
Решавање проблема и решења са ИСЦ 2022. 

У петом делу „Сећања“ од 13. јануара најављено је решавачко такмичење 
29. јануара. зa кадете рођене 2010. године и касније. На такмичењу ће се 
решавати четири двопотеза, један тропотез и једна студија за два сата.  

У том делу „Сећања“ описан је значај решавања проблема и корист која 
проистиче из тога у активном шаху, а и уопште у животу. Јер поред 
визуелног памћења – памћења у сликама које се вежбањем може да 
усаврши до фотографског памћења, развија се и аналитички приступ 
решавања било којег проблема. Зато пођимо од решавања проблема бр. 
1.  

 

У датој позицији бели може да запрети да да мат на пољу б3. У ту сврху 
дама може да дође на поље ц2, или б8. Међутим потезом а1 и промоцијом 
скакача, црни „купује“ време.и мата у два потеза нема. Испада да поред 
контроле и спречавања потеза црном краљу на пољу б2 (Кб2), треба 
контролисати и поље а1. Потез Де5 контролише поља б2 и а1, али у том 
случају црни игра Ка4 и мата опет нема. Зато је 1.Дх8 добитнички потез 
јер на Па1 уз промоцију у скакача следи Д:а1+#  мат, а на 1....Ка4 потез 
2.Да8 + # уједно и матира. 

У проблему бр. 2 једини исправан потез ја „данајски“ дар белог топа на 
пољу е1 са 1. Те1! На узимање топа са 1.... К:е1 следи 2.Лц3+ # и мат, На 
бег краља на поље ц2 бели матира са 1.Дд1+#, а на бег краља на поље д3 
следи мат са 2.Де2+#. 

Важна напомена: На такмичењима, код двопотеза се уписује само први 
потез белог! 

https://sahmatlista.files.wordpress.com/2023/01/165103-1.png


Следе решења са 18. ISC такмичења 2022. године.  

1. O. Cerny, Shakh 1987 
1.♘b5! (5) 
 
2. Fritz Giegold, National Zeitung 1971 
1.♖c3! (5) 

1. ... thr. 2.♖c7 ‡ 

1. ... ♖e~+ 2.♖c7 ‡ 

1. ... bxc3 2.♕b7 ‡ 

1.♖a3? ♗g1! 
 
3. Raymond Gevers, Albert Servais, L'Echiquier belge 1943 
1.♘e7! (5) 

1. ... thr. 2.♘g6 ‡ 

1. ... ♘~d4 2.♕e3 ‡ 

1. ... ♘f4 2.♘c6 ‡ 

1. ... ♗d4 2.♕f5 ‡ 

1. ... ♖xe7 2.♗xd6 ‡ 

1.♘hf6? ♘c5! 

1.♘g5? ♘d2! 
 
4. Hrvoje Bartolovic, Shakhmaty v SSSR 1970, 1.Pr. 
1.d4! (5) 
1. ... ♔a4 2.♘xc3 ‡ 

1. ... ♔c4 2.♘xe3 ‡ 

1. ... ♔xa6 2.♗d3 ‡ 

1. ... ♔c6 2.b5 ‡ 

1.dxc3? ♔a4! 

1.dxe3? ♔c4! 

1.d3? ♔xa6! 
 
5. Werner Speckmann, Magadansky komsomolets 1985, HM. 
1.♔f5! c2 2.♕d2 (1) 

1. ... g3 2.♕xg3 (1) 

1. ... c4 2.♕xd4 (1) 

1. ... ♔h4 2.♔f4 (1) 



1. ... ♔h6 2.♔f6 (1) 
 
6. Alois Wotawa, Schach Magazin 1951 
1.d6! (1) 
1... ♗e5 2.♗b8 (1) 

2... ♗f6 3.d7 ♗d8 4.♗g3 (1) 

4.... a4 5.♗h4 (1) 

5... ♗xh4 6.g4+ (1) 

6... ♔g5 7.d8♕+ +- 

6.... ♔g6,♔h6 7.♔xh4 + 
 

Код решења двопотеза је дат први - добитнички - потез, који такмичар 

уписује, са могућим одговорима црног и потезима белог који матирају. 

Такође, на крају су дате и варке – погрешни потези. 

Код тропотеза се поред првог потеза уписује и други, тј. идеја коју 

жели да спроведе бели. За све могуће одговоре црног од белог се 

захтева да упише следећи – други - добитнички потез. Уколико се 

испусти, или не наведе нека варијанта, сразмерно се губи по неки поен.  

Сви проблеми се бодују са по 5 поена уколико се тачно реше. Према 

томе, максималан број освојених поена је 30. 

Датих шест проблема се решава два сата. Уколико такмичар раније 

реши проблеме, пре него напусти салу, пожељно је да још једном 

преконтролише решења да му не би промакла нека банална грешка. То је 

нрочито изражено код двопотеза када се гупи по пет поена за свако 

нетачно решење. Почетницима се саветује да се труде да остану у сали 

све време, чак иако су, по њима, решили све проблеме. Примера ради, 

Александар Кутањац, представник Србије на такмичењима 2022. и 2021. 

је напуштао салу много пре задатог времена и то га је коштало далеко 

бољег пласмана. Резултати са ИСЦ такмичења 2022. могу се видети 

кликом на одговарајући линк.. 

https://www.wfcc.ch/wp-content/uploads/ISC-2022-Result-cat-3.pdf  
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