תחרות "אתגר הקורונה" בפתרון בעיות שחמט
פז עינת

סיבוב  – 5פתרונים
בעיה מס' 9
זיגי סקרבניק
ורסיה – פז עינת
ציון שבח  2התחרות המתמדת 1963

קישורית :הכרות עם בעיות מט לדעת
הפתרון המלא:
.1מהב ! 6כפאי
...1ה.2 )1( 6ח( +4א) מו# 6
...1ה.2 )2( 5מהו( +6ב) מ:ו# 6
...1ח.2 4מהד 8מו# 6
בונוס  :1הערוגה המרכזית בבעיה היא ו 2( 6נקודות)

10+7

מט לדעת ב 2-מסעים

בעיה מס' 10
צבי השביט
שאחה מקסלה 1937

בונוס ( :2עד  5נקודות)
הרעיון של הבעיה:
המצב בעמדת הדיאגרמה
...1ה.2 )1( 6מהו( +6ב) מ:ו# 6
...1ה.2 )2( 5ח( +4א) מו# 6
כלומר ,התשובות של הלבן על מסעי השחור התחלפו! כל המנגנון
של הבעיה בא להראות את הרעיון הזה – "חילופי המשכים"
(בדומה לחילופי מטים שראינו בבעיות מט ב 2-רגילות).
בעיה לתיקון:
כוונת המחבר היתה
.1פו !6איום .2פה# 8
בווריאנטים העיקריים יש כפיתות עצמיות עם סגירת קווים על ידי
הסוללה הלבנה...1 :מה:ג.2 6רה...1 # 4ר:ג.2 6רג# 2
וריאנטים חשובים נוספים...1 :ב:ג.2 6מהד...1 # 8פג.2 7מהג# 5
אולם לבעיה זו יש פתרונים צדדיים.1 :פה !7וגם .1מהד+8
בנוסף ,יש דואל אחד מהווריאנטים העיקריים:
...1פג.2 7מהג # 5וגם ג# 5

9+8

2#

תיקון שיצר בעיה ללא פתרונים צדדיים ודואלים ,ושמר על
הווריאנטים המרכזיים ,קיבל  10נקודות.
התיקון הפשוט ביותר ,עם שינוי מינימאלי של הבעיה מופיע
בדיאגרמה הבאה:

תיקון בסיסי
ניתן לשמור על ה 7עם רו 8ולמנוע את הפתרונים הצדדיים.
למניעת הדואל יש להוריד את הרגלי הלבן ג .4השמירה על
הערוגות האחרות נעשית בדרך אחרת
.1פו.2[ ! 6פה]# 8
...1מה:ג.2 6רה...1 # 4ר:ג.2 6רג# 2
...1פג.2 7מהג...1 # 5ב:ג.2 6מהד# 8
מנחם ויצטום שלח את התיקון החסכוני ביותר .לשם כך הוא סובב את
הלוח  90מעלות נגד כיוון השעון .יופי של תיקון !
9+7

#2

חלק מהפותרים מצאו שניתן להעביר את
פד 5אל ד .7במקרה זה חשוב להציב רגלי
שחור על ה 6על מנת למנוע את הפתרון
הצדדי .1רג +2רד.2 5צ:ד# 5
הנה עמדה אופטימלית ששלח איתי
ריכרדסון:

9+5

#2

כמחבר מנוסה מנחם שאל אם ניתן להוסיף שינויי מטים לבעיה .לשם
כך הוא חבר למחבר מנוסה נוסף ,עמנואל נבון ,והם שלחו את הוורסיה
הבאה:
עמנואל נבון & מנחם ויצטום (אחרי צבי השביט)
#2
9+7
באופן בלתי תלוי בדקתי גם אני את
האפשרות ליצור שינויי מטים
פז עינת (אחרי צבי השביט)

#2
11+12
יש כאן התעיה .1מה:ב.2[ ?2מהב]# 4
...1פב.2 3מה:ב...1 # 3ר:ג.2 3מה:ג# 3
(...1פ:ה.2 2מה:ה...1 # 2פד.2 3מהב...1 # 3א.2 5מהב)# 5
אבל ...1צב! 1
פתרון.1 :פב.2[ ! 3פא]# 5
#2
12+10
...1פ:ב.2 3מהד...1 # 3ר:ג.2 3רה...1 # 5מה:ג.2 3רז# 3
הרעיון הוא לנסות ליצור מטים אחרים על
ויש שינויי מטים על ...1פב 3ו...1 -ר:ג3
הכפיתות העצמיות על ג3
במעמד...1 :מה:ג.2 3פד...1 # 2ר:ג.2 3פה# 5
פתרון.1 :פה:ג.2[ ! 5רב]# 5
...1מה:ג.2 3רה...1 # 5ר:ג.2 3רז# 3
(...1פ:ג.2 2מהב...1 # 3מהב.2 1רה)# 5

