
Patt sidumise läbi 
 
Tänases malenurgas vaatleme taas kord maleetüüde, kus nõrgema poole päästab 
kaotusest patt, mis tekkib seekord seoses sidumisega. Nõrgema poole vigurid on 
lõppseisus tugevama poole vigurite poolt nõnda seotud, et neil puudub 
liikumisvõimalus. 
 
Arthur Daniel 
Chess Amateur 1908 

 
(Kh7 Ve1 / Kf7 Ob3 ea3 ee4) 
Valge alustab ja viigistab! 
 
Valge olukord näib olevat lootusetu – mustal on kaks ohtlikult kaugele jõudnud 
vabaetturit, mis ähvardavad oda toel lipustuda, ometi leidub väljapääs. Lahendus: 
1.Vxe4! Oc2 2.Kh8! a2 (2...Oxe4 – patt) 3.Ve1! (3.Ve5? a1=V! ja must võidab) 
3...Ob1 4.Ve5! (4.Vxb1? axb1=V! ja must võidab) 4...a1=L – patt või 4...a1=V 
5.Va5! Vxa5 – patt. Vale olnuks aga alustada 1.Kh6? a2 2.Kg5 e3 3.Kf4 e2 ja must 
võidab. 
 
Janis Sehwers 
Rigaer Tageblatt 1909 
3. austus 

 
(Kb5 Vb7 Vh4 ea4 / Kg6 Of1 ea7 ee2) 
Valge alustab ja viigistab! 
 
Siingi on mustal üliohtlik vabaettur e-liinil, mis ähvardab nii-öelda äratõmbetulega 
lipustuda, valge näib selle ähvarduse vastu võimetu olevat. Lahendus: 1.Vg4+ Kh5 
2.Vh4+! Kg5 3.Vg4+ Kf5 4.Vf4+! Kxf4 5.Ka5! e1=L+ 6.Vb4+ K~ – patt. Ükskõik 
kuhu ka must kuningas tule eest eemale ei astuks, tekkib lauale patiseis, sest valge 
vanker on seotud. Samas kui must lööb lipuga valge vankri b4, siis on laual 
elementaarne viigiseis, sest valge kuningas seisab edaspidi a-liinil ees ja mustal ei 
õnnestu oma a-etturit lipustada, sest oda on nii-öelda valet värvi (valet värvi nurk a1). 
 
Vassili & Mihhail Platov 



La Strategie 1907 

 
(Kg1 Of1 Oh6 ed2 eh2 / Ke5 Od5 ea2 ed4 eh3) 
Valge alustab ja viigistab! 
 
Lahendus: 1.Og7+ Ke4 2.d3+ Ke3 3.Oh6+ Kf3 4.Oc1 (4.Oe2+? Kxe2 5.Oc1 Kxd3 ja 
must võidab) 4...a1=L 5.Oe2+ Kxe2 – patt. 
 
Iseseisvaks lahendamiseks pakume eelnevatest küll veidi keerulisema algseisuga 
maleetüüdi tuntud komposiitori Aleksei Troitzky loomingust. Lahendajatel ei maksa 
siiski rohkest materjalist end kohutada lasta, sest lahenduskäik on tegelikult vaid viie 
käigu pikkune. Valge kahib otsustavalt oma rasked vigurid ja lauale tekkib patiseis 
kuna valge kerged vigurid on lõppseisus seotud. 
 
Aleksei Troitzky 
Новое время 1898 

 
(Kh2 Lc8 Va6 Oh3 Rf1 eg2 / Ke4 Lc4 Vh7 Od5 Oh6 ec5 ee5 eg6) 
Valge alustab ja viigistab! 
 
Margus Sööt, meistrikandidaat males 
 
 
 
Eelmises malenurgas esitatud Aleksei Troitzky ülesande lahendus: 1.Va4! Lxa4 
2.Lg4+ Of4+ 3.Rg3+! Ke3 4.Le2+ Kd4 5.Ld1+! Lxd1 – patt. 


