorulisel šveitsi süsteemis turniiril kogus
7 punkti (sama palju punkte kogus ka Norra esindaja Jon Ludvi Hammer, kuid
kehvemate lisanäitajate tõttu jäi ta meie mehe järel teiseks). Seejärel maletas
Külaots möödunud nädalavahetusel Rootsis Hallstahammaris.

SUURMEISTERITE KAIDO KÜLAOTSA JA MEELIS KANEPI
KOMMENTAARID:
Kuidas on mõjutanud maletajate ettevalmistust meediakära maleolümpia
ümber? Mida sellest üldse arvata?
Kaido Külaots (KK): Olen teemaga küll veidi kursis, kuid ei viitsi sellistele asjadele
oma energiat kulutada, ei lase sel end väga mõjutada. Nagu tulemustest näha, siis
minu esinemist Taanis see küll kuidagi ei mõjutanud. Mina olen oma maleolümpial
osalemise lepingule maleliiduga alla kirjutanud ja kui ma ei osale, siis rakendatakse
minu suhtes karme sanktsioone.
Meelis Kanep (MK): On mõjutanud, enne ajakirjandusest kuulmist/lugemist, polnud
isegi aimu, et eksisteerib selline variant, et olümpiale üldse ei minda. Täiesti
hämmastav, et selline asi üldse võimlik on, maleolümpia on kõige tähtsam sündmus
malemaailmas, veel rohkem Eesti maleelus, kuna meil individuaalselt
maailmatasemel maletajaid pole (pärast Jaan Ehlvesti USAsse “küüditamist”).
Üldiselt mulle tundub, et maleliidul on prioriteedid paigast ära, maleolümpia jaoks
raha leidmine peaks olema primaarne ja alles siis tuleks hakata tegelema muude
asjadega.

Milline on olnud senine ettevalmistus maleolümpiaks, kas on toimunud
treeninglaagreid või võistkonna ühiseid kogunemisi/harjutamisi ja kui palju?
KK: Olen maleolümpiaks üsna hästi valmis. Augustis toimus 5-6-päevane
treeninglaager Aleksander Halifmaniga, teine laager temaga peaks toimuma septembri
lõpus, 25.-30. septembrini ja ta peaks tulema ka maleolümpiale.
MK: Oli üks umbes 5-päevane treeninglaager Aleksander Halifmaniga Tallinnas,
enne augustis toimunud Liepaja turniiri, pidi veel treeninglaagreid tulema.

Kui suur roll on ettevalmistusperioodil seni olnud meeskonna treeneriks
palgatud eksmaailmameister Aleksander Halifmanil? Mida temalt oodatakse?
MK: Toimunud laager oli väga asjalik, kahju kui temaga koostöö katki jääb. Loodan,
et koostöö jätkub, kuigi lootust vist väga palju pole.

Millisteks hindate Eesti koondise võimalusi maleolümpial? Koosseis on sisuliselt
sama nagu kahe aasta eest Itaalias Torinos, kas toonane suhteliselt tagasihoidlik
46. koht õnnestub tänavu ületada või mitte?
MK: Raske on maletajatelt tekkinud situatsioonis head tulemust oodata. Võistkond
iseenesest on hea – ühtlane. Üldiselt läheme endast parimat andma.

Mil moel oleks võimalik saada Jaan Ehlvest taas maleolümpial Eesti eest
mängima ja kas selleks oleks vajadust?



KK: Eesti pole Hiina, meid on üle tuhande korra vähem, kui selline mees, nagu Jaan
Ehlvest, niiöelda sunnitakse eemale, siis on see meie koondisele suur kahju. Kuidas ta
koondisse tagasi saada? Selle koha peal peab maleliit omad järeldused tegema...
MK: Jaani mängimine tugevdaks koondist oluliselt. Nii palju, kui mina olen aru
saanud, siis Jaan mängima ei tule enne, kui maleliidu juhatus on välja vahetatud või
siis on taandunud mõningad isikud juhatusest. Koos Jaaniga oleks maleolümpial
reaalne koht esimeses kahekümnes, võimalik, et veelgi eespool.



Naiste male maailmameister on venelanna Aleksandra Kostenjuk

Margus Sööt, meistrikandidaat males

Naiste male maailmameistrivõistlused toimusid 28. augustist kuni 18. septembrini
Venemaal, Põhja-Kaukaasias, Kabardiini-Balkaaria pealinnas Naltšikis. Mängiti play-
off süsteemis, 64 osavõtjat, auhinnafond 450 000 USA dollarit.
Kuna võistluspaik asub vahetult Tšetšeenia läheduses (samuti Gruusia vahetus
naabruses) ja sellises kohas võib alati karta terrorirünnakud, siis kirjutasid osavõtjad
alla ühispöördumisele, millega paluti mängupaika muuta. Paraku see pöördumine
positiivset vastust ei saanud ja nii jäid julgeolekukaalutlustel kõrvale kõik kuus
grusiinlannat ja veel viis mängijat erinevatest riikidest (sh Jekaterina Korbut
Venemaalt).
Et tiitlikaitsja Yuhua Xu (Hiina) langes välja juba 2. ringis, 32 parema seas, siis sai
varakult selgeks, et turniiri tulemusel selgub uus naiste maailmameister. Finaali
jõudsid vaid 14-aastane Yifan Hou (Hiina) ja 24-aastane Aleksandra Kostenjuk
(Venemaa). 4-partiiline finaalmatš lõppes Kostenjuki 2,5:1,5 võiduga (ta võitis
esimese partii, kuna kolm järgmist lõppesid viigiga).

NAISTE MAAILMAMEISTRID
1927-1944 Vera Menchik (Tšehhoslovakkia/Inglismaa), 1950-1953 Ljudmilla
Rudenko (NSV Liit – Ukraina), 1953-1956 Jelizaveta Bõkova (NSV Liit – Venemaa),
1956-1958 Olga Rubtsova (NSV Liit – Venemaa), 1958-1962 Jelizaveta Bõkova
(NSV Liit – Venemaa), 1962-1978 Nona Gaprindašvili (NSV Liit – Gruusia), 1978-
1991 Maia Tšiburdanidze (NSV Liit – Gruusia), 1991-1996 Jun Xie (Hiina), 1996-
1999 Zsusza Polgar (Ungari/USA), 1999-2001 Jun Xie (Hiina), 2001-2004 Chen Zhu
(Hiina), 2004-2006 Antoaneta Stefanova (Bulgaaria), 2006-2008 Yuhua Xu (Hiina),
2008-... Aleksandra Kostenjuk (Venemaa).



Kompositsioonmale maailmakongressil Eesti taas esindatud

Margus Sööt, meistrikandidaat males

Järjekorras 51. probleemmaletajate maailmakongress (51st World Congress of Chess
Composition ehk lühendatult WCCC) toimus Lätis Jurmalas 30. augustist kuni 6.
septembrini. Eestit esindasid kongressil Indrek Aunver (Eesti ametlik delegaat),
Margus Sööt, Tatjana Fomina ja Eerik-Jaan Sergo.
Probleemmaletajate maailmakongress on üks kord aastas toimuv kogunemine, kuhu
tulevad kohale problemistid / komposiitorid (maleülesannete ja -etüüdide koostajad)
üle kogu maailma. Samuti on kohal maailma paremad maleprobleemide lahendajad,
sest kongressi ajal toimub mitmeid maleprobleemide lahendamise võistlusi (muu
hulgas ka maleprobleemide lahendamise maailmameistrivõistlused). Seekord tuli
kongressile 209 osalejat 31 erinevalt maalt.

Eesti debüüt jäi tagasihoidlikuks

Üks tähtsamaid üritusi kongressi raames oli 32. maleprobleemide lahendamise
maailmameistrivõistlused. Et Eesti oli esmakordselt üsna arvukalt esindatud (kahel
varasemal kongressil käisid Eestist vaid Aunver ja Sööt), siis sai sel aastal
esmakordselt probleemmaletajate maailmakongresside raames välja pandud vabariiki
esindav võistkond koosseisus (päev varem toimunud avatud lahendamisvõistluse
tulemuste põhjal): Margus Sööt, Indrek Aunver ja Tatjana Fomina. Lisaks tegi
individuaalarvestuses kaasa ka Eerik-Jaan Sergo.
Võistluse lõpptulemused meie lahendajatele erilist rõõmu ei valmistanud. Kuna
enamuse meie võistlejate jaoks oli lahendamine MM-võistlusel esmakordne (vaid
siinkirjutaja oli ka varasematel aastatel individuaalarvestuses kaasa teinud), siis võib
ilmselt mõneti mõista, et kohad kujunesid üsna tagasihoidlikeks.
MM-võistluse kuldmedali võttis Piotr Murdzia (Poola) maksimaalse võimaliku
skooriga 90,0 punkti (lahendamiseks kulutatud aeg 222 minutit), hõbeda sai sama
lõpptulemuse kuid kehvema aja juures Georgi Jevsejev (Venemaa) 90,0 (252) ja
pronksi Michael Pfannkuche (Saksamaa) 89,5 (308).
Eesti lahendajate kohad olid järgmised: 73.Margus Sööt 50,5 (330), ..., 83.Tatjana
Fomina 19,5 (360), ..., 86.Indrek Aunver 12,5 (356), 87.Eerik-Jaan Sergo 9,0 (357).
Kokku oli võistlustules 92 osavõtjat (neist 4 võistlesid väljaspool arvestust).
Palju paremini ei läinud Eestil ka võistkondlikus arvestuses, kus arvesse lähevad iga
lahendamisvooru (kokku kuus vooru) kahe parema lahendaja tulemused. Riikide seas
osutus võitjaks Venemaa esindus, järgnesid Saksamaa ja Poola. Eestil tuli leppida
viimase ehk 24. kohaga.

Valiti eelmise aasta parim etüüd

Mida huvitavat veel probleemmaletajate maailmakongressi raames toimus, sellest on
huvilistel võimalik pikemalt lugeda Eesti Maleliidu kodulehekülje vahendusel
internetist. Ära on toodud põhjalik ülevaade Jurmalas toimunust.
Siinkohal tahaks aga tutvustada veel vaid kongressi raames niinimetatud etüüdide
komitee poolt tehtud otsust selle kohta, milline on 2007. aasta parim maleetüüd.
Nimetatud komitee valib kongressi ajal igal aastal välja ühe etüüdi eelnevast aastast,
mis on otsustajate arvates parim, mis aitab kõige lihtsamal kujul ja ilmekamalt
tavalisele malehuvilisele etüüdide valdkonda tutvustada.



Kui kahel eelmisel aastal, mil aasta etüüdi valimine on toimunud, valiti kaks korda
järjest parimaks Venemaal Vladivostokis elava Juri Bazlov’i looming, siis ka seekord
oli just see mees väga tõsine kandidaat esikohale. Siiski läks auväärt tunnustus
seekord ühe teise mehe väärt meistritööle. Niisiis “Aasta etüüd 2007”.

Mario Matous
Emil Vlasak & Jaroslav Polasek 50 JT 2007, 1. auhind

Valge alustab ja võidab!

Lahendus:
1.Rf3+ Kh1 (1...Kh3? 2.Rg5+ Kg2 3.Oxc5+ valge võiduga.)
2.Od4!! (Loob ähvarduse 3.Vh2#. Vale olnuks püüda sama ähvardust realiseerida
etturi löömise läbi, sest siis lõpeb asi kiiresti patiga: 2.Oxc5? La4+ 3.Rd4 Lxd4+!
4.Oxd4 – patt.)
2...Lf7+! (Parim kaitse mustale. Kuid esitame järgnevalt ka teised võimalikud
vastused. 2...Lc7+? 3.Re5 Lc8 (3...Lb8 4.Vb2! Lf8+ 5.Kg3 Lg7+ 6.Rg4 Lc7+ 7.Oe5
Lh7 8.Vd2 valge võiduga.) 4.Kg3 Lg8+ 5.Rg4 Lb8+ 6.Kh3 Lb3+ 7.Vc3 Lb1 8.Rf2+
Kg1 9.Re4+ cd4 10.Vg3+ Kf1 11.Rd2+ valge võiduga; 2...Lb8+ 3.Oe5 Lf8+ 4.Ke3
Lh6+ 5.Kf2 c4 6.Va2 Lb6+ 7.Od4 Lb1 8.Va1 valge võiduga.)
3.Ke3!! (3.Kg3? Lg6+ 4.Kf4 Lxc2 musta võiduga; 3.Ke5? Le8+ (või 3...Lxf3 ja must
pääseb vähemalt viigiga) 4.Kf6 Lh8+ 5.Kg5 cd4 musta võiduga.)
3...cd4+ 4.Kf2! (Ähvardab 5.Vc1#.)
4...Lf4 5.Vc6!! (Zugzwang ehk käigupuudus! Valge küll otseselt midagi ei ähvarda,
kuid musta lipul oleks vaja püsida diagonaalil c1-h6, kuid seda ei õnnestu mustal ilma
oma seisu nõrgestamata kuidagi teha. Vale olnuks aga 5.Ve2? Le3+ viigiga; 5.Va2?
Lc1 6.Kg3 Lc7+ 7.Kf2 Lc1 viigiga; 5.Vc8? Le3+ 6.Kg3 Lh6 7.Kf2 Le3+ 8.Kg3 Lh6
9.Vg8 d3 viigiga.)
5...Le3+ (5...d3 6.Vc8!! Lh6 7.Vb8! ja must saab peagi mati. Valge pidi aga kuni
eelmainitud viimase käiguni täpne olema, sest 7.Va8? Lg7! järel olnuks hoopis valge
seis paha-paha.)
6.Kg3 (Taaskord zugzwang ehk käigupuudus!)
6...d3 7.Va6! (Ähvardab 8.Va1#.)
7...Lc1 8.Va7! ja must ei suuda üheaegselt kaitsta matiähvardust esimesel real või h-
liinil ning valge võidab seetõttu kiiresti (vale olnuks aga 8.Va8? Lc7+ 9.Kf2 Lb6+).


