Tuomio / Award: Tehtäväniekka 2015‒2016, a#n / h#n
Haluan kiittää Harry Fougiaxisia ja Suomen
tehtäväniekkoja luottamuksesta, kun sain
tuomittavakseni vuosien 2015‒2016 pitkät
apumatit.
Apumattitoimittajalta saamassani listassa oli tuomittavana 46 tehtävää. On
harmi, että tehtävien yleistaso oli mielestäni
korkeintaan tyydyttävä, sillä Tehtäväniekkalehden toimituskunta saa aikaan loistavia
julkaisuja.
Yleensä tuomioitteni alussa mainitaan
tehtävät, jotka eivät päässeet mukaan tuomioon, sekä syyt tähän. Mutta kun luen
uudelleen vanhoja tuomioitani, minusta
usein tuntuu, että tällainen tapa vie huomiota
tehtävistä, jotka päätyvät tuomioon. Joten
tällä kertaa päätin tulla toimeen ilman tätä
epäsuosittua osiota!
Tässä on tuomioni:

Wilfried Neef
2. kunniamaininta /
2nd Hon. Mention

Dmitri Turevski
1. kunniamaininta /
1st Hon. Mention

a#5½*		

2+3 a#6		

1. kum. / 1st HM: D. Turevski (RUS) (4329,
4/2015)
1.Ke6 Ra7 2.De8+ Rc8 3.Kd7 Kb8 4.Kd8
Ra7 5.Td7 Rc6#; 1.- Ra5 2.Ke6 Rb7 3.De8+
Ka7 4.Kd7 Ra5 5.Kd8+ Kb8 6.Td7 Rc6#.
Vaihdelmassa esiintyy kaksisiirtoinen
paluu ja katkosiirto perärivillä. Ratkaisussa
täytyy tarvittavan valkean tempon takia
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I wish to thank Harry Fougiaxis as well as
the Finnish chess problem society for entrusting me with the judgment of the longer
helpmates of the period 2015‒2016.
According to the list I received from the
helpmate editor there were 46 problems to
consider. It is a pity that, in my view, the
general level was no better than satisfactory
since the editorial team of Tehtäväniekka
provides an excellent publication.
Usually my awards start with a number
of problems that did not enter the award and
some explanation therefore. But rereading
my own old awards I keep having the feeling
that this manner detracts attention from the
actually awarded problems. So this time I
decided to do without this anyway unpopular
section!
Here is my award:
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Christopher Jones
3. kunniamaininta /
3rd Hon. Mention

3+10 a#3½

2.1.1...

7+11

katkaista 7. rivi, ja kuten asiaan kuuluu,
näemme jälleen pitkän paluun! Ei edes koko
mustan siirtosarjan toistuminen voi estää
sitä, että tämä Tanagra on hyvin mieleen
jäävä.
Two-step switchback with shut-off of
the 8th rank in the setplay. Because of the
needed white tempo, in the solution a closing

of the 7th rank is needed. Very suitably we
see another extended switchback! Not even
the repetition of the complete black move
sequence can prevent that this Tanagra is
very memorable.
2. kum. / 2nd HM: W. Neef (GER) (4330,
4/2015)
1.Lb4 Lxb4 2.Kc4 Le1 3.Rc3+ Kd2
4.Kb4 Kd3 5.Ka3 Kc4 6.Ra4 Lb4#
Kniest, jossa ”Kniest-uhraus” toteutuu
mK:n reitillä kohti mattiruutua (Annäherungskniest), mitä seuraa täydellinen valkomusta intialainen. On hieman ärsyttävää,
että myös vK ylittää tämän intialaislinjan
‒ kaikesta huolimatta tehtävä on teemaltaan
hyvin mielenkiintoinen.
Kniest with the ”Kniest sacrifice” on bK's
route to the mating square (Annäherungskniest) followed by complete white-black Indian.
It is a bit irritating that the wK crosses the
Indian line ‒ nevertheless this is a thematically very interesting problem.
3. kum. / 3rd HM: C. Jones (GBR) (4383,
2/2016)
1.- exd4+ 2.Kxd4 c5 3.Kxc5 Lc6 4.Rd4
Tc3# ; 1.- e4+ 2.Kxe4 Tc3 3.Rd5 cxd5 4.Kxd5
Lc6#
Tässä monipuolisessa tehtäväaiheiden
sekoituksessa on mielestäni todella kiinnostavaa se, miten valkeat sotilaat vaihtavat
vastavuoroisesti lyöviä ja ei-lyöviä siirtojaan.
Tämä oli minulle hyvin vaikea pähkinä
ratkaistavaksi!
Convoluted melange of problem motifs;
in my view a really interesting element is the
reciprocal change move/capture in the play
of the two white pawns. For me this was a
very hard nut as to solving!
Erikoiskum. / Special HM: H. Tanner
(FIN) (s. 63, 2/2015)
1.- Rf7 2.Kb7 Rd6+ 3.Kc6 Rc4 4.Kb5
Rxa3+ 5.Kxa5 Kb2 6.a1T Kc2 7.Tb1 Kc3
8.Tb5 Rc4#

Hyvin harvoin näkee vuosikilpailussa
yhtä paljon omistustehtäviä ‒ ehkä tämä on
Suomen tehtäväniekkojen hieno perinne?
Tämä on näistä tehtävistä kaikkein vaikuttavin, koska siinä esiintyy epätavallinen
yhdistelmä erilaisia ”omistuselementtejä”.
Nappulapylväs a-linjalla symboloi I:tä, vR
symboloi S:ää, ja tietysti tehtävän pituus, 7,5
siirtoa, yhdistyy 75:nteen syntymäpäivään:
Ilkka Sarén 75! Tehtävä olisi varmasti ollut
haaste ratkaisijoille (yllättävine tempoineen
ja täsmällisesti määräytyvine siirtoineen),
jos ratkaisu olisi julkaistu jossain muualla
lehdessä…
Very rarely one sees so many dedication
problems in an informal tournament ‒ maybe
a good Suomen Tehtäväniekat tradition?
This problem is the most striking example
because of the unusual combination of different ”dedication elements”. We see a piece
column on the a-line (symbolizing "I"), a wS
(symbolizing "S") and of course the length
7.5 (connected with the 75th birthday): Ilkka
Sarén 75! This surely would have been a
solving challenge (with its surprising tempo
and the exactly determined moves) in case
of publishing the solution elsewhere in the
magazine...
Henry Tanner
Omistus / Dedicated to Ilkka Sarén 75 v.
Erikoiskunniamaininta /
Special Hon. Mention

a#7½		

3+6
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Henry Tanner
Omistus / Dedicated to
Leo Lahdenmäki 75 v.
Kiitosmaininta /
Commendation

a#7½		

6+6 a#4

Jorma Pitkänen
Kiitosmaininta /
Commendation

3.1.1…

Christer Jonsson
Kiitosmaininta /
Commendation

2+6

a#5

Kim. / Comm.: C. Jonsson (SWE) (4264,
2/2015)
1.Kc7 Lxa4 2.Kb6 Ld1 3.Ka5 Kc2 4.Ka4
a3 5.La5 Kb2# ; 1.Ke7 Lxh5 2.Kf6 Ld1
3.Kg5 Ke2 4.Kh5 Kf3 5.Lg5 Kg3#
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3+8

Christer Jonsson
Kiitosmaininta /
Commendation

Kim. / Comm.: H. Tanner (FIN) (s. 11,
1/2015)
1.- Ld7 2.e3 Lh3 3.e2 Lf1 4.exf1R Lb1
5.Rd2 Lf5 6.Rxb3 Lc8 7.Ka4 La6 8.Ra5 Lb5#
Toinen hyvin viehättävä omistustehtävä.
On paradoksi, että uhrausnappulaksi f1:een
täytyy valita se lähetti, joka jo sijaitsee
oikein…
Another very neat dedication. Paradoxically, for the sacrifice on f1 you have to
choose the bishop that actually stands right...
Kim. / Comm.: J. Pitkänen (FIN) (4261,
2/2015)
1.Kf5 e6 2.Rd7 exd7 3.Tf6 d8D 4.Ke6
Dxd5# ; 1.Rf6 exf6 2.Kd6 fxe7 3.Le6 e8D
4.Ld7 De5# ; 1.Rd6 exd6 2.Rc8 d7 3.Kd6
dxc8D 4.e6 Dd8#
Valkean sotilaan siirrot on toteutettu
kauniisti. Kd6-siirron toistuminen on pieni
puute.
Neat arrangement of wP-play. The repeated move Kd6 is a slight flaw.

2.1.1…

a#3½

2.1.1...

5+6

Kniest ja intialainen laudan vastakkaisilla reunoilla. Yksinkertainen mutta selkeä
idea.
Kniests and Indians at opposite edges of
the board. A simple but clear-cut idea.
Kim. / Comm.: C. Jonsson (SWE) (4328,
4/2015)
1.- Rc1 2.Lf5 Rd3 3.exd3 Kf2 4.Ke4
Lf3# ; 1.- Lxg4 2.Rf5 Lf3 3.exf3 Kd2 4.Ke4
Rc3#
Tehtävässä yhdistyvät Zilahi ja uhraukset
(lyönnittömin uhraussiirroin), jotta ms pääsee siirtymään. Rujo lyönti g4:ssä häiritsee

Jorma Pitkänen
versio: Harri Hurme
Kiitosmaininta /
Commendation

hieman muutoin hyvää vaikutelmaa. Yllättävää kyllä en
pystynyt löytämään tehtävälle edeltäjää.
Combination of Zilahi and capture-free sacrifices to
enable moves of a black pawn. The rude capture on g4 affects a little the otherwise good impression. Astonishingly
I was not able to find an anticipation.
Kim. / Comm.: J. Pitkänen, versio Harri Hurme (FIN)
(4386v s. 101, 2/2016)
1.h1L d4 2.Lc6 d5 3.d1R dxc6 4.Rxb2 Kxb2 5.a1T c7
6.Ta7 c8D# ; 1.d1L d4 2.h1T d5 3.Th7 d6 4.Ta7 d7 5.Lg4
d8D+ 6.Lc8 Dxc8#
Maistuva korotuscocktail.
A tasty promotion cocktail.

a#6

2.1.1...

3+5

Georgios Voulgaris
Kiitosmaininta /
Commendation

Kim. / Comm.: G. Voulgaris (GRE) (4440, 4/2016)
1.Db1 Le2 2.Lf5 Lxh5 3.Th6 Le2 4.Lg6 Kf3 5.Kh5 Kf4#
Mustan 1. siirto, jossa mD siirtyy syrjään, määrittelee
myöhemmän kriittisen siirron pituuden. Hyvä tehtävä, jossa
tutut elementit on esitetty kauniisti.
The hideaway in B1 determines the length of the later
following critical move. Good problem with known elements
nicely arranged.
Haluan kiittää Rolf Wiehagenia arvokkaasta avusta tämän
tuomion kirjoittamisessa.
I wish to thank Rolf Wiehagen for the valuable help in
preparing this award.

a#5		

2+9

Berliinissä, maaliskuussa 2018 /
Berlin, March 2018
Eckart Kummer
Suomennos: Henry Tanner
Mahdolliset huomautukset tuomioon on lähetettävä kolmen
kuukauden kuluessa lehden ilmestymisestä Neal Turnerille
(nealturnerfinland@hotmail.com).
Any claims should be addressed to Neal Turner
(nealturnerfinland@hotmail.com) no later than 3 months
after the date shown on the cover.
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