
Rekordarv osalejaid rahvusvahelisel maleprobleemide lahendamisel Tallinnas 
 
Järjekorras viies ülemaailmne maleprobleemide lahendamise võistlus toimus 25. jaanuaril. 
Taas asus üks lahendamispunkt Tallinna vanalinnas Paul Kerese malemajas, nii oli ka Eesti 
huvilistel hea võimalus lahendamisvõistlusel kaasa lüüa. Kokku oli Tallinnas lahendajaid 
tänavu rohkem kui ühelgi varasemal aastal – üksteist. 
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. 
Lahendamisvõistlus 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. Lahendamisvõistlus 
koosneb kahest kaks tundi kestvast voorust (kestvus seega kokku neli tundi), kahe vooru 
vahele mahub pooletunnine vaheaeg. 
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). Iga probleemi täielikult korrektse lahenduse eest on võimalik teenida viis punkti. 
 
Lahendajaid Eestist ja Rootsist 
 
Tallinnas oli seekord kokku osalemas niisiis üksteist lahendajat. Peaturniiril tegid kaasa 
rahvusvaheline meister Rootsist Axel Ornstein, siinkirjutaja Margus Sööt, Indrek Turu ja 
Tatjana Fomina. Noortele ja esmakordsetele lahendajatele mõeldud turniiril osalesid Triin 
Narva, Raigo Aljand, Regina Narva, Georg Abozenko, Madis Nahkur, Ranel Tammela ja 
Lauri Kubre. 
Kuna Rootsis lahendamise võimalus puudub (pole lahendamispunkti), kuid selline võimalus 
on nii Eestis kui ka Soomes, siis seetõttu otsustaski Axel Ornstein ühendada 
lahendamisvõistluse seekord meeldiva Stockholm-Tallinn-Stockholm ristlemisega ja Eesti 
pealinna külastamisega, ühtlasi andis ta sellega Tallinna osavõistlusele rahvusvahelist hõngu. 
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, ühes järgnevas teemakohases ajaleheartiklis. 
Meenutame siinkohal lühidalt ka lahendamisvõistluse ajalugu. 2005. aastal, mil üleilmse 
lahendamisvõistlusega algust tehti, Eestis veel lahendajatel kaasalöömise võimalust polnud. 
Alates 2006. aastast on üks üleilmsetest lahendamispunktidest asunud Tallinnas. Eestis oli 
lahendajaid 2006. aastal kaks, 2007. aastal kolm ja 2008. aastal kaheksa. 
 
Valitud maleprobleemid lahendamisvõistluselt 
 
Tänases malenurgas tutvustame mõnesid maleprobleeme esimesest sektsioonist (mõeldud 
kogenud lahendajatele) ja järgmises malenurgas valitud “pähkleid” teisest sektsioonist 
(mõeldud algajatele ja/või noortele lahendajatele). 
 
1. kategooria, 1. voor, 1. ülesanne 
A. Mackanzie, Mirror of American sports 1886, 1. auhind 
 



 
(Ke1 Lc1 Vf6 Og4 Oh8 Rc5 Re7 eb4 eb6 ed3 ed7 ef2 / Ke5 La8 Ve3 Vf3 Oa1 Oh7 Rc7 ee2 
eg5 eg6) 
 
Matt kahe käiguga! 
Lahendus: 1.Rb7! 
 
 
1. kategooria, 1. voor, 3. ülesanne 
G. Bluhm, Förderungsturnier des DSV 1961, 5. auhind 
 

 
(Kh1 Vh3 Od2 Rb7 Rc3 ea3 ef4 / Kd4 Of2 Ra7 ec4 ec6 ed3 ef7) 
 
Matt kuue käiguga! 
Lahendus: 1.Vh8! (ähvardab 2.Vd8#) 1...Oh4 2.Ve8! (ähvardab 3.Ve4#) 2...f5 3.Ve6! 
(ähvardab 4.Vd6#) 3...Rb5/Rc8 (3...Oe7 4.Vxe7 Rb5/Rc8 5.Vd7+ Rd6 6.Vxd6#) 4.Vd6+!! 
Rxd6 5.Rc5! Kxc5 6.Oe3#. 
 
 
1. kategooria, 2. voor, 12. ülesanne 
W. A. Shinkman, Sunny South 1890/1891, 2. auhind 
 

 
(Ka8 Ld5 Vc2 Vh7 Of6 Rc8 ee7 / Kc7 La3 Oc5 Og2 Rd8 Rg8 ea7 ee6) 
 
Isematt kolme käiguga! 



Lahendus: 1.Vh8! (ähvardab 2.exd8=O+ Kxc8 3.Lc6/Lb7+ OxL#) 1...Of1/Oh3 2.Lxd8+ Kc6 
3.Rxa7+ Lxa7#; 1...exd5 2.exd8=L+ Kc6 3.Rxa7+ Lxa7#; 1...Kxc8 2.exd8=V+ Kc7 3.Lb7+ 
Oxb7#; 1...Rc6 2.e8=R+ Kxc8 3.Lxc6+ Oxc6#; 1...Rxe7 2.Oe5+ Kxc8 3.Lb7+ Oxb7#. 
 
Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 


