
Leonid Teder Postimehe maleprobleemide koostamise võistlusel II 
 
Jätkame Leonid Tederi elu- ja malelugu käsitlevate kirjutiste seeriat ülevaatega tema edukast 
esinemisest ajalehe „Postimees“ maleprobleemide koostamise võistlusel 1942. aastal, täna on 
vaatluse all nimetatud konkursi kolmekäiguliste ülesannete osakonna tulemused. Järgmises 
malenurgas tutvustame viimaks Leonid Tederi auhinnatud kompositsioone selle konkursi 
kahekäiguliste ülesannete osas. 
Ajaleht „Postimees“ tõi 20. märtsil 1943 ära kahe- ja kolmekäiguliste ülesannete 
auhinnastamise otsuse, probleemid seadis paremuse järjekorda Hans Jõgi. Sissejuhatavalt 
märgitakse nimetatud ajalehenumbris: „Auhinnastaja otsused jõustuvad avaldamisega. 
Igasugused reklamatsioonid auhinnatud ülesannete ebakorrektsuse või nende eelkäijate kohta 
palume saata hiljemalt 15. aprilliks „Postimehe“ toimetusse maleosa toimetaja nimele; selle 
tähtaja möödumisel jäävad auhinnastaja otsused lõplikeks.“ 
Seejärel tänatakse veelkord osalejaid aktiivse konkursil kaasalöömise eest: „Avaldame 
siinkohal tänu kõigile, kellede lahkel kaasabil meie esimene probleemide koostamise võistlus 
niivõrd hästi õnnestus, ja loodame, et ka edaspidised üritused leiavad malesõbrult sama elavat 
osavõttu.“ 
 
Kolmekäigulisi kompositsioone hindas ka Paul Keres 
 
Kolmekäiguliste ülesannete kohta kirjutatakse „Postimehes“ 20. märtsil 1943 järgmist: 
„Kolmekäiguliste ülesannete liigis võistles 5 autorit kokku 18 ülesandega, milliseist kolm olid 
ebakorrektsed, nimelt nr. 34, nr. 67 ja nr. 82. Suurima arvu ülesannetega võttis võistlusest osa 
J. Randviir – Tallinn, nimelt 9, kuna teisel kohal on L. Teder – Vara 4 ülesandega. 
Auhindadeks määrati selles liigis Rmk. 15.-, 10.- ja 5.- ja peale selle veel 3 austust. H. Jõgi 
kõrval hindas selle liigi ülesandeid teise kohtunikuna veel P. Keres, kellede hinnangute 
kombineerimisena saadi järgmine paremusjärjestus (hinnang ülesannete sisu kohta on Jõgilt).“ 
Seejärel on ajalehes ära toodud kolm auhinna ja kolm austuse pälvinud ülesannet. Esimese 
auhinna sai kolmekäiguliste ülesannete seas maletaja, maleõpetaja, rohkete maleraamatute 
autor ja suurepäraste malekompositsioonide koostaja Jüri Randviir (28.05.1927 Tallinn - 
08.08.1996 Tallinn), kelle elust ja tegemistest oleme varasemalt pikemalt kirjutanud ka „Eesti 
Päevalehe“ veergudel – vt. malenurk 19. oktoobril 2006. 
Teise ja kolmanda auhinnaga tunnustati kolmekäiguliste ülesannete seas Leonid Tederi 
loomingut. Samuti pälvisid Leonid Tederi tööd esimese ja kolmanda austuse (teise austuse sai 
Jüri Randviiru ülesanne). Neid ülesandeid alljärgnevalt tutvustamegi. 
 
Leonid Teder 
Postimees 26/01/1943 
Postimehe I maleprobleemide koostamise võistlus 1942. aastal 
II auhind kolmekäiguliste ülesannete seas 

 C+ 
(Kd4 Vh7 Rf8 ef7 eh3 / Kf5) 



Matt kolme käiguga! 
Lahendus: 1.Re6! Kxe6 2.f8=V Kd6 3.Vf6#; 1...Kf6 2.f8=R Kf5 3.Vf7#; 1...Kg6 2.f8=L 
Kxh7 3.Lg7#. 
Auhinnastaja Hans Jõgi hinnang ülesande sisu kohta: „Väga efektne ülesanne. Kolm 
etturimoondumist – lipuks, vankriks ja ratsuks – on nii kerge konstruktsiooni juures 
(miniatuur) juba ilusaks saavutuseks. Suureks vooruseks on ka asjaolu, et kõik kolm varianti 
lõpevad mustermattidega.“ 
 
Leonid Teder 
Postimees 03/12/1942 
Postimehe I maleprobleemide koostamise võistlus 1942. aastal 
III auhind kolmekäiguliste ülesannete seas 

 C+ 
(Ka5 Vd8 Ve6 Ob3 Of2 Rd2 Re3 / Kc5 Lh1 Oh7 Re7 ea3 ec6 eg3) 
Matt kolme käiguga! 
Lahendus: 1.Ve4! (ähvardab 2.Vc4#) 1...Oxe4 2.Rg2+ gxf2 3.Rxe4#; 1...Lxe4 2.Rf5+ 
gxf2/Ld4/Le3 3.R(x)e4#; 1...Lc1 2.Rc2+ gxf2 3.Vc4#; 1...Lh4 2.Rg4+ gxf2 3.Vc4# või 
2.Oc4/Oe6/Of7 ähvardusega 3.Rb3#; 1...Og8 2.Rd5+ gxf2 3.Vc4# või 2.Oxg8 ähvardustega 
3.Rb3# ja 3.Vc4#; 1...Lf1 2.Rexf1+ gxf2 3.Vc4#. 
Auhinnastaja Hans Jõgi hinnang ülesande sisu kohta: „Käesoleva probleemi idee näib olevat 
kaunis originaalne, kuna ta käsitab Plachutta sulgemise omapärast kasutamist. Suureks 
puuduseks, mis ei luba probleemi kõrgemale asetada, on aga matiähvardus teisel käigul.“ 
 
Leonid Teder 
Postimees 13/10/1942 
Postimehe I maleprobleemide koostamise võistlus 1942. aastal 
I austus kolmekäiguliste ülesannete seas 

 C+ 
(Kf8 Lb1 Oe8 Of6 Rd6 Rg8 / Kh7 Lc2 Vc4 Ve2 Rd3 ee4) 
Matt kolme käiguga! 
Lahendus: 1.Rxe4 (ähvardab 2.Rg5#) 1...Vcxe4 2.Lh1+ Vh2 (2...Vh4 3.Lxh4#) 3.Lxe4#; 
1...Vexe4 2.Lb7+ Vc7 (2...Ve7 3.Lxe7#) 3.Lxe4#; 1...Vc5 2.Lb7+ Vc7 3.Rg5#; 1...Vg2 
2.Lh1+ Vh2 3.Rg5#; 1...Ld2 2.Lb7+ Vc7 3.Lxc7#; 1...Lc1 2.Lxc1 ähvardustega 3.Lh6# ja 
3.Rg5#. 



Auhinnastaja Hans Jõgi hinnang ülesande sisu kohta: „Umbes sama idee nagu eelmiseski 
ülesandes, mis siin väljendub peale löömist e4 musta vankrite poolt. Kahjuks esineb aga ka 
siin sama puudus, nimelt matiähvardus teisel käigul.“ 
 
Leonid Teder 
Postimees 26/10/1942 
Postimehe I maleprobleemide koostamise võistlus 1942. aastal 
III austus kolmekäiguliste ülesannete seas 

 C+ 
(Ka6 Lh6 Oc8 Od4 ec3 / Kc4 eb6) 
Matt kolme käiguga! 
Lahendus: 1.Lh2! (ähvardab 2.La2+ Kd3 3.Of5#) 1...Kd5 2.Lh3 (ähvardab 3.Le6#) 
Kc4/Kc6/Ke4/Kd6 3.Oe6#/Ld7#/Lf5#/Ld7#; 1...Kd3 2.Of5+ Kc4 3.La2#; 1...Kb3 2.Oe6+ 
Ka~ 3.La2#. 
Leonid Tederi kommentaar selle ülesande juurde: „Pani imestama žürii ükskõksus minu ilusa 
kolmekäigulise ülesande nr. 43 suhtes. Paul Keres kirjutas selle ülesande kohta: „Kena 
miniatuur ja mitte sugugi eriti kerge lahendada.““ 
 
Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 


