
POLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY 2021 

ORYGINAŁY 14 XII 2021 [2587 – 2592] 

2587 RUSINEK  1.H:d4+? G:d4 2.G:d4.  1.S:f4+? g:f4 2.K:f4  1.G:e4+? W:e4++ 2.Kf3. 

1.Gf8! osłabienie siebie (zdjęcie kontroli z pola d4). Grozi 2.H:d4+ G:d4# (3.G:d4??). 1...Gb8 - korzyść dla 

czarnych - osłabienie siebie  (zdjęcie kontroli z pola d4: po 2.H:d4+?  nie ma ruchu 2...G:d4#), szkoda dla 

czarnych - wzmocnienie siebie (dodatkowa kontrola pola f4) 3.K:f4 po 2.Sf4+ G(P):f4# (3.K:f4??) 1...g4   - 

korzyść dla czarnych osłabienie siebie (zdjęcie kontroli z pola f4) (2.H:d4+? G:d4+ 3.Kf4), szkoda dla czarnych 

wzmocnienie  siebie  (dodatkowa kontrola pola f3) 2.G:e4+ W:e4#+ (3.Kf3??). Wszystkie motywy: korzyść 

wstępu, szkody obron i korzyści obron są wyłącznie samomatowe  i są przeciwieństwem motywów w zadaniach 

ortodoksyjnych, gdzie zawsze  korzyść obrony to wzmocnienie siebie, a szkoda obrony to osłabienie siebie, 

a korzyść wstępu to wzmocnienie siebie. Dodatkowo mamy złudę 1.Gh6? też motywowaną samomatowo, bo 

wzmacnia białe kontrolując pole f4 po 1...Gb8! 2 Sf4+ gf4!  3.G:f4. [A] 

2588 

 

RUSINEK  1.G:d5+? H:d5+ 2.W:d5  1.W:b4+? W:b4!  1.Hd4! grozi 2.Hb6+ a:b6#  1...H:d4  (szkoda obrony 

wzmocnienie czarnych - pole b4 kontroluje teraz silniejsza figura) 2.W:b4+ G:b4/H:b4/Hb6# (2...W:b4?),  

1...W:d4 (szkoda obrony - wzmocnienie czarnych poprzez odcięcie białej wieży od pola d5) 2.G:d5+ W:d5# 

(2...H:d5?? 3.W:d5??). Przesłona Plachutty z samomatowymi motywacjami, dzięki czemu można ją 

uzyskać w zadaniu długości 2  - w zadaniu ortodoksyjnym potrzeba na to trzychodówki, czyli zadania 

długości 2,5. [A] 

2589 RUSINEK  Tematyczne próby: 1.S:c5+? S:c5#?, ale 1...H:c5!  1.H:c4+? G:c4#?, ale 1...W:c4!  1.Gg4! grozi 

2.Gd7+ Sc6(b5)# 1...Wd4 2.S:c5+ S:c5# (2...H:c5??) 1...Hd4 2.H:c4+ G(H):c4# (2...W:c4??). Przesłona 

Grimshaw - hetman wieża. W zadaniu ortodoksyjnym można to zrobić tylko przy związanym hetmanie. 

[A] 
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