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Jau pačioje kompozicijos aušroje autoriai ypatingą dėmesį skyrė taupumui – idėjos išreiškimui su minimaliausiomis 
sąnaudomis. Po kurio laiko šis principas susiformavo į taisyklingo mato sąvoką – mate turi dalyvauti visos, pozicijoje 
esančios, baltos figūros (išimtis - karaliui ir pėstininkams), o juodųjų karaliaus aplinkos laukeliai atakuojami po vieną 
kartą baltųjų figūrų arba  užimti (blokuoti) juodųjų figūrų. Šis mato realizavimo būdas yra aktualus ir šiandien,  o kai 
kurie kompozitoriai jį laiko svarbiausiu uždavinio kokybės požymiu. 1963 metais (tik!) E Albertas vokiečių žurnale 
“Feenschach-Aufsatz” išspausdina  straipsnį, kuriame pristato dar griežtesnę figūrų ekonomijos koncepciją matinėje 
padėtyje: taisyklingas matas, kuriame dalyvauja visos figūros esančios lentoje, - pavadindamas šį derinį Idealiu matu 
(arba patu). 

Eugenijus Albertas gimė 1930 metais Niujorke, studijavo tiksliuosius mokslus, matematikos profesorius. Pirmą 
uždavinį išspausdino 1952. Iš viso sukūrė apie 1000 uždavinių, kurių didžiausią dalį sudaro idealaus  mato kompozicijos. 
Išleisdamas  džiną į laisvę, Albertas negalėjo įsivaizduoti, kokį darbą atliko. 1983 metais jis pradeda leisti žurnalą „Ideal 
Mate Review“. Jo adresu pasipylė tūkstančiai laiškų su idealaus mato uždaviniais. Dabar Alberto kolekcija sudaro 55000 
(!) idealaus mato uždavinių. Alberto planas - išleisti jų enciklopediją. Pasirodo pirmi du „Ideal Mate Encyclopedia“ 
tomai, skirti  sutartam matui, su 5000(!) uždavinių, surinktų iš viso pasaulio. 

Milžiniškas medžiagos kiekis ir elementarios žmogiškos problemos liepė apsispręsti: o kas toliau? 2012 metais išėjo 
108, jau paskutinis „Ideal Mate Review“ numeris... Belieka laukti naujų garbaus amžiaus matematikos profesoriaus darbų 
– ši kartą, jau internetinėje erdvėje.. 

Kad galėtume įsivaizduoti, kaip E. Albertas suprato sutarto idealaus mato paskirtį, turėtume prisiminti prasidėjusią 
XX amžiaus antrąją pusę. Pagrindinis to meto kompozitoriaus instrumentas – šachmatų komplektas ir mintyse tūnanti 
idėja. Jokių programų, ESM ir kompiuterių. O pasirodančios naujos temos ir kombinacijos reikalauja vis daugiau figūrų 
lentoje, ir eiliniam kompozicijos mėgėjui visiškai neaišku, kodėl jos ten nieko neveikia. Ir kaip alternatyvą tiems 
daugiafigūriniams uždaviniams, Albertas pateikia savo minimalistinę versiją: idėją galimą išreikšti taip, kad visos lentoje 
esančios figūros būtų pajungtos pagrindiniam tikslui – mato karaliui – pasiekti, ir naudojami tam taktiniai „ginklai“ 
„nešaudytų tuščiomis“. 

 I A. Gattseris 
Sahovska kompozicija,1992 

 
9+2                                         h#3 

  E. Albertas 
Feenschach-Aufsätze, 1963 

 
2+5                                          h#4 

Idealaus mato aprašymas reiškia, kad jo sudarymui reikalingas ribotas figūrų kiekis – ne daugiau 8 plius karaliai, jei 
baltas valdovas gina tik vieną lauką.  I pozicija – maksimalus baltųjų figūrų kiekis idealiame mate. Aišku, kad kai kuriuos 
laukus prie juodųjų karaliaus galima blokuoti juodųjų figūromis, pereinant į kitą figūrų grupę. 

1.Ža3 e4  2.Žc4 e5+  3.Kd5 dc#. 
Alberto kūrinys įdomus savo taktinių motyvų sudėtimi – ėjimų pasirinkimu, tempo ėjimais, ir trijų figūrų sugrįžimais 

į paliktą laukelį. Ir visa tai baigiasi idealiu matu! Nieko nereikalingo! 
1.Bd7 Kb8 2.Kd6 Žb5+ 3.Kc6 Kc8 4.Bd6 Ža7#. 

     Visas pirmas „Ideal Mate Encyclopedia“  tomas pašvęstas vienvariantinėms sutarto idealiojo mato kompozicijoms. Čia 
įtrauktos visos J. Niemano rinkinio „Wenigsteiner im Hilfsmat “ mažafigūrinės pozicijos, užsibaigiančios idealiais matais. 
Iš viso jame yra 2200 uždavinių. Jie išdėstyti baltųjų figūrų skaičiaus didėjimo kryptimi nuo pėstininko iki valdovės 
pradinėje pozicijoje, o ne pagal idealų matą sudarančių figūrų skaičių. Todėl kai kur yra šioks toks neatitikimas tarp 
figūrų kiekio pradinėje padėtyje ir mate. Faktiškai pirmo tomo uždaviniai turėtų atspindėti visus galimus idealaus mato 
atvejus. Ar taip iš tikro yra, sunku pasakyti, nes nėra žinomas galimų idealių matų  skaičius. Antras tomas su 2800 
diagramų apima uždavinius turinčius kelis variantus su idealiais matais. Be to skiriasi ir antro tomo uždavinių rikiuotė, 
kuri, mano nuomone, nėra vykusi ir labai apsunkina norimos mato grupės paiešką. Taip pat tomuose nėra temų turinio, 
tad yra beviltiškas reikalas surasti knygose uždavinius su konkrečia tema. Autoriaus stalčiuose liko didžiulis kiekis 
uždavinių, turinčių dvynukus. Galbūt sulauksime trečio tomo, bent jau internetinėje erdvėje? 



 Grįžtant prie E. Alberto uždavinių iš “Feenschach-Aufsatz”, matosi autoriaus nusiteikimas pateikti idealaus mato 
pavyzdžius su kažkokiu konkrečiu taktiniu užtaisu. 

 III E. Albertas 
Feenschach-Aufsätze 1963 
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  IV E. Albertas 
Feenschach-Aufsätze 1963 
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         III uždavinyje – komplektas tokių motyvų: rikio kritinis ėjimas į h8, baltųjų karaliaus maršrutas rikio keliu, juodųjų 
figūrų ciklinis susikeitimas vietomis, baltųjų rikio grįžimas į pradinį laukelį ir finiše – idealus matas. Solidi miniatiūra! 

III. 1.Kh4 Rh8! 2.h5 Kg7 3.Žh6 Kf6 4.g4 Ke5 5.Kg5 Rf6#. 
Visiškai kitokia idėją randame IV pozicijoje. 

IV.  1. Kc3 Rf3 2. Kd4 Rh5 3. Kd5 Rg6 4. Žd4 Re4#. 
   Čia juodųjų karalius turi susirasti mato laukelį, o baltųjų rikis apsuka ratą ir matuoja iš pradinio laukelio. Vėl viskas 

idealu: ir turinys ir forma! Šiame uždavinių rinkinyje (F.-A.) E. Albertas nepateikia nei vieno sutarto mato dviem ėjimais. 
Ir iš tikrųjų: viename dviejų ėjimų variante praktiškai sunku pademonstruoti kokią tai taktinę idėją užsibaigiančią idealiu 
matu.  Trys ėjimai jau suteikia šiokią tokią galimybę rinktis taktinius motyvus. V pozicijoje - žirgų ėjimų pasirinkimas su 
jų grįžimu atgal. VI uždavinyje baltųjų figūros turi perteklinę kontrolės jėgą, todėl dalį figūrų reikia likviduoti. Ką 
juodosios figūros ir padaro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

V. 1. Žb5 Ža2 2.Kb3 Kd2 3.Ža3 Žc1#. 
VI.  1.Bxd5 c5 2.Bxc5 Rd5+ 3.Kxd5 Žf6#. 

Tačiau džinas iš butelio jau buvo išleistas! Pasipylė daugybė idealaus mato uždavinių, kuriuose pagrindinis tikslas ne 
idėja, o matinės padėties sudarymas. Betgi „laikas visagalis“. Vienvariantiniai uždaviniai neteko paklausos. Tuomet 
kompozitoriai įrodė, kad ir du variantai jiems - ne kliūtis. Antrame tome yra uždavinių su trim ir keturiais idealiais matais. 
Vis dėlto, reikalavimas, kad uždavinyje būtų bent du idėjiškai surišti  variantai, o ne tik idealūs matai, ne visada autoriams 
pavykdavo  

VII pozicijoje – tradicinis baltųjų baterijos bokštu ir rikiu sukūrimo mechanizmas, pakartotas tūkstančiuose 
uždavinių, tačiau čia šios baterijos idealus variantas! Vis dėlto daugelis uždavinių nerodo kokių tai sudėtingesnių taktinių 
motyvų, o pasitenkina idealaus mato sukūrimu. Be to dėl riboto figūrų skaičiaus beveik visi uždaviniai telpa į miniatiūrų 
sritį 

VII. 1.Vd5 Re1 2.Kd6 Rd2  3.Ve6 Rf4#;  
1.Ve5 Bf1 2.Kd6 Bf4 3.Ve6 Bd4#. 

 

V. E. Albertas 
Feenschach-Aufsätze 1963 
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VI. E. Albertas 
Feenschach-Aufsätze 1963 
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 VII, I. Krichelis 
Schach-Echo 1972 2 pr. 

 
3+4             2 spr.                     h#3 

VIII. V. Gebeltas 
Ideal Mate Review, 1994, Com. 

 
4+4                 2 spr.               h#2 

. 
VIII. 1.Rxe4 Re2  2.Rf5 Rc4#; 

1.Ra8 Rc2 2.Rd5 Žg5#. 
VIII uždavinys – prie miniatiūrų ribos. Pirmame sprendime esama baterija pakeičiama nauja. Antrame sprendime – rikio 
c6  tempo ėjimas, o tai reiškia, kad  yra „iliuzinis“ (trumpesnis puse ėjimo) sprendimas. Ties bokšto su rikiu riba 
praktiškai baigiasi trijų ėjimų kompozicijos,  o esant didesniam figūrų kiekiui į žaidimą įjungiamas figūrų anihiliacijos 
mechanizmas.  

 IX. .J. Mintz 
IMR 1985 1 pr 
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 X. E. Holladay 
IMR 1986 2 pr.                   

2+5             3 spr                    h#4 

IX pozicijoje - rekordinis žaidimas - penki idealūs matai!(padėtis atsukta 90 laipsnių) 
1.Vb3 Žd3  2.Rb4 Žb2  3.Bd2+ Ke3  4.Bc2 Žd1#;  

  1.Rd3 Ke1  2.Bc4 Kd1  3.Vb3+ Kc1  4.Rd4 Žd5#;  
        Aiškumo dėlei tarp sprendimų darome pauzę. 

  1.Rb5 Žc6  2.Bb4+ Kf3  3.Kc4+ Ke4  4.Qc3 Ža5#;  
  1.Bd2+ Kg3  2.Rd4 Žc2  3.Kd3 Kf3  4.Vc3 Že1#;  

  1.Bd5+ Ke1  2.Kd4 Kd1  3.Vf3+ Kd2  4.Ve4 Žc6#. 
   Keturiuose matuose iš penkių bokštas užtveria valdovę. Kadangi matai kuriami keturiais ėjimais ir be figūrų perkėlimo, 
tai pasiekimas -  kolosalus. Jei sudėlioti visas matines padėtis į lentelę, tai pastebėtume, kad liko nemažai neišnaudotų 
padėčių, laukiančių savo atradėjų.  

X pozicija turi aiškų pirmtaką,- jos  idealūs matai sutampa su ankstesnės pozicijos trim paskutiniais matais, pakeltais 
viena gulstine aukštyn.  

  1.Rb6 Žc7  2.Bb5+ Kf4   3.Kc5+ Ke5  4.Vc4 Ža6#; 
 1.Bd3 + Kf5   2.Rd5 Žc3   3.Kd4 Kf4   4.Vc4 Že2#. 
1.Va1 Kf3  2.Bd6+ Ke2  3.Kd5 Kd3   4.Ve5 Žc7#. 

Galima bet kaip aiškinti antro prizo uždaviniui paskyrimą, bet tai griauna idealių matų idiliją. Tarp jų -  daugybė  
padėčių su figūrų pakeitimo vienų kitomis, ėjimų skaičiaus pasikeitimo ir kt., neturi  jokios įtakos  galutiniam rezultatui, 
.t. y. finaliniam mato paveikslui. Kažkiek įdomus tik pats ėjimų tvarkos suradimas. Gal todėl  pastaruoju metu 
susidomėjimas tradiciniais idealiais matais krito, o dėmesys vėl krypsta į E. Alberto iškeltas idėjas. Jau atsiranda  vienas 
kitas kompozitorius, bandantis įnešti „vėjo“  į idealių matų „jūrą“. 

 
 
 
 



 
 

 XI. V. Paliulionis  
Šachmatija, 2012 
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 XII. V. Paliulionis  
Šachmatija, 2012 

 
2+3            2 spr.               h#6 

 Kas ieško – tas randa: taip galima apibūdinti Viktoro kompozicijas.  
XI.  1.Vg1+ Kf4  2.Ke2 Žf2  3.Kf1 Ke3  4.Žf6 Kd2 5.Žg4 Žd1  6.Žf2 Že3#; 

Kritinis valdovės ėjimas sukuria galimybę du kartus ją užtverti f2 laukelyje. 
1.Ke4 Kh4   2.Kf5+ Žf4 3.Vh8+ Žh5 4.Kg6 Kg4 5.Kh7 Kg5  6.Žg7 Žf6#. 

Fejerverkas užtvėrimų, kritinis valdovės ėjimas ir baltųjų karaliaus ratas – gražu žiūrėti! 
XII  1.Be8+ Kf7 2.Bb8 Ke6 3.c1B Kd5  4.Bd1+ Kc4  5.Kc1 Kc3   6.Bb1 Že2#; 

1.Be1 Že2  2.c1Ž Ke7 3.Žd3 Kd6 4.Žb2 Kc5 5.Ka2 Kb4  6.Ba1 Žc3#. 
Du meistriškai sukurti finalai su dviem silpnaisiais paaukštinimais. 
Ukrainiečių kompozitorius, idealių matų entuziastas J. Belokonis, nutarė sukurti alternatyvą E. Alberto 

enciklopedijai. Dalį šio darbo jau atliko rusų kompozitoriaus  G. Popovo tinklapyje „SuperProblem“. Tai pirmas toks 
bandymas internetinėje erdvėje. Čia rodomi mažylių (iki 5  figūrų imtinai) idealūs matai, tačiau yra pateikiami ne visi 
kūriniai, o tik „verti pjedestalo“.   Jie išdėstyti pagal baltų ir juodų figūrų skaičių pradinėje padėtyje ir pateikiami tik 
daugiausiai ėjimų ir sprendimų turintys uždaviniai. Paieška labai greita, nes galimų figūrų grupių  skaičius pakankamai 
nedidelis. Kiekvienai figūrų grupei skirta atskira „lentynėlė“ be to turinti dar tris eilutes, skirtas vieno varianto, dviejų 
variantų ir trijų bei daugiau variantų uždaviniams. Sustačius viską į savo vietas, atsirado ir tuščių vietų, kurias gali 
užpildyti bet kuris kompozitorius, pateikęs  geriausią (ilgiausią) versiją. Čia pasižymėjo pats idėjos autorius pateikęs 
didelį pluoštą naujų idealių matų kūrinių. Tiesos dėlei, turime konstatuoti, kad ir čia neišvengta kai kurių abejotinų 
dalykų. Pagrindinis iš jų yra tas, kad „langelyje“ neatsispindi visos galimos idealių matų padėtys, galimos su tą konkrečia 
figūrų grupe, o tik trys uždaviniai, turintys ilgiausius sprendimus. Antra: dvynukai traktuojami kaip vieno varianto 
uždaviniai. Trečia: yra grupių, kuriose būtinas figūrų sunaikinimas,  tuo pačiu lyg pereinant į kitą idealių matų grupę. 
2013 metais tame tinklapyje vyko šių matų konkursas. Jo tikslas buvo pagerinti jau esamus ilgio rekordus. Sulaukta virš 
500 (!!) uždavinių  ir pagerinta nemažai rekordų. Žemiau pateikiamose lentelėse 64 mano uždaviniai dalyvavę rekordų 
„medžioklėje“, o taip pat keliuose kituose konkursuose ir keli originalai. Prie tinklapio pavadinimo esantys pirmas ir 
antras skaičiai rodo langelio numerį žinyne. Trečias skaičius rodo uždavinio vietą eilutėse: 1, 4, ir 7  rodo, kad uždaviniai 
tose eilutėse užima pirmas vietas (kitaip sakant – yra rekordai). skaičiai 2, 5, ir 8 žymi antras vietas eilutėse, o 3, 6, ir 9 
trečias vietas. Apačioje eilučių pagal redaktoriaus nuomonę pateikiami kiti uždaviniai, kurie savo kokybe nenusileidžia 
esantiems eilutėse.  
 



Uždaviniai mažyliai su idealiais matais. 
SuperProblem 01.5.4 

2013/3/11 

 
3+1              2spr.             h#4 

1.ke6 kh6 2.kf7 g6+  3.kg8 
ne7+ 4.kh8 g7#. 

1.kf5 kf8 2.kg6 nd6 3.kh7 g6+ 
4.kh8 nf7#. 

Ideal  Mate Review  01.5 
2003 

Bendraautorius D. Ravė 

 
3+1        b)d7–>c7         h#4 

a)1.kc7 kf2 2.kd6 d8q 3.ke5 
qd6 4.ke4 ng3≠;  b)1.kb7 kg3 

2.kc6 c8q 3.kd5 qc5 4.ke4 
nf2≠. 

SuperProblem  01.12.4 
2013/11/25 

 
3+1                2 spr.            h#3 

1.kc5 ng3 2.kd4 qc4+ 3.ke3 
nf1#;  1.kd6 nf2 2.ke5 qe6+ 

3.kf4 nh3#. 
 

Šachmatija 01.14 
2012/4/2545 

 
3+1      b)Kb3–>b6         h#4 

a)1.kg4 ra2 2.kf3 ra1 3.ke2 
kc3 4.kd1 bd3#. 

b)1.kg5 re2 2.kf6 be4 3.ke7 
rc6+ 4.kd8 re8#. 

Problemiste.fr  01.19 
2013/4/033 

 
4+1                                   h#6 

1.kb4 ne2 2.kc5 ka5 3.kc6 kb4 
4.kb6 kc4 5.ka5 b4+ 

6.ka4 nc3#. 

Problemiste.fr 01.19.3a 
2013/5/045 

 
4+1          b)ka3–>f4      h#6 

a)1.kb1 nd5 2.kc2 b4 3.kd3 kb2 
4.kc4 a3 5.kb5 ka2 6.ka4 nc3#. 
b)1.kb2 ke5 2.kc3 kd6 3.kd4 
kc7 4.kc5 kb7 5.kb5 a4+ 6.ka5 

nc6#. 
SuperProblem  01.20.4 

2013/11/25 

 
4+1            2 spr.            h#4.5 

1... bc8+ 2.kxg3 kf5 3.kh4 kf4 
4.kh5 bg4+ 5.kh4 g3#; 1... kf6 

2.kh5 g4+ 3.kh4 g5 4.kg4 g3 
5.kh5 be2#. 

SuperProblem  01.25.2 
2013/4/4 

 
4+1                                    h#5 

1.kf1 nf2 2.ke2 nd1+ 
3.kd3 kb7 4.kc4 nb2+ 

5.kb5 rh5#. 

SuperProblem  01.28 
2013/12/23 

 
4+1          2 spr.             h#2.5 

1... kf8 2.kf5 bh5 3.ke6 bg4#; 1... 
bc6+ 2.kf5 ke8 3.ke6 bd7#. 



2 lemtelė 
SuperProblem  01.28.5 

2013/11/25 

 
4+1         2 spr.              h#3.5 

1... kg2 2.ke4 kg1  3.kf3 h3 
4.kg3 rb3#; 1... kg4 2.ke6 h4  

3.kf7 rb7+  4.kg6 h5#. 
 

SuperProblem 01.28.2 
2013/4/10 

 
4+1                                   h#6 

1.ka7 ra6+ 2.kb8 kg1 3.kc7 
kf2 4.kd6 bf3+ 5.ke5 ra5+   

6.kf4 g3#. 

SuperProblem  01.29.4 
2013/12/23 

 
4+1               2 spr.               h#2 

1.kf6 qc6+ 2.kf5 g4#; 
1.kf5 g4+ 2.kf6 be5#. 

 
 

SuperProblem 01.35.3 
2013/4/4 

 
4+1                                  h#4 

1.kg3 kb6 2.kf4 rc4+ 
3.ke5 re4+ 4.kd5 nc3# 

SuperProblem  01.35.4 
2013/4/10 

 
4+1            2 spr.               h#3 

1.kf6 kd2 2.ke5 nd3+ 3.kd4 
rg4#; 1.ke7 kd3 2.kd6 rg6+ 

3.kc5 na6#. 
 

SuperProblem  01.35.5 
2013/4/10 

 
4+1             2 spr.           h#2.5 
1... kb4 2.kc6 ra6+ 3.kd5 
nc3# ;    1... ne5 2.kb6 nd7+ 

3.kb5 nd4# 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 lentelė 

SuperProblem  1.21.5 
2013/4/4 

 
2+2             2 spr.              h#4 

1.rh3 qe5+ 2.kf3 ke7 3.kg4 
kf6 4.kh4 qg5#; 

1.ke3 qxc3+ 2.kf4 ke7 3.kg4 
kf6 4.kh5 qh3#.` 

SuperProblem 1.25 
2013/4/4 

 
2+3                                     h#7 
1.be4 f4  2.bg6 f5 3.kb4 fg 

2.kc5 g7 5.kd6 g8q 
6.ke7 qg5+ 7.kf8 qd8# 

Problemist Ukraini 1.41.1 
2013/3/H314 

Garbės atžyma (HM) 

 
2+3                                   h#7.5 

1... nf2 2.ra3 nd3 3.kd7 kf2 
4.kc6 ke3 5.kb5 kd4 6.ka4 kc5 

7.nc6 kb6 8.nb4 nc5#.   
Zadači i etiudy  1.42.1 

2013//4732 

 
2+3                             h#6/6.5  

1.ke4 nf2+ 2.kf3 kh3 3.qg1 kh4 
4.kg2 ne4 5.kh1 kh3 6.ng2 ng3#. 
1... ng5 2.kd6 kg3 3.ke7 kf4 4.kf8 
ke5 5.ng4+ kd6 6.nh6 kd7 7.nf7 

ne6#. 

Problemist Ukraini 1.44.1 
2013/2/H293 

 
2+3                                h#8.5 

1... nf7 2.kd7 nd6 3.ke6 ne4 
4.kf5 nxg3+ 5.kg4 kg1 6.kh3 
kf2 7.kh2 ne4 8.kh1 kf1 

9.bh2 nf2#. 

SuperProblem  1.44.1 
2013/4/4 

 
2+3                                h#8.5 

1... kg2  2.kb7 nf1 3.kc6 ng3  
4.kd5 nxh5 5.ke4 kh3 6.kh4 

7.kg2 kg4 8.kh1 kh3 9.bg1 ng3# 

SuperProblem  1.45.3 
2013/1/19 

 
2+3                                h#7.5 

1... nc3 2.ra7 nd1 3.rga3 kg8 
4.ra8+ kf7 5.ka2 ke6  6.kb3 
kd5 7.ka4 kc4 8.ra5 nb2#. 

Probleemblad 1.46.3a 
2013/2/H1140 

3 prizas 

 
2+3         b) e3>c6       h#6.5 

 c) f6>a7;  
d) f7>e1 

 

a)1... ne5 2.qg5+ kf7 3.kc2 ke6 
4.kb3 kd5 5.ka4 kc4 6.ra3 nd3 

7.qa5 nb2#.  
b) 1... nd6 2.qh4 kf7 3.ke2 ke6 
4.kf3 ke5 5.kg4 ne8 6.kh5 kf5 

7.rh6 ng7#.  
c) 1... ne5 2.qa3 kf7 3.kc2 ke6 

4.kb3 kd5 5.ka4 nd7 6.re5+ kc4 
7.ra5 nb6#. 

d) 1... Žf3 2.Vh8+ Kf7 3.Bc3 Ke6 
4.Bc1  Kd5 5.Kc2 Kc4 6.Kb1+ Kb3 

7.Va1 Žd2#. 

 
 



 
4 lentelė 

SuperProblem  1.60.4 
2013/12/23 

 
2+3               2 spr.           h#5 

1.qd2 rg2 2.kb3 kxh2 3.kc2 
kg3 4.kd1 kf3 5.ke1 rg1#; 

1.kb4 rg2  2.kc3 kxh2 3.kd2 
kg3  4.ke1 rh2 5.kf1 rh1#. 

SuperProblem  1.60.7 
2013/12/23 

 
2+3            3 spr.              h#5 

1.qe2 rxb5  2.kg3 ka5 3.kf2 kb4 
4.ke1 kc3  5.kd1 kb1#; 1.qh5 

rxh5+ 2.kg3 kxb5 3.kf2 kc4 4.ke1 
kd3 5.kd1 rh1#; 1.qf8 rc5 2.kg3 
kxb5 3.kf2 kc4 4.ke1 kd3 5.qf2 

rc1#. 

SuperProblem  1.67.3 
2013/11/30 

 
2+3                                   h#5.5 

1... kg8 2.rb2 kf8 3.rd3 ke7 
4.rb3 kd6  5.ka2 kc5 6.ka3 ra7#. 

SuperProblem  1.67.4 
2013/4/4 

 
2+3             2 spr.              h#5 

1.rb5 rb2 2.kc7 rxg2 3.kb6 kd2 
4.ka5 kc3 5.ka4 ra2#. 

1.ke7 rb2 2.kf6 rf2+ 3.kg5 
ke2 4.kh4 kf3 5.rg5 rh2#. 

SuperProblem 1.67.5 
2013/1/20 (pagal H. Voss) 

 
2+3            2spr.                h#4 

1.kg6 kg2 2.rg5+ rg3 3.kh5 
kf3 4.rhg6 rh3#. 

1.rf7 kg3  2.rg7+ kf4 3.rh4+ 
kf5 4.kh6 rxh4#. 

SuperProblem 1.68.1 
2013/4/10 

 
2+3                                  h#6 

1.kd8 ra1 2.ke7 rf1 3.kf6 
rxf2+  4.kg5 kg2 5.kh4 kf3  

6.qg5 rh2#. 

SuperProblem  1.68.3 
2013/12/23 

 
2+3                                       h#6 
1.qg1 kb8 2.rh3 kc7 3.rg3 

kd6 4.kg2 ke5 5.kh2 kf4 6.rg2 
rh4#. 

SuperProblem 1.68.3a 
2013/12/23 

 
2+3                                       h#6 

1.qd3 kg8 2.rb3 kf7 3.kb2 ke6 
4.qa6+ kd5 5.ka3 kc5 6.ka4 

rxa6#. 

SuperProblem  1.68.5 
2013/4/10 

 
2+3              2 spr.           h#5 

1.ke7 re3+ 2.kf6 re2 2.kg5 
kxf2 4.kh4 kf3 5.qg5 rh2#.   
1.qh6 kxf2 2.kc7 ke2 3.kb6 
kd3 4.ka5 kc4 5.qb6 ra3#. 



 
5 Lentelė 

7th Chess Not   1.68.5 
2013/86/4173  1 prizas 

  
2+3          2 spr.             h#5.5 

1... kg8 2.rb2 kf8 3.qf2+ ke7 
4.rb3 kd6 5.qb2 kc5 6.ka3 
ra5#. 1... rb2 2.ka5 rxf2 3.kb6 
kg8 4.kc7 kf7 5.kd8+ ke6 

6.qc7 rf8#. 

SuperProblem 1.68 
2013/4/10 

 
2+3                                    h#6 

1.kd8 rc3 2.ke7 rg3 3.kf6 kg1 
4.kg5 kxf2  5.kh4 rg1 6.kh3 

rh1#. 

SuperProblem  1. 68 
2013/4/4 

 
2+3                                h#5.5 

1... kd8 2.rg4 rg7 3.kf2 rxf7+ 
4.kg3 ke7 5.kh4 kf6 

6.kh5 rh7# 

SuperProblem 1.68 
2013/1/19 

 
2+3                                  h#5.5 

1... kg8 2.qb2 kf8 3.rd3 ke7 
4.kb3 kd6 5.ka2 kc5 6.ka3 

ra7#. 

SuperProblem 1.68a.1 
2013/4/10 

 
2+3                                 h#6.5 

1... kh1 2.qg1+ kxg1 3.qg7+ 
kf2  4.qb7 ke3 5.kb8 kd4  

6.ka7 kc5   7.ka6 ra4#. 

SuperProblem 1.68a.3 
2013/4/10 

 
2+3                                h#4.5 

1... rd3 2.Qb7 ke3 3.Qd4+ kxd4 
4.ka7 kc5 5.ka6 ra3#. 

SuperProblem  1.71.4 
2013/4/10 

 
2+3              2spr.                h#4 

1.b2 kc6 2.b1r kd5 3.rf1 ke4  
4.be1 qh2#; 

1.ke2 kc6 2.kd3 kd5 3.kc3 ke4 
4.bb4 qc1#. 

SuperProblem 1.79.1 
2013/4/10 

 
2+3                                 h#4.5 

1... ka7 2.rb1 ka6 3.re1 kb5 
4.bd4 kc4 5.bf2 qd3#. 

SuperProblem  1.79.4 
2013/4/10 

 
2+3            2 spr.              h#4 

1.rb1 kc6 2.re1 kb5 3.bc5 kc4 
4.bf2 qd3#; 

1.rb2 qe4+ 2.kd2 kc6 3.kc3 
kd5 4.kb3 qc4#. 



6 lentelė 
SuperProblem  1.79.5 

2013/4/10 

 
2+3              2 spr.           h#4 

1.rb2 ka7 2.re2 kb6 3.ke3 kc5 
4.bf3 qd4#;   1.rg7 kb8  2.rg4 
kc7 3.kf4 kd6 4.bf3 qe5#. 

SuperProblem  1.81.1 
2013/12/23 

 
2+3                                      h#4.5 

1... qb4 2.rg6+ kh2 3.ke5 qg4 
4.qd5 kg3  5.re6 qf4#. 

SuperProblem 1.82.1 
2013/4/10 

 
2+3                                  h#5 

1.ka7 kg2 2.qa5 kf1 3.qeb6 ke2 
4.ka6 kd3 5.kb5 qc4#. 

SuperProblem  1.82.5 
2013/4/10 

 
2+3             2 spr.              h#4 

1.qb7+ kf2 2.qa5 ke3 3.kb6 
kd4 4.qaa6 qc5#; 1.qc8 kg3  
2.qfb7 kf4 3.kb6 ke5 4.kc7 

qd6#. 

SuperProblem 1.89.1 
2013/4/10 

 
3+2                                h#6.5 

1... nc5 2.nf6 e4 3.kc7 e5 4.kc6 
ef 5.kd5 f7 6.kd4 f8q 7.ke3 

qf2#. 

Originalas 
1.94.1 

 
3+2                                    h#6.5 

1...ab   2.kf7 b4 3.ke6 b5 4.kd5 b6 
5.kc4 b7 6.kb3 b8q+  7ka2 

qg8#; 
 

SuperProblem 1.96.1 
2013/11/25 

 
3+2                                   h#6.5 

1... kf4 2.rd2 ke5 3.kd3 kd5 
4.kc2+ kc4 5.kb2 ba5 6.ka3 

kc3 7.ra2 bb4#. 

Super Problem 1.98 
2013/4/4 

 
3+2                                h#4.5 
1... ra1 2.kb3 ke7 3.kxa3 
kd6 4.ka4 kc5 5.ka5 rxa2# 

1.99.7 
Originalas 

 
3+2          3 spr.              h#3 

1.nxb2 rxb2+ 2.ka5 kc6 3.ka6 
ra2#;  1.nc5+ kc6 2.na4 b3 

3.ka5 rxa4#;  1.kb5 b3 2.nb4 
rc2 3.ka5 rc5#. 

 
 
 



 
7 lentelė 

SuperProblem 1.102.1 
2013/1/19 

 
3+2                                  h#4.5 

1... ra2 2.qa3 kd7 3.kc3 kc6 
4.kb4 c3+ ka5 rxa3# 

1.104.2/ 1.107.3 
Originalas 

 
3+2            b)e5                h#4 

a)1.nd3 qb4+  2.kc6 kg3  3.kd5 
qc5+  4.ke4 f3#. b)  1.qf5 qf1 

2.kc6 f4  3.kd5 kf2  4.ke4 qc4#. 

SuperProblem  1.106.1 
2013/1/20 

 
3+2                                    h#4 

1.ke2 qg5 2.rc3 kf7 3.kd3 ke6 
4.kc4 kd5 

SuperProblem  1.110.1 
2012/12/16 

 
3+2                                     h#5 

1.kd2 nc1 2.kc3 ke7 3.kb4 
kd6 4.ka5 kc5 5.ba6 nb3#. 

 

SuperProblem  1.111.2 
2012/12/16 

 
3+2                                      h#6 

1.ra7 kg8 2.ra8+ kf7 3.ka2 
ke6  4.kb3 kd5 5.ka4 kc4  

6.ra5 nb2#. 

SuperProblem  1.112.2 
2012/12/16 

 
3+2                                h#5.5 

1... kg7 2.qa8 kf6 3.ka2 ke5  
4.kb3 kd4 5.ka4 kc4  6.qa5 

nb2 #. 

SuperProblem  1.119.5 
2013/11/25 

 
3+2               2 spr.          h#3.5 
1... rd3 2.nd5+ kb5 3.ke5 
re3+ 4.kd4 nc2#;  1... na2 

2.nb5 re6+ 3.kd5 re4 4.nd6 
nc3#. 

SuperProblem  1.120.5 
2013/11/25 

 
3+2              2 spr.        h#3.5 

1... rc4+ 2.kf3 nc3 3.bf1 ne2 
4.bg2 rf4#; 1...rc5 2.bc2 ke2 

3.kd4 nd2 4.be4 nb3#. 

SuperProblem  1.125.1 
2013/12/23 

 
3+2                                      h#3 

1.bg4 qd2+ 2.ke4 nh3  3.kf3 
qd3#. 

 

 



8 lemtelė 
SuperProblem  1.126.4 

2013/12/23 

 
3+2     Barthelemy form    h#3 

111121 
1.kd5 kg2 2.rb6 kf3 3.re6 qc5#; 

... 3.rd6 nc7#. 

SuperProblem  1.126.7 
2013/12/23 

 
3+2            3 spr.                h#2.5 
1...qg5+ 2.ke4 kg2 3.rd4 
nc5#;  1... kg2 2.rd8 kf3 

3.rd6 qe4#; 1... kg2 2.rd6 
kf3 3.re6 qc5#. 

SuperProblem  1.131.1 
2013/4/4 

 
3+2                                   h#5 

1.kc3 kf7  2.kb4 ke6 3.qe1+ 
kd5 4.ka4 kc4 5.qa5 bb3#. 

SuperProblem  1.131.4 
2013/4/4 

 
3+2                2 spr.            h#4 

1.kg2 bf4 2.qh7+ ke6 3.qh4 
kf5 4.kh3 bf1#; 

1.kg3 bg4 2.qg2 ke6 3.kh4 kf5 
4.qg3 bg5#. 

SuperProblem  1.135.4 
2013/12/23 

 
3+2               2 spr.             h#3.5 
1... kd2  2.kd5 ba3 3.kd4 bd6 

4.rd5 rb4#;   1... kf2 2.kf5 bd4 
3.kf4 rb4  4.rf5 bf6#. 

 

   
 


