
Soome meistrivõistlused maleülesannete lahendamises taas eestlaste osavõtul 
 
Juba 31. korda toimunud Soome maleülesannete lahendamise meistrivõistlused viidi läbi 21. 
veebruaril Helsingi „Shakkikoti“ ruumides. Teist aastat järjest olid sel võistlusel lahendajate 
seas ka eestlased, ühepäevase laevakruiisi läbi jäise Läänemere Tallinnast Helsingisse võtsid 
ette Margus Sööt ja Indrek Turu. Soomlaste lahendamisvõistlus oli tänavu üldse üsna 
rahvusvaheline, sest lisaks Eesti esindajate kohalolekule oli esmakordselt osalejariikide sekka 
sattunud ka Läti, meie lõunanaabreid esindas Andrei Kalinin. 
Soome meistrivõistlustel oli tänavu maleülesandeid lahendamas kokku 17 huvilist. 
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. 
Lahendusvõistlust vedas kohtunikuna Neal Turner. 
Punktide kokkuliitmisel selgus, et konkurents esikohale on äärmiselt tihe ja lõplik 
paremusjärjestus sai paika väga väikeste punktivahedega. Esikoha pälvis Jorma Paavilainen 
53,5 punktiga 60st, teine oli Terho Marlo 52 ja kolmas eelmise aasta võitja Kari Karhunen 51 
punktiga. Üle 50-protsendilise tulemuse said kirja veel Joose Norri (47,5 punkti), Henry 
Tanner (37), Hannu Harkola (33,5) ja seitsmendana Margus Sööt (31,5). Indrek Turu kogus 
15,5 punkti ja sai 12. koha, Läti esindaja Andrei Kalinin sai 13 punktiga 13. koha. 
Soomlased on maleülesannete lahendamises väga tugevad – Jorma Paavilainen omab 
rahvusvahelise suurmeistri tiitlit, Kari Karhunen ja Henry Tanner on rahvusvahelised meistrid 
ning Joose Norri FIDE meister. Soomes on veel mitmeid teisigi tiitlitega lahendajaid, kes aga 
seekordsel võistlusel ei osalenud. 
 
Valitud maleprobleemid lahendamisvõistluselt 
 
Kahekäigulised matiülesanded seekord eriti rasked ei olnud ja vaid vähesed lahendajad 
kaotasid vale lahenduskäigu andmise läbi punkte. 
 
Leopold Mieczyslaw Szwedowski, Themes-64 1973, 1. austus 
 

 
 
Matt kahe käiguga! 
 
Lahendus: 1.Rb4! ja must ei suuda järgnevat ühekäigulist matti vältida. Vale olnuks aga 
1.Lb4? Rb7! või 1.Lc7? Ve1! 
 
Kolme- ja enamakäiguliste matiülesannetega olid lahendajad juba oluliselt suuremates 
raskustes. Kui kolmekäiguliste eest suudeti veel enam-vähem rahuldavalt punkte teenida, siis 
enamakäigulistega oldi püsti hädas. 
 



Manfred Zucker, DDR Ty 1972, 1. austus 
 

 
 
Matt viie käiguga! 
 
Lahendus: 1.Lc1! (ähvardab 2.Lh1#) 1...Kd5 2.Lxc5+ Ke4 3.Lb5 (ähvardab 4.Lb7+) 3...Ob6 
4.Le5+ Vxe5 5.Rf6#. Vale olnuks aga 1.Lb5? Ob6! või 1.Lxc5? a6! 
 
 
Abi- ja isematid demonstreerivad huvitavaid ideid 
 
Abimatt on selline maleülesanne, kus pooled abistavad teineteist mati tegemisel – teevad 
koostööd (nn kooperatiivmatt). Üldjuhul alustab must ja matistavaks pooleks on valge. 
 
Zdenek Meergans, Rex Multiplex 1985, 2. auhind 
 

 
 
Abimatt nelja käiguga (kaks lahendust)! 
 
Lahendus: 1.d2 Lh4 2.Ke3 Kb6 3.Kd3+ Kxb5 4.Oe3 Lc4#; 1.Oc6+ Kxa6 2.Oe4 La5 3.Ke3 
Kb6 4.Kd4 Lc5#. Kaks üsna sarnast matipilti täiendavad teineteist. 
 
Isematt on selline maleülesanne, kus üks pool sunnib teist poolt end matistama, teisel poolel 
ei õnnestu seejuures vastasele mati panemist vältida (ta on sunnitud seda tegema). Üldjuhul 
on alustajaks valge, nõnda nagu tavaliste maleülesannetegi puhul. 
Nii abi- kui ka isematt on maailmas väga tuntud maleprobleemide žanr, need probleemitüübid 
on populaarsed maleülesannete koostajate seas, aga ka lahendajate hulgas. Eestis on need 
žanrid jäänud paraku teenimatult varju, eestlaste jaoks on ikka ja alati olnud populaarsemad 
matiülesanded ja etüüdid. 
Järgnev ülesanne oli muide üks Soome maleülesannete lahendamise meistrivõistlustest 
osavõtnutele kõige vähem punkte sisse toonud maleprobleem. 
 



Vukota Nikoletic, Phenix 1999 
 

 
 
Isematt viie käiguga! 
 
Lahendus: 1.Og8! järel on mustal kaks võimalust, ülesande autor on meisterlikult 
konstrueerinud kaks kaunist varianti. 1...c6 2.Lh5+ Rg5 3.f4+ Ke4 4.Vde8+ Re6 5.Ld5+ 
cxd5#; 1...c5 2.Lb2+ Rc3 3.Vf5+ Ke4 4.Lb7+ Rd5 5.Rc3+ Vxc3#. 
 
Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 


