
Põnevaid maleprobleeme rahvusvaheliselt lahendamisvõistluselt 
 
Tänases malenurgas tutvustame valitud maleprobleeme 25. jaanuaril toimunud ülemaailmselt 
maleprobleemide lahendamise võistluselt. Pikemalt kirjutasime sellest võistlusest, kus kaasa 
lõid ka paljud eestlased, eelmise nädala malenurgas. Ühtlasi tutvustasime siis ka mõnesid 
maleprobleeme esimesest sektsioonist (mõeldud kogenud lahendajatele), täna vaatleme 
ülesandeid teisest sektsioonist (mõeldud algajatele ja/või noortele lahendajatele). 
Meenutame siinkohal, et lahendamisvõistlus koosneb kahest kaks tundi kestvast voorust 
(kestvus seega kokku neli tundi), kahe vooru vahele mahub pooletunnine vaheaeg. Teises 
sektsioonis tuleb kummagi kahetunnise vooru vältel lahendada neli probleemi (kokku seega 8 
probleemi). 
 
Meeldiva seisupildiga ülesanded 
 
Esimese kahetunnise vooru vältel pakuti lahendamiseks kaks kahekäigulist matiülesannet, üks 
valge võitu nõudnud etüüd ja üks kahekäiguline isematt. 
 
2. kategooria, 1. voor, 2. ülesanne 
H. W. Bettmann, Good Companions 1923 
 

 
(Ka3 Vc6 Vd5 Oa7 Od3 ec7 / Kb7 Vb8 Oa8 Rd8 Rf7) 
 
Matt kahe käiguga! 
Lahendus: 1.Vd7! (ähvardab 2.c8=L/V#; 2.cxd8=R#; 2.cxb8=R#). 
Temaatilised variandid tekivad pärast käike 1...Kxc6 2.cxb8=R#; 1...Kc8 2.cxd8=L/V#; 
1...Vc8 2.cxd8=R#; 1...Kxa7 2.c8=R#; 1...Rxc6 2.cxb8=L#; 1...Re6 2.c8=L#. 
 
2. kategooria, 1. voor, 4. ülesanne 
B. Larsson, Problem 5. TT 1954, 2. austus 
 

 
(Kf1 Lf8 Of4 Rd5 Rh5 / Kf3 ee4 ef2 eg4) 
 
Isematt kahe käiguga! 
Lahendus: 1.Rdf6! e3 2.Og3 e2#; 1...g3 2.La8 g2#. 



Kena võrdlemisi väheste malenditega ülesanne ja meeldiv seisupilt algpositsioonis, mis lausa 
kutsub lahendama. Tekib kaks analoogset matipilti, olenevalt sellest, millise etturiga must 
liikuma hakata otsustab. 
 
Imeilus lipukahing teisest voorust 
 
Teise kahetunnise vooru vältel pakuti lahendamiseks kaks kahekäigulist matiülesannet, üks 
kolmekäiguline matiülesanne ja üks kahekäiguline abimatt. 
 
2. kategooria, 2. voor, 7. ülesanne 
O. Wurzburg, British Chess Magazin 1896 
 

 
(Kc5 Le2 Od7 / Kb7 ea6 ea7 ee5) 
 
Matt kolme käiguga! 
Lahendus: 1.Oh3! (ähvardab 2.Lg4 ja 3.Lc8#); 1...a5 2.La6+! Kxa6/K~ 3.Oc8#/Lc8#. 
Peavariant pakub tõepoolest ilusa lipukahingu ja kauni matipildi, kus valge ainsaks viguriks 
kuninga kõrval on valgeväljaline oda – kuid see on täiesti piisav jõud matistamiseks. 
 
2. kategooria, 2. voor, 8. ülesanne 
S. Eberle, Problem 1960, 1. auhind 
 

 
(Kb1 Lb2 Vg8 Oa8 / Kh1 Lg2 Vb3 Vb5 Of1 Oh8 Rc1 Rh2 ed2 ed3) 
 
Abimatt kahe käiguga! 
Lahendus: 1.Kg1 Ka1 2.Lg7 Ld4#. 
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