
Soome meistrivõistlused osaleja pilgu läbi 
 
Järjekorras 30. Soome maleülesannete lahendamise meistrivõistlustest kirjutasime „Eesti 
Päevalehe“ malenurgas põgusalt 11. märtsi ajalehenumbris. Toona said ära toodud ka 
tulemused. Mäletatavasti oli soomlaste võistlus tänavu esmakordselt rahvusvaheline, sest 16 
osaleja seas olid ka eestlased Margus Sööt ja Indrek Turu. Tänases malenurgas vaatleme 
huvitavamaid maleprobleeme sellelt võistluselt. 
Võistlejatel tuli lahendada kolme tunni vältel 12 maleprobleemi – kaks kahe-, kaks kolme- ja 
kaks enamakäigulist matiülesannet, kaks etüüdi, kaks abi- ja kaks isematti. Iga probleemi 
korrektse lahenduse eest oli võimalik teenida viis punkti, maksimaalselt seega 60 punkti. 
Lahendamisvõistluse võitis Kari Karhunen 55 punktiga, järgnesid Jorma Paavilainen 40,5 ja 
Henry Tanner 39 punktiga. Järgnevad osalejad lõpetasid kõik juba alla 50-protsendilise 
tulemusega, eks näita seegi lahendada antud maleprobleemide raskust. Eesti lahendajatest 
lõpetas Margus Sööt 23 punkti ja 5. kohaga ning Indrek Turu 16 punkti ja 7.-8. koha 
jagamisega. 
 
Kinnisideed lahendusele lähemale ei vii 
 
Igal lahendajal on tavaliselt oma stiil. See tähendab esiteks seda, et lahendamist alustatakse 
väga erinevast otsast. Mõni lahendaja proovib maleprobleeme lahendada sellises järjekorras 
nagu need on lahendamislehel esitatud, teine talitab jälle risti vastupidi ehk alustab 
lahendamist tagantpoolt (abi- ja isemattidest). 
Mõni lahendaja üritab kirjutada paberile võimalikke avakäike ja võimalikke variante, teine 
määrib paberit jällegi kohati liiga tagasihoidlikult ehk kirjutab ainult need lahendused, 
millistes ta on sajaprotsendiliselt veendunud. Näiteid lahendamisstiilide erinevustest võiks 
tuua veelgi. 
Siinkirjutaja alustab sellistel võistlustel maleprobleemide lahendamist tavaliselt sootuks 
keskelt ehk siis enamakäigulistest matiülesannetest. Selliseid antakse tavaliselt lahendada 
kaks ja tavapäraselt langeb valik just pikemat lahendust küsivale ülesandele. Soome 
esivõistlustel pakuti enamakäiguliste vallas välja nelja- ja kuuekäiguline matiülesanne, 
alustuseks sai niisiis ette võetud kuuekäiguline. 
 
Karl Flatt 
Zurcher Illustrierte 1932 
2. kum 

 
(Kg4 Og1 Ra7 Rf6 ec5 eg5 eh2 / Ke5 Oh1 Rb8 Rh8 ee6 ef7 eg2 eg6 eh3) 
Matt kuue käiguga! 
 
Miks just selline valik? Sest analoogsete viie-, kuue- või enamakäiguliste matiülesannete 
puhul tuleb tabada tihti vaid autori idee ja selle leidmisel piisab lahenduskäigus vaid ühe-kahe 
variandi esitamisest. Seevastu näiteks kolme- või neljakäiguliste matiülesannete puhul tuleb 



lahenduskäigus tihti esitada koguni viis peamist varianti, milliste leidmine ei ole aga sugugi 
mitte lihtne. 
Nagu hiljem teiste lahendajate tulemusi vaadates selgus, siis oli eeltoodud kuuekäiguline üks 
lahendajatele enam punkte sisse toonud maleprobleeme (enam said lahendajad punkte vaid 
esimese kahekäigulise matiülesande eest). Ometi osutus see ülesanne siinkirjutajale tõeliseks 
peamurdmiseks, mis aga kõige hullem – ka tõeliseks ajaröövliks. 
Olles umbes pool tundi seisu uurinud ja puurinud ning vaaginud varianti, kuidas 1.Rb5! Rc6 
2.Ra3 Ra5! järel võiks valge edasi mängida, et kuue käiguga eesmärgini jõuda, tuli lõpuks 
enesele tunnistada, et see vist ei ole võimalik või jääb mingi peen manööver märkamata. 
Samas oli kujunenud justkui kinnisideeks see, et lahenduskäigus toimub mingi peen võitlus 
valge ja musta ratsu vahel, kuid ikka ja alati jäi vaagitud võimalikes variantides selles duellis 
võitjaks must ratsu. 
Niisiis tuli sellele ülesandele esialgu käega lüüa ja teisi seise vaadata ning ehkki hiljem sai 
selle seisu juurde korduvalt tagasi pöördutud, siis ei lubanud see ratsude duelli kinnisidee käes 
vaevlemine mul mitte grammigi lahendusele lähemale jõuda. 
Hiljem, pärast lahendamisvõistluse lõppu selle probleemi lahendust vaadates oli pettumus 
suur. Kuidas sai küll jääda märkamata valge ratsu lihtne teine käik, millega mõlemad valged 
ratsud võtavad kontrolli alla ühed ja samad väljad musta kuninga naabruses ja seeläbi luuakse 
ühekäigulise matiähvardus. Näinuks ma seda lihtsat käiku ja ähvardust, siis olnuks edasine 
ilmselt kergesti leitav, sest vigurikahing ja sellele järgnev musta ratsu käigupuudusesse 
asetamine on küll väga kena, kuid samas üsna tüüpiline manööver. 
Lahendus: 1.Rb5! (ähvardab 2.Od4#) 1...Rc6 2.Rc3 (ähvardab 3.Rd7#) 2...Rb8 3.Re2 
(ähvardab 4.Od4#) 3...Rc6 4.Od4+! Rxd4 5.Rg1 R~ 6.Rf3#. 
 
Avatunni järel tekkisid loobumismõtted 
 
Kuna kuuekäigulise lahendamine võttis tublisti aega, kuid tulu sellest ei tõusnud ja ka teiste 
ülesannete vaatamine oligi lahendamisvõistluse avatunnil jäänud vaid vaatamiseks, siis olin 
pärast esimese tunni möödumist tavatult täbaras olukorras. Kolmandik lahendamiseks ette 
nähtud ajast oli möödas, aga minu paber lahendustega oli jätkuvalt tühi. Vägisi tekkisid käega 
löömise mõtted, õnneks jätkus siiski tahtmist jätkata ja lõpptulemus polnudki nii väga paha. 
Südantsoojendav oli hiljem lugeda Indrek Turu humoorikat kommentaari enda võistluse 
kohta: „Seekord oli mul üsna suuri raskusi käimatõmbamisega. Esimene kahekäiguline 
ülesanne ei edenenud üldse ja oleksin peaaegu laua taha magama jäänud. Tund aega hiljem oli 
sama seis ja ma mõtlesin juba, et tuleb vist nulliring. Õnneks nii aga ei läinud, sain 
kahekäigulised matiülesanded kuidagi tehtud ja võtsin käsile kuuekäigulise. Selle 
äralahendamisega olen ma eriti rahul, sest varem olen ma sellistest loobunud. Aga pärast seda 
enam palju aega ei olnudki ja rohkem ma midagi erilist korda saata ei suutnud.“ 
Niisiis oli mõlemal eestlasel avatunni järel seis kehv, kuid tubli töö järelejäänud aja jooksul 
võimaldas saavutada siiski korraliku lõppresultaadi. Siinkirjutaja sai lõpuks veatult hakkama 
ühe kahe- ja ühe kolmekäigulise matiülesandega, samuti ühe abi- ja ühe isematiga. Lisaks 
veel mõni juhuslik punkt. 
Lõpetuseks pakume lugejatele tutvumiseks kogu lahendamisvõistluse ühe raskema ülesande, 
millise eest said lahendajad pea kõige vähem punkte. Tegu on kauni isematiga ehk 
ülesandega, kus valge sunnib musta nõutava käikude arvuga end matistama. 
 
Jakov Vladimirov 
Moskva meistrivõistlused 1998 
1. sija 



 
(Kc1 Lf5 Vc7 Vh6 Ob5 Rf7 Rg2 ea4 eb2 eb4 ec3 ef3 / Kd5 Od1 Oe5 eb3 eb7 ec2 eg5 eg7) 
Isematt nelja käiguga! 
 
Lahendus: 1.Oe2! (ähvardab 2.Rf4+ gxf4 3.c4+ Kd4 4.Lxf4+ Oxf4#); tekkib kolm ilusat ja 
meisterlikult konstrueeritud varianti: 1...b5 2.Ld3+ Od4 3.Lc4+ bxc4 4.Re3+ Oxe3#; 1...g4 
2.Ld7+ Od6 3.Lc6+ bxc6 4.Rf4+ Oxf4#; 1...Oxe2 2.Vd7+ Kc4 3.Vd4+ Oxd4 4.Re3+ Oxe3#. 
 
Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 


