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Tuomio: monisiirtoiset / Award: moremovers
Suomen Tehtäväniekat 2006–2007

yseisinä vuosina julkaistiin Suomen
Tehtäväniekat -lehdessä vakinaisella
ensipainospalstalla seuraavat 12 tehtävää
2902 (Nedeianu), 2903 (Sokka), 2368v
(Krätschmer), 2978 (Dowd), 3022 (Kozdon),
3037 (Kozdon), 3101 (Uppström), 3102 (Kakabadze), 3158 (Perkonoja), 3159 (Pitkänen),
3121 (Pitkänen), 3157 (Dowd & Crusats) ja
lisäksi satunnaisemmin ilmestyvällä Pieni
on kaunista -palstalla tehtävä 2930 (Degenkolbe), eli kaiken kaikkiaan 13 ensipainosta.
Tehtävien pienehköön lukumäärään nähden taso oli hyvin tyydyttävä, mutta ennen
varsinaista tuomiota muutama sana hylkäämistäni tehtävistä. 2902 on Josef Halumbirekin edeltämä, kuten muuan lukijoistamme
osoittaa. Vertailutehtävän (20#, 5. palkinto
Schach 1954) lisäksi Halumbirek laati myös
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1940- ja 1960-luvuilla samalla idealla noin
20 useampisiirtoista tehtävää.
Tehtävän n:o 3102 laati ensi kerran Karl
Jaenisch (Découvertes sur le Cavalier aux
Échecs 1837) ja hänen jälkeensä moni muu
(Kf1, Rf3 – Kh1, Lf4 h3; 10#: 1.Re5 Kh2
2.Kf2 Kh1 3.Rg4 f3 4.Kf1 f2 5.Rxf2+ Kh2
6.Re4 Kh1 7.Kf2 Kh2 8.Rd2 Kh1 9.Rf1 h2
10.Rg3#). Toinen mahdollisuus, että laatija
on korjannut Jaenischin toisen tehtävän Kh3
Rf3 – Kh1 sf7 h7 15# (sama lähde) 1.Kg3 f6!
= 17#; mutta kummassakin tapauksessa omaperäisyys on riittämätön. Tehtävässä 3121 on
korotuslähetti. Minusta näyttää vahvasti, että
koneiston olisi saanut toimimaan ilmankin.
Tuomioni on seuraavanlainen:

In the years 2006 and 2007 12 original moremovers were published in the regular column
of Suomen Tehtäväniekat, and furthermore
one original in the sporadic column Small is
Beautiful, all in all 13 original moremovers.
Considering the relatively low number of
entries, the overall standard was very satisfactory, but before turning to awarded problems, a few words of the entries I decided to
discard. The idea of Nr 2902 is anticipated
by Josef Halumbirek, as pointed out by one
of the readers. In addition to the comparison
problem (20#; 5th Pr. Schach 1954), Mr. Halumbirek composed from 1940s until 1960s

some 20 long problems with the same idea.
A very similar problem to Nr 3102 was
first composed by Karl Jaenisch in 1837 and
many others after him. Another possibility
that composer has corrected Jaenisch’s 15#
Kh3 Sf3 –Kh1 Pf7 h7 1.Kg3 f6! = 17#, is
hardly better. In both cases, the originality
is insufficient. In Nr 3121 there is a promoted bB. I have a strong impression that
the mechanism can be realized with more
original means.

Ralf Krätschmer
1. palkinto/Prize

Pauli Perkonoja
2. palkinto/Prize

8#		 8+9

9#		6+10

1. palkinto/1st Prize: n:o 2368v Ralf
Krätschmer, GER.
Valkean pääaie kumoutuu valkean
tukesotilaaseen: 1.cxb3? Kxd3! 2.Lf5??
Myöskään 1.Lc6+ Kxf5 2.Ld7+ ei käy, sillä
2.- Kf6! Niiinpä 1.Rg3+ Kf4 2.Rh5+ Ke4
3.Lc6+ Kxf5 4.Ld7+ Ke4. Nyt valkealla
on uusi heikko ruutu c3:ssa: 5.cxb3? Kxd3!
6.Lf5+ Kc3. Niinpä välitoimena vR:n paluu:
5.Rg3+ Kf4 6.R3e2+ Ke4 ja vihdoin 7.cxb3
(8.Txd4#) Kxd3 8.Lf5#. Erittäin sievä ja
selväpiirteinen ohjaussommitelma.
White’s main plan is refuted by wPf5.
To get rid of the Pawn, W needs to guard f6
in order to be able to force black to capture
Pf5. Now, the main plan is prevented by the
flight on c3. Therefore, an intermediate plan

is needed in the form of wS’s switchback to
e2. Now, eventually, the stage is set for the
execution of W’s main plan. Very pretty and
clear-cut Führung combination

My award is as follows:

2. palkinto/2nd Prize: n:o 3158 Pauli Perkonoja, FIN.
Valkean kuninkaan pitää nousta 8. riviltä
tukemaan tornejaan mattihyökkäyksessä,
mutta varoen. MD uhkaa shakata sitä eri
linjoilta: g4-c8, g3-b8, g2-a8, e2-a6 ja f2-a7.
Toteuttaakseen nämä uhkaukset mustan on
avattava linjoja daamilleen d-sotilaallaan,
mutta näin tehdessään se avaa yhden linjan
ja sulkee toisen, niin että vK pääsee aina
mustan sotilaan taakse piiloon. Tätä korostaa
erityisesti loppuasema: msd4 torjuu sekä
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Baldur Kozdon
1. kunniamain./Honorable Mention

Steven B. Dowd & Joaquim Crusats
2. kunniamain./Honorable Mention

8#		 4+3

8#		 6+7

shakkauksen Dg2-f2+ että estää daamia
torjumasta mattia g4stä käsin! Temaattisesti
tätä voisi kutsua moninkertaiseksi ennakkobi-valveksi, mutta teoreettisesta jargonista
riippumatta viihdyttävä tehtävä, jonka
sivumuunnelmat niveltyvät luontevasti kokonaisuuteen. Tehtävä on muuten teknisesti
taiten laadittu: näennäinen tukenappula Rc1
toimii sekä sivumuunnelmassa (3.Rxe2) että
päämuunnelman lopussa (suojaa Tb3:n).
1.Kc8 d6 2.Kc7 Ka6 (2.- Dxe2 3.Rxe2 Ka6
4.Tf5 Ta1 5.Rd4 c1D 6.Tb6+ Ka7 7.Rc6+ Ka8
8.Tb8#) 3.Tf5 (3.Kc6? f~ +) d5 4.Kc6 (4.Tf4
Dxg4) Ka5 (4.- Ka7 5.Ta3+ Kb8 6.Te5 Dxg4
7.Te8+ Dc8 7.Txc8+ Kxc8 8.Ta8#) 5.Tf4 d4
6.Tf5+ Ka4 7.Kb6 Txc1 8.Tfb5 ~ 9.T5b4#.
WK has to ascend from the bottom rank
to assist his Rs in the mating attack, but
with utmost care. BQ threatens to check it
along several lines, and in order to do that
black moves his d-Pawn. While doing that,
black opens one line but closes another, allowing alwys wK to hide behind the Pawn.
This is underlined in the final position: bPd4
prevents WQ from checking Qf2+ and from
stopping mate by moving Qg2xg4! Thematically, you might call this a multiple anticipatory bi-valve, but regardless of thematic
jargon, this is a very entertaining problem,
where the side-lines fit naturally to the whole.
Technically, this is a good composition,
too:wSc1, seemingly a mere plug, is active

in one of the side-lines (2.- Qxe2 3.Sxe2) and
in the main variation, too (protecting wTb3
on move 7).
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1. kunniamaininta/1st Honorable Mention:
n:o 3022 Baldur Kozdon, GER.
VD:n odottelu ei auta, sillä mK tekee
itselleen välittömästi tilaa, esim. 1.Dg4? h~!.
Niinpä alkusiirto voittaa tarvittavan tempon
1.Dc4! Kg8 2.Dg4+ Dg6 (2.- Kh8? 3.Dc8+)
3.Dc8+ Kf7 4.Dc4+ Kf8 5.Ld6+ Ke8 6.De6+
Kd8 7.De7+ Kc8 8.De7#. Hyvä alkusiirto ja
varsinkin alussa vD:n tarkkaa peliä.
WQ’s waiting does not help, because
bK immediately clears himself space, for
instance 1.Qg4? h~! Therefore, the fine key
1.Qc4! wins the necessary tempo. Active and
precise play by wQ.
2. kunniamainta/2nd Honorable Mention:
n: o 3157 Steven B. Dowd, USA & Joaquim
Crusats, ESP.
Muutamalla riuskalla L:n vedolla valkea saa mustan pelin sekaisin. Siirtojen
perimmäinen tarkoitus on kuitenkin vain
pakottaa musta siirtoon b6-b5, jolloin ruutu
c5 jää suojatta mahdollistaen loppusommitelman. L-manööveri on hieno ja vaikea,
mutta on harmi, että vRb7 on sivustakatsoja
sen estäessä vain shakin Td6+. 1.Rb8! Thd4
2.Lh4 Td5 3.Lg5 Th4 4.Lc1! b5 5.Le3 Tdd4
6.Rxd7+ Txd7 7.Lc5+ Te7/Td6 8.LxT#.

Baldur Kozdon
1. maininta/Commended

Jorma Pitkänen
2. maininta/Commended

9#		 4+8

9#		 2+5

With a few brisk sweeps wB creates disorder among black’s troops. The ultimate
goal of the bishop’s play is, however, to
entice black to play b6-b5, enabling the final
combination. The bishop’s manoeuvre is fine
and difficult, but it’s a great pity that wSb7
is a mere bystander, preventing black from
checking Rd6+.

(3.- Le6+ 4.Kxb4 Lc4+/Lh3 5.Kxc4/Kxa3)
4.Kb2 (4.Kxa2? Lc4+ 5.Kb2 Lc4!) b3 5.Ka1
b2+ 6.Kxb2 a1D+ 7.Kxa1 Lg2 8.De1+ Lf1
9.Dxf1#.
It seems that the wK cannot play on light
squares, but b3 is available (whereas a2 is
not!). The point is that the bB must not be
let in to defend f1 with Be6-c4. A nice trick!

1. maininta/1st Commended: Baldur Kozdon.
Valkean mainio alkusiirto sallii mL.n
shakata ja nousta suojaamaan b8:n.. Erinomaiseen alkupeliin nähden loppuratkaisu,
jossa musta pystyy vain pitkittämään peliä,
on hiukan vaisu. 1.Ld5! (2.Tb4+ Ka7 3.Rc6+)
f4+ 2.Kh5 Lf4 3.Tb4+ Ka7 4.Rc6+ Ka8
5.Tb6 Ta7 6.Re7+ Tb7 7.Txb7 g1D 8.Tb6+
Ka7 9.Rc8#.
W’s splendid key allows black check and
lets bB in to protect the square b8, taking
some sting out of W’s attack. In view of the
excellent start, the final play, where black is
only able to delay mate, is a little tame.

Kari Valtonen
Tampere 14.12.2015
Huomautukset mattitehtävien ensipainostoimittajalle kolmen kuukauden kuluessa
lehden kannessa ilmoitetusta päivämäärästä.
Any claims should be addressed to the
editor of direct mate originals no later than
3 months after the date shown on cover.

2. maininta/2nd Commended: Jorma Pitkänen, FIN.
Näyttää siltä, että vK ei voi pelata valkeille ruuduille, mutta Kb3 käy päinsä (kun
taas Ka2 ei!). Jutun juju on siinä, ettei mL:ä
voi päästää torjumaan mattia c4:stä. Näppärä oivallus! 1.Df2 a4 2.Kb2 a3+ 3.Kb3! a2
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