
Tempoduell maleülesannetes 
 
Tänases malenurgas on teemaks tempoduell probleemmales. Tempoduelli käigus on 
üritava poole eesmärgiks tekitada olukord, kus mingis seisus oleks ebasobival hetkel 
vastase käik ja pärast selle käigu sooritamist on võimalik teostada võitev (vahel ka 
viigistav) manööver või hoopis vastaspoole kuningas matistada. 
 
Otto Blathy 
Vielzügigen Schachaufgaben 1890 

 
(Kc1 ea2 eb6 ec2 ed6 ee2 eh2 eh3 / Kc8 Oa1 ea3 ec3 ee3 eh4) 
Valge alustab ja võidab! 
 
Lahendus: 1.Kd1! Ob2 2.Ke1 Oc1 3.Kf1! (3.Kd1? Od2! viigiga, valge on 
käigupuuduses ja seetõttu suudab must kuningas likvideerida mõlemad valge 
vabaetturid) 3...Od2 4.Kg1 Oe1 5.Kg2 Od2! (5...Of2 6.Kf1! valge võiduga, 
analoogselt peavariandile) 6.Kf1 Oc1 7.Ke1 Ob2 8.Kd1! Oa1 9.Kc1 Ob2+ 10.Kb1! ja 
valge võidab, sest üks valge vabaetturitest lipustub peagi. Algseisus oleks loomulikult 
olnud vale alustada kohe 1.Kb1? Ob2! ja kuna käiguõigus on valgel, siis lõppeb partii 
viigiga. Selles etüüdis realiseerub tempoduelli ideeline olemus väga ehedalt, mõlemad 
pooled teevad jõupingutusi selle nimel, et ebasobival hetkel oleks vastase käik – valge 
üritab seeläbi võita, must viigistada. 
 
Franz Sackmann 
Münchener Zeitung 1913 

 
(Kg4 Of4 Rb4 Rf7 eb2 eb3 ec3 eg5 / Ke4 Rb7 eb5 eg6) 
Matt kuue käiguga! 
 
Lahendus: kui algseisus oleks musta käik, siis oleks asi lihtne, sest iga musta ratsu 
liikumise peale järgneks Rd6#, paraku on käigul valge ja nii tuleb leida võimalus 
käigu üleandmiseks mustale. 1.Re5 Rc5! (kuna valgel on mõjusad ähvardused, siis 
kaitseb vaid see käik musta kiirest matist – nimelt ähvardab valge matistada väga 
mitme ratsumanöövriga: 2.Red3 - 3.Rf2# või 3.Rc5#; 2.Rf3 - 3.Rd2#; 2.Rd7 - 3.Rf6# 
või 3.Rc5#; 2.Rf7 - 3.Rd6#) 2.Rf3! Rxb3 3.Re5 Rc5! (taas peab must end just nõnda 
kaitsma) 4.Rf7 Rb7 5.b3! R~ 6.R(x)d6#. Nagu me nägime, siis sai otsustavaks vaikne 



ja märkamatu tempokäik 5.b3! – tõepoolest meisterlikult konstrueeritud 
maleülesanne. 
 
Samuel Loyd 
Chess Monthly 1857 

 
(Kh1 La3 / Kf1 ee2) 
Matt viie käiguga! 
 
Lahendus: 1.Lf8+! Ke1 2.Ld6 Kf2 3.Lf4+ Ke1 4.Ld4 Kf1 5.Lg1#. Erakordselt vähese 
materjali hulga juures realiseerub kaunis valge lipu ja musta kuninga duell. Valge 
peab oma eesmärgi saavutamiseks mängima täpselt, selleks kasutatakse oskuslikult 
ära musta kuninga vähest liikumisvabadust. 
 
Iseseisvaks lahendamiseks pakume kolmekäigulise ülesande Jan Dobrusky 
loomingust, kus realiseerub valge lipu ja musta oda vaheline tempoduell. Valge 
avakäigu järel on must sisuliselt sunnitud odaga käima ja seejärel jälitab valge lipp 
musta oda nagu kiskja, kes jälitab oma saaklooma. Must jääb käigupuudusesse ja 
valgel võimaldab kolmandal käigul matistada just tõsiasi, et must peab selle 
matistamise võimaluse looma oma teise käiguga (käigupuudus). 
 
Jan Dobrusky 
Zlata Praha 1888 

 
(Kh2 La1 Vg2 / Kf4 Oa2 ee4 ef5) 
Matt kolme käiguga! 
 
Margus Sööt, meistrikandidaat males 
 
 
 
Eelmises malenurgas esitatud Jan Dobrusky ülesande lahendus: 1.Vg3! Ob3 2.Lb2! 
O~ (2...e3 3.Ld4#) 3.Lb8#; 1...Oc4 2.Lc3! O~ 3.Lc7#; 1...Od5 2.Ld4! O~ 3.Ld6#; 
1...Oe6 2.Lf6! O~ 3.Ld6#; 1...Of7 2.Lg7! O~ 3.Lc7#; 1...Og8 2.Lh8! O~ 3.Lb8#. 


