
 

 
 

 

BULETIN PROBLEMISTIC 2006: Turneul „#4 şi mai multe mutări” 
 

Cu ceva timp în urmă, Dinu-Ioan Nicula mi-a solicitat cu gentileţe să preiau sarcina jurizării 
secţiunii „4 şi mai multe mutări” de la turneul informal al revistei „Buletin Problemistic” pe anul 
2006. Această sarcină mi-a părut mai curând uşoară, întrucât au fost numai şapte probleme, a căror 
calitate a variat de la medie la bună. Patru probleme nu au putut intra în referat, din următoarele 
motive: 

Numărul 4541 are o cheie evidentă printr-un nebun afară din joc, o construcţie probabil nu 
ideală şi o repetare neplăcută a mutării 3 în cele două variante tematice, care arată o baterie Siers 
albă întârziată (în ambele cazuri). Dacă nu era unul dintre defectele menţionate, acest 4# ar fi 
câştigat o Recomandare sau o Menţiune de Onoare. 

Numărul 4543 are o ameninţare dublă şi o poziţie uşor cam încărcată, ceea ce înseamnă 
slăbiciuni tehnice considerabile într-o problemă de un asemenea tip, prezentând switchback-ul 
unui cal alb diferit în cele două variante tematice, fără vreo originalitate specială sau intensitate a 
jocului; 

Numărul 4546 ar putea fi un mijloc efectiv de atragere a unui jucător la tablă către 
frumuseţile poeziei problemisticii şi ar fi obţinut, probabil, o distincţie într-un turneu de o calitate 
mai scăzută decât cel de faţă; 

Numărul 4547 prezintă un joc forţat de-a lungul soluţiei, pentru a realiza obiectivul 
elementar de eliminare a nebunului negru din b7; 

Cele trei probleme rămase sunt de stiluri diferite, dintre care şcoala strategică domină în nr. 
4542, în timp ce şcoala boemiană e parţial prezentă în nr. 4544. Aceste două probleme şi atractivul 
nr. 4545 merită să fie prezente în referat, pentru raţiunile expuse mai jos. 
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Premiu: Nr. 4542, Venelin Alaikov † 
De departe cea mai bună problemă din turneu, prezentând tripla deschidere a coloanei e 

pentru dama albă, cu o net diferenţiată separare antidual a jocului. Evitarea dualului este 
determinată de necesitatea evitării sacrificiilor de tip Keller, care nu funcţionează din cauza faptului 
că negrul ar debloca recent autoblocatul câmp: 1...Txf3 2.Cd3+? Txd3! 3.Cxd5+ Rf3!, 1...Nxf3 
2.Cxd5+? Nxd5! 3.Cd3+ Rf3!. Schimbul mutărilor 2 şi 3 ale albului este o parte inerentă a matricii, în 
timp ce alegerea matului este determinată de controlul câmpurilor e3 sau e4 de către turnul, 
respectiv nebunul negru. Cheia tematică pune în operă o baterie albă indirectă, dar s-ar putea dori o 



 

 
 

 

mai bună plasare a damei albe (de pildă, 1.Db8-e8! ar fi o introducere mai atractivă), la fel ca şi mai 
puţine piese albe în partea de vest a tablei. 

1.De8! (2.C7g6+ Rf5 3.Ch4+ Rf4 4.Ceg6#), 1...Txf3 2.Cxd5+! A (2.Cd3+? B) Cxd5 3.Cd3+ B Txd3 
4.De4# (4.De3?), 1...Nxf3 2.Cd3+ B (2.Cxd5+? A) Cxd3 3.Cxd5+ A Nxd5 4.De3# (4.De4?) 

Recomandata 1: Nr. 4544, Gheorghe Tănase & Neculai Chivu 
Existenţa bateriei nefuncţionale sugerează faptul că nebunul alb trebuie să-şi părăsească poziţia 

en prise, spre a ataca regele negru. Surprinzător, calul alb este cel care dă mat prin sosirea la e5, 
după ce nebunul negru blochează la f3, pionul negru d6 abandonează paza la e5, iar sacrificiul 
nebunului alb la f5 forţează un alt pion negru să blocheze câmpul din urmă. Subvarianta 2...Ce2 
permite în chip agreabil nebunului alb să dea mat în partea de sud-est a eşichierului. Conţinutul de 
mai sus ar fi fost suficient pentru acordarea unei Menţiuni de Onoare acestei probleme, dacă autorii 
ar fi inclus şi un joc virtual. Într-adevăr, prin plasarea nebunului alb pe o poziţie mai activă în e8, 
apare un atractiv joc tematic, cu un relativ neaşteptat zugzwang după prima mutare şi un bun joc 
utilizând poziţia focală a nebunului negru: 1.Txh7? (zz), 1...Nc2/Nd3 2.Rxg2 Ne4+ 3.Kf2 ~ 4.Ng3 ~ 
5.Th4#, 1...Nf3/Nd5/Nb7/Na8? 2.Nxg6 Ne4 3.Nxe4 d5 4.Nf5#. 1.Na4! (2.Nd1+ Nf3 3.Nxf3#), 1...Nf3 
2.Nc2 d5 3.Nf5+! gxf5 4.Cc6 ~ 5.Ce5#, 2...Ne2 3.Ne4 Nd1 4.Nxg2 ~ 5.Nh3#. 

Recomandata 2: Nr. 4545, Valeriu Petrovici 

Chiar şi la momentul publicării problemei, erau alte prezentări superioare ale taskului Valladao 
într-un n# ortodox, dar şi această compoziţie merită o recunoaştere. Cursa este binevenită, dar 
absenţa unui joc mai lung (carenţă mai mică) şi respingerea brutală (un neajuns mai serios) îi scad 
valoarea. Aşadar albul trebuie să facă rocada, ceea ce aduce un pic de surpriză, datorită atacului cu 
şah al pionului negru h în momentul transformării în damă. După capturarea sa de către turnul alb 
cu switchback la h1 (nu merge captura făcută de regele alb la h1 din cauză la 3...g2+!), negrul este 
nevoit să deblocheze la b3, ceea ce are efectul deschiderii diagonalei a2-f7. Aceasta este folosită de 
nebunul alb pentru a ataca regele negru şi a da mat, imediat după ce captura en passant făcută de 
alb a completat tripleta motivelor problemistice care alcătuiesc tema Valladao: 1.Re2? Na6+!, 1.0-0!  
(2.Ta1/Nb1#) h2+ 2.Rg2! h1D+ 3.Txh1! b2 4.Nf7+ d5 5.cxd6 e.p.+ Ne6 6.Nxe6#  (traducere: D.I. 
Nicula) 
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