
МК «Олександр Дашковський-64» 
Попередні підсумки 

      Даний тематичний конкурс пам’яті відомого в світових шахових кругах проблеміста Олександра Дашковського був 

задуманий ним самим як ювілейний, адже 14 січня 2020 р. йому мало виповнитись 64 роки, а це, як його жартома 

називають любителі стародавньої гри, - вік шахового повноліття. Він планував з допомогою цього конкурсу набрати 

необхідні бали для набуття кваліфікації судді міжнародної категорії. Він хотів жити, працювати, здобувати звання, 

творити і досягати успіхів… Та не судилося – серцевий напад безжалісно обірвав життя закоханої в шахи людини за три 

місяці до символічного ювілею. 

     Якою ж людиною був Олександр Дашковський? Перш за все людиною дуже неспокійної вдачі та надзвичайно дієвою і 

працездатною. Він – автор або співавтор 12-ти книг  та брошур по ШК, серед яких найвідоміші «МастиРА и МИНИритмы» 

у співавторстві з Н.М.Плаксиным (1993), «Украинская тематика в шахматных задачах» (2002), «В лабиринтах Каиссы» у 

співавторстві з В.В.Крижанівським (2004), «Занимательная композиция» (2014), «Лепта» (2019). Був редактором шахових 

відділів ряду періодичних вітчизняних видань, в основному обласних, редактор і видавець за власний кошт та кошти 

спонсорів «Бюлетня Федерації шахів Черкаської області» (з 1999р. 42 випуски). Член «Союза журналистов СССР» (1990) 

та  Спілки журналістів України (1992).  

        Організатор більше 20 конкурсів складання ШК різного рівня. Трикратний чемпіон Черкаської області зі складання 

ШК (1999, 2001, 2002), в особистих першостях України багатократно займав 4-8 рейтингові місця в різних розділах ШК.  В 

53-х періодичних виданнях світу ним опубліковано близько 500  задач та етюдів, з яких 144 були відзначені, а 22 з них  - 

призами (5 – першими). 28 композицій (близько 28 балів) увійшли до Альбому України різних років. Був амбіційним, 

складав у всіх можливих жанрах ШК, мріяв здобути звання майстра спорту України і, здається, зробив усе необхідне для 

цього…   

        Інші сильні його захоплення – астрономія, астрологія, спорт, поезія…  До речі, він не тільки знав і нерідко 

декламував багато різних поезій, але  й сам пробував свої сили у цьому не менш творчому жанрі…  

        Був інтелігентною, освіченою, ерудованою людиною, цікавим співрозмовником, з яким завжди можна було 

поговорити на будь-які теми… Мав багато друзів, був відмінним  батьком і братом, дуже любив домашніх тварин. Мав 

неабиякий дар переконання – з усією відповідальністю можу сказати, що лише завдяки дружнім і ненав’язливим бесідам 

з ним, а також  його  моральній підтримці та наполегливості відбулося після тривалої перерви моє відродження як 

шахового композитора. Директор даного конкурсу теж вважає, що він займається ШК виключно завдяки Олександру… 

    Він був одержимим шаховою композицією та при цьому його цікавило все, він любив життя у всіх його проявах. В його 

голові весь час роїлись нові плани та ідеї. Однак розумів, що потрібно поспішати, бо відчував, що стан здоров’я не 

дозволяє розслаблятись, тому намагався прожити з користю кожний день, подарований йому долею. В останній день 

свого життя він віз перші кілька екземплярів щойно виданої ним автобіографічної книги «Лепта» до поштового відділення, 

аби надіслати їх своїм друзям…  

    Підсумовуючи його життєвий шлях, можна сказати, що він дуже добре попрацював і його ЛЕПТА гідна наслідування! 

 

                     Познайте шахматы, друзья! 

                     Их мудрость, волшебство и силу. 

                     Любите шахматы, как я 

                     И свой восторг явите миру! 

                                                          О,Дашковський  

                                                          (із вірша «Ода шахматам», 2018р.) 

        

     На конкурс надійшло 44 задачі від 32 авторів з 13 країн світу: Азербайджан – Kenan Velikhanov (f1 d6); Аргентина – 

Jorge Kapros (h1 e5), (d7 d1)*; Jorge Lois (d7 d1)*; Болгарія – Борислав Атанасов (a1 f8)*; Ізраїль – Leonid Lyubashevsky 

(d4 e8)*, Emanuel Navon (a6 c5)*, Menachem Witztum (a6 c5)*; Литва – Viktoras Paliulionis (b5 d5), (h1 d5), (c2 f6); 

Македонія – Zlatko Mihajloski (a1 d5), (c1 d5), (h7 e6); Німеччина – Rolf Wiehagen (g5 e8), (d8 f8)*, (e2 c4); Росія – 

Валерий Барсуков (d3 d5), Владимир Клипачев (c3 c8), (c5 d7), Никита Кравцов (g1 f8), Александр Панкратьев (d4 d6)*, 

(h2 e6)*, (a8 g5)*, Евгений Фомичев (f1 f6); Словаччина – Karol Mlynka (b4 e8), (h4 e8); Угорщина – Janos Csak (f7 h7), (c5 

e6), (e3 g6), Gábor Tar (a2 d4), (d1 e8); Україна – Євгеній Гаврилів (c4 c8), (d4 d6)*, (h2 e6)*, (a8 g5)*, Олександр Жук (a2 

h3), (a3 h1), (e3 g7), Роман Залокоцький (e1 g5)*, Геннадій Козюра (d2 e8)*, Микола Колесник (a3 f4), (e1 g5), Валерій 

Копил (d3 e8), (d2 e8)*, Володимир Ластівка (g8 e4), (a1 f8)*, (d4 e8)*, (d8 f8)*, Валерій Семененко (d4 a7)*, Олександр 

Семененко (d4 a7)*, Олексій Угнівенко (a1 f7), Віталій Шевченко (d4 e8)*; Чехія – Alexander Fica (c7 b4), (f3 f6), Miroslav 

Bílý (h7 b3); Швеція – Christer Jonsson (d1 d7)*. 

    На жаль, не обійшлось без втрат і ці втрати, на мій погляд, варто розділити на дві групи. Перша група – це задачі, що 

не відповідають вимогам конкурсу, але в цьому немає вини директора конкурсу: 

(d2 e8) – в одному з розв’язків відсутні будь-які жертви чорних фігур, 

(h4 e8) –в одній з матових позицій не використовується білий слон. 



     В другу групу увійшли задачі, в яких в одному або більше розв’язках відсутні саме активні жертви чорних фігур і в 

тому, що саме з цієї причини вони були зняті з конкурсу, є і вина директора конкурсу, який на етапі прийому задач не 

зрозумів цього сам і вчасно не поінформував про це авторів надісланих задач. 

     З цього приводу директор конкурсу Володимир Ластівка просить вибачення у авторів задач, які були зняті з 

конкурсу через невідповідність темі конкурсу. Це такі задачі: Alexander Fica (c7 b4), (f3 f6), Karol Mlynka (b4 e8), Gábor 

Tar (d1 e8), Олександр Жук (a2 h3), (a3 h1), (e3 g7), Володимир Ластівка (g8 e4). 

 

     Привожу текст оголошення МК «О.Дашковський-64»:  

                      МТ «О.Дашковський-64» 

    У зв’язку з передчасною смертю відомого шахового композитора кандидата в майстри спорту Олександра 

Дашковського ТК «О.Дашковський-64» перейменовується на МТ «О.Дашковський-64». Нагадаємо, конкурс проводиться в 

розділі h#4-5 на тему: активізація білих пішаків шляхом жертви чорної фігури, тематичний пішак повинен брати участь у 

створенні матової позиції. Приклад:  

       О.Дашковський  

 
«Проблеміст України», 2013  

h#4           2.1.1…          4+10 

1.Tg3 hxg3  2.Kf7 g4  3.Kg6 gxf5+  4.Kh5 Qxh3#; 

1.Kd8 Qf4  2.Sc5 dxc5  3.Te3 c6  4.Te7 Qb8#. 

 

    До речі, з тексту не слідує, що жертви чорних фігур мають бути активними, проте приклад задачі О.Дашковського,  

доданий до тексту, однозначно підтверджує, що тематичні жертви чорних фігур повинні бути активними. Було кілька 

листів із запитанням чи допускається перетворення тематичного пішака. Так, адже тема конкурсу цього не заперечує. 

 

       Рівень конкурсу можна вважати досить високим. Пропонується наступний розподіл відзнак. 

 

1 приз  

Евгений Фомичев 

h#5             3.1…             4+9 
 
1.Sh3-g5 h4xg5+ 2.Kf6-e6 g5-g6 3.Se7-f5 g6-g7 4.Bd6-f8 g7xf8=Q5.Qd8-d7 e4xf5# MM 
1.Se7-d5 c4xd5 2.Bd6-e7 d5-d6 3.Bd1-g4 d6xe7 4.Bg4-f5 e4xf5 5.Qd8-f8 e7xf8=Q# MM 



1.Se7-f5 e4xf5 2.Kf6-g7 f5-f6+ 3.Kg7-h6 f6-f7 4.Qd8-g8 f7xg8=Q5.Sh3-g5 h4xg5# MM 
 
«Таск - 3 решения с удвоенным представлением темы: «Активизация белой пешки жертвой черной фигуры» с 3 

правильными матами и темой Чумакова (Qd8, Bd6)» (автор). 

Задача має рекордну кількість тематичних жертв у конкурсі – 10 (!), усі три тематичні пішаки білих перетворюються, 

позиція задачі легка та елегантна.  

 

2 приз  

Олександр Семененко, Валерій Семененко 

 

 

 

 

 

 

 

 
h#5              2.1…          3+12  
 

1.f3xg2  f2-f4  2.Re8-e5  f4xe5  3.Sb7-d6  e5xd6  4.Sa8-c7  d6xc7  5.Ka7-b6  c7xb8=Q # MM 
1.g3xf2  g2-g4  2.Rc6-e6  g4xf5  3.Be4-c6  f5xe6 4.Bc6-d7  e6xd75.Re8-c8  d7xc8=S #MM 
 
«Эхо-хамелеонные эксцельсиоры – геометрически полностью одинаковые пятиходовые маршруты обеих белых пешек. 
Чернопольная белая пешка ходит только по черным полям, а белопольная – только по белым. В каждом решении 
представлены по три тихих активных жертвы черных фигур, а также пассивные жертвы белых и черных. Темы Зилахи и 
Чумакова. Правильные маты» (автори). 
 
Оригінальна ідея, майстерне виконання, 6-кратне представлення теми, проте окремі ідейні фрагменти не нові, 
порівняйте yacpdb/475009. 
 
3-4 приз 
Валерій Копил 

 
h#4,5           2.1…          3+15   
 

1...Bf1-e2 2.g5-g4 f3xg4 3.Ke8-d7(!) g4-g5 4.Sf6-e8 Be2-g4+ 5.f7-f5 g5xf5 ep# MM 
1...Bf1-g2 2.Sf6-e4 f3xe4 3.Rd8-d7(!) e4xd5 4.0-0-0 d5xc6 5.Ba7-b8 c6xb7# MM 
 
Особливі шахові ходи – взяття на проході та рокіровка – досить добре обіграні багатьма композиторами, та в поєднанні з 

трикратним представленням теми конкурсу, грою на одне поле, темою Чумакова та модельними матами задача залишає 

приємне враження. 

 

3-4 приз 

https://www.yacpdb.org/#412610
https://www.yacpdb.org/#412610


Janos Csak 

 
h#4        b)Ra3→a2       5+15 

a)1.Qc4+ bxc4 2.Bc7 Rh3 3.Be5 Rxh6 4.Rd5+ cxd5# MM 

b)1.Qc3+ bxc3 2.Rd4 Rh2 3.Ke5 Rh5 4.e6 cxd4# MM 
 
Обхідні маневри білої тури зі зв’язуванням чорних конів плюс чотири тематичних жертви чорних завершаються 
модельними pin-матами тематичними пішаками!  
 
5 приз 

Александр Панкратьев, Євгеній Гаврилів 

 
h#4       b)Bh1→h4          3+6 
 

a)1.Qf7-c4 +! d3xc4!   2.Bh1-d5 !  e2-e4   3.Re7-d7 e4xd5!    4.Rh7-e7 c4-c5# IM 
b)1.Re7-e4 +! d3xe4!   2.Qf7-d5 +!  e4xd5!   3.Rh7-d7 e2-e4   4.Bh4-e7 e4-e5# IM 
 
Active sacrifice (black) × 4.Annihilation. Anticipatory sacrifice (black). Blocking piece replacement (r-b). Blocking piece 

replacement (r-r).Exchange of functions (wPe2/wPd3, Guard / Mate). Play on the same square (B2, 2). Play on the same 

square (B3, 2). Play on the same square (B4, 2). Idealmate (автор). 

 

4 тематичні жертви, трикратна гра чорних на одне поле – на другому, третьому та четвертому ходах, заміна блокуючих 

фігур на полі d7, ідеальні фінали – непогана знахідка!  

 

6 приз 

Jorge Kapros 



 
h#4              2.1…          3+12 
 
1.c4-c3 d2xc32.Ke5-d5 c3xd4 3.c6-c5 c2-c4+ 4.Kd5-c6 d4-d5# MM 
1.d4-d3 c2xd32.d6-d5 d3xc4 3.Ba3-e7 d2-d4+ 4.Ke5-d6 c4-c5# MM 
 

“White pawns can easily reach the fourth rank in four moves, for example: c3 – d3 – cxd4 – dxc4, but it is necessary to reach the 
fourth rank in three moves, so black must help to activate the white pawns in a different way to allow to win a tempo. 
Dual avoidance happens because after 1… cxd3 2…dxc4 3…d4 and after 1…dxc3 2… dxc4 3…c4 the position of white pieces is 
the same, but the position of the black King cannot be the same because must avoid early check”(автор). 
 
Оригінальний тематичний виграш темпу шляхом анігіляції чорних пішаків, дзеркальні відлуннєво-хамелеонні модельні 

мати, тема Умнова. 

7 приз  

Микола Колесник 

 

h#4         b) Kf4→f5        5+7 

a) 1.Qd5-e4 Bc5-b4  2.Rb5-h5 d3xe4  3.Bd6-e5 d4xe5  4.Kf4-g5 Bb4-d2# MM 
b) 1.Bd6-f4  Bc5-f8  2.Rb5-c5  d4xc5  3.Rg6-g4  h3xg4 +  4.Kf5-e5  Bf8-g7# MM 
 
«Удвоенная тема Чумакова» (автор). 
 
Чітке виконання теми Чумакова двома парами фігур – слоном та ферзем з одного боку та двома турами з іншого, 
подвійне представлення теми конкурсу, обхідні маневри білого слона, що завершаються модельними  матами. На жаль, 
у подвійному представленні теми беруть участь не одні й ті ж білі пішаки. 
 
8 приз  

Janos Csak 



 

h#4            b)-Rh8           2+6 
 

a)1.Bd1-f5 d2-d3 2.Sf6-e4 d3xe4 3.g7-g6 e4xf5 4.Bf8-h6 f5xg6# IM 
b)1.Bf8-d6 d2-d4 2.Bd6-e5 d4xe5 3.Kh7-h8 e5xf6 4.Bd1-h7 f6xg7# IM 

Оригінальне 4-тикратне представлення теми з однаковими діагональними маршрутами білого пішака, що завершуються 
ідеальними матами! Тема Чумакова у виконанні двох слонів. 
 
9 приз 

Viktoras Paliulionis 

 
h#4.5          2.1…             3+4 
 

1...Kh1-g1 2.Bf6-c3 Kg1-f1 3.Re2-e5 Kf1-f2 4.Bc2-f5 d2xc3+ 5.Kd5-e4 Rd1-d4# IM 
1...d2-d3 2.Re2-e6 Kh1-g2 3.Bc2-b3 Kg2-f3 4.Bd3-c4 d3xc4+ 5.Kd5-e5 Rd1-d5# IM 
 
Відлуннєво-хамелеонні ідеальні мати в поєднанні з темою конкурсу та темою Чумакова знову ж таки у виконанні двох 
слонів! 
 

Приз  



Viktoras Paliulionis 

 
h#4,5           2.1…            3+3 
 

1...Kb5-a6 2.Sb7-d6 c5xd6 3.Sc6-e7 d6xe7 4.Kd5-d6 e7-e8=Q 5.Kd6-c7 Sa7-b5# IM 
1...Kb5-a4 2.Sc6-b8 c5-c6 3.Kd5-c5 c6-c7 4.Kc5-b6 Sa7-c8+ 5.Kb6-a6 c7xb8=S# IM 
 
Перетворення на ферзя та коня в поєднанні з темою конкурсу та ідеальними фіналами! 
 
Приз 

Janos Csak 

 
h#4              2.1…            3+8 
 

1.Bc6-f3 e2xf3  2.Kg6-h5 Ke3-e4  3.Ra2-a4+ Ke4-f5  4.Ra4-g4 f3xg4# MM 
1.Bc6-e8 Ke3-f3  2.Be8-f7 e2-e4  3.Ra2-f2+ Kf3-g4  4.Rf2-f5 e4xf5# MM 
 
3 активних тематичних жертви, гра  білих на одне поле на першому та другому ходах,  переміна місцями білого короля та 
пішака у фінальних позиціях, модельні мати. 
 

Приз 

Zlatko Mihajloski 

 
h#5                                 4+10 
 

1.Sf5-g3+ Kh7-g7 2.Be4-h7! Bb1-g6 3.Re1-e5 Bg6xh5(f2xg3?) 4.Bh7-e4!(Ke6-f5?) f2xg3 5.Ke6-f5 Bh5-g4#MM 

 

Подвійний клапан у виконанні чорного слона, що пропускає одразу дві фігури - чорну туру та білого слона, котрий 

здійснює спочатку бристольську прокладку, відкладена з першого по четвертий хід тематична жертва чорного коня, 

модельний мат – ось основні ізюминки задачі.  

 

Приз 

Miroslav Bílý 



 
h#4         b)f3→f2            5+3 
 
a)1.Bd4-e5 d3-d4 2.Kb3-c4 d4xe5 3.Kc4-d5 d2-d4 4.Qc5-c4 Re6-d6# MM 
b)1.Bd4-e3 d2xe3 2.Kb3-c3 e3-e4 3.Kc3-d4 Re6-e5 4.Qc5-c3 Re5-d5# MM 
 
Відлуннєво-хамелеонні модельні мати. 
 

 

 
Приз 
Микола Колесник, Роман Залокоцький 

 
h#4               2.1…         10+6   
 
1.Sb1xd2  Bb2-c3  2.Sd2-f3 + e2xf3  3.Kg5-h4  Ke1-e2  4.Kh4-g3  Bc3-e1#  
1.Ba1xb2  Ke1-f2  2.Bb2-d4  e3xd4  3.Kg5-f4  e2-e3 +  4.Kf4xe4  d2-d3# MM 
 
«Зілахі» (автор). 
 
Спеціальний Приз 
Rolf Wiehagen 

 



h#4,5                                3+7 
 

1...Bе6-b3 2.c5-c4 Bb3-a2 3.b4-b3 c2xb3 4.Ke8-f7 b3xc4 5.Kf7-e6 c4-c5# MM 

 

Dve chernykh zhertvy, odna predvaritel'naya/otlozhennaya (2.c4) i odna pryamaya (3.b3). Put' tematicheskoj peshki ot c2 do c5 
bez chernoj zhertvy tozhe vozmozhen (c3:b4:c5), no neuspechen (naprimer, Ba2-b1-a2# trebuet 6(!) khodov).Indijskaya tema, 
tempo-khod slona, chernyj korol' pokidaet kraj doski, pravil'nyj mat, gravyura (автор). 
 
Оригінальна ідея з рухом білого пішака по лінії дії білого слона з вичищенням цієї лінії від двох чорних пішаків та 
зустрічним рухом чорного короля по цій же лінії, котрі (рухи) закінчуються правильним батарейним матом (індійська тема) 
на полі початкового положення білого слона! 
 
 

1 почесний відгук 

Zlatko Mihajloski 

 
h#4            2.1…           4+10 
 

1.Re3-f3 e2xf3!(gxf3?) 2.Ra2-e2 f3xg4 3.Re2-e5(Ke4?) Kc1-d2 4.Kd5-e4 Sh7xf6# MM 
1.f4-f3 g2xf3!(exf3?) 2.Bg3-d6(Re7?) f3-f4 3.Re3-e7 e2-e4+ 4.Kd5-e6 Sh7-f8# MM 
 
Active sacrifice(black)×2 Bristol(bicolor, r-P,impure,4,2) Chumakovtheme(qr-p, 3,2) Exchangeoffunctions (bRa2/bBg3,Self-

block/Passive) Playon the same square(B1, 2) Playon the same square(W1,2) Modelmate×2 (автор). 

Антидуальний вибір ходів чорних, гра тематичних фігур на одне поле, тема Чумакова, модельні мати. 

1 почесний відгук 

Christer Jonsson, Jorge Lois, Jorge Kapros 

 
h#4              2.1…            4+8 
 

1.Tb7xb1 d5xc6! (dxe6?) 2.Tb1-b7! c6xb73.Tf7-f2 b7-b8=Q 4.Tf2-e2 Qb8-b1# MM 
1.Tf7xf1 d5xe6! (dxc6?) 2.Tf1-f7! e6xf73.Tb7-b2 f7-f8=Q 4.Tb2-d2 Qf8-f1# MM 
 

White pawn is active in the setting but becomes inactive after dxc6/dxe6 (автор). 

 



Анігіляція, тема перетворення, Чумакова, повернення, модельні мати. На жаль, гра досить симетрична. 

 
2 почесний відгук 

Александр Панкратьев, Євгеній Гаврилів 
 
 

 

 

 

 

 

h#4        b) Kg5→e5       4+12 

a)1.Rc3-h3! g2xh3!  2.Rb3-g3!  f2xg3!   3.Qa3-f3! e2xf3!   4.Bf7-g6 h3-h4 #MM 
b)1.Rc3-f3!  g2xf3!   2.Rb3-e3! f2xe3!  3.Qa3-d3! e2xd3!   4.Bf7-e6 d3-d4 #MM 

 
Active sacrifice (black) × 6.Bristol (black, r-q, impure, 3, 3) × 2. Bristol (black, r-q, impure, 5, 5) × 2. Bristol (black, r-r, impure, 3, 
3). Bristol (black, r-r, impure, 5, 5). Consecutive Bristols × 2. Echo mates (mirrored vertically, 2, 0). Exchange of functions 
(wPb2/wPd2, Mate / Guard). Model mate × 2. Echo(автори). 
 
Оригінальне потрійне (в кожному розв’язку тема виконується трьома білими пішаками) і шестикратне по сумі двох 
розв’язків представлення теми, модельні дзеркальні (отже, на жаль, симетричні) відлуннєві мати. 
 
3 почесний відгук 

Menachem Witztum, Emanuel Navon  

 
h#4         b)d6→d4          4+8 
 

a)1.Be2-d3 Sf3-d4 2.Bd3-e4 f2-f3 3.Rg2-b2 f3xe4 4.Rb2-b4 Sd4-e6# MM 
b)1.Rg2xg5 Sf3-e1 2.Rg5-e5 f2-f4 3.Be2-f3 f4xe5 4.Bf3-d5 Se1-d3# MM 
 

Тема Чумакова, аналогія гри обох сторін, модельні мати. 

 
4 почесний відгук 

Євгеній Гаврилів 



 
h#4,5       b)a2→e2          5+3 
 

a)1...a2-a4 2.Be8-b5+! a4xb5! 3.Bb6-a7! b5-b6 4.Qa8-c6 b6xa7! 5.Qc6-d7 a7-a8=Q# MM 
b)1...e2-e4 2.Qa8-d5+! e4xd5! 3.Sc5-e6! d5xe6! 4.Be8-c6 e6-e7 5.Bc6-b7 e7-e8=Q # MM 
 

Active sacrifice (black) × 4. Anticipatory sacrifice (black). Chumakov theme (b-q, 2, 2). Excelsior (white) × 2. Exchange of 
functions (bQa8/bBe8, Self-block / Active sacrifice). Play on the same square (B4, 2). Promotion (QQ, 2). Model mate × 2(автор). 
 
4 тематичних жертви, переміна функцій чорних ферзя та слона, 2 ексцельсіори, тема Чумакова, модельні мати. На жаль, 
має місце симетричність гри. 
 

 

5 почесний відгук 

Борислав Анатасов, Володимир Ластівка 

 
h#4,5             2.1…          3+6 
 

1...c2-c4 2.Sf1-e3 Rh1-b1 3.Se3-d5 c4xd5 4.Rb4-g4 d5-d6 5.Rg4-g7 Rb1-b8#MM 
1...c2-c3 2.Rb4-d4 c3xd4 3.Sf1-g3 d4-d5 4.Sg3-h5 d5-d6 5.Sh5-g7 Rh1-h8# MM 
 
«"Чумаков"с активными жертвами и блокированиями одного поля  разными фигурами, правильные маты» (автори). 
 
Ідея з блокуваннями одного поля різними чорними фігурами, що кардинально міняє гру, тема Чумакова, розмашиста гра 

білої тури, правильні мати. Дещо псує враження повтор четвертого ходу білих. 

 

6 почесний відгук 

Віталій Шевченко, Leonid Lyubashevsky, Володимир Ластівка 



 
h#4               2.1…           3+7 
 

1.Se5-d3 e2xd32.Bf7-c4 d3xc4 3.Ke8-d7 c4-c5 4.Kd7-c6 Bd1-a4# MM 
1.Se5-f3+ e2xf32.Ke8-d7 f3-f4 3.Bc7-e5+ f4xe5 4.Kd7-e6 Bd1-g4#MM 
 
4 тематичних жертви, тема Чумакова. аналогія гри, модельні мати. Також, на жаль, присутня симетричність гри та повтор 
ходу чорних. 
 
7 почесний відгук 

Rolf Wiehagen, Володимир Ластівка (після WalterDiaz, P1098173) 

 
h#4,5           2.1…            2+6 

 

1... d2-d3 2.Rc4-e4 d3xe4 3.Bg6-f7 e4-e5 4.Qg4-g8 e5-e6 5.Sf5-g7 e6-e7# MM 
1... d2-d4 2.Rc4-c5 d4xc5 3.Sf5-d6 c5xd6 4.Bg6-e8 d6-d7 5.Qg4-g7 d7xe8=Q#  
 
4 тематичних жертви, тема Чумакова, блокування поля g7 різними чорними фігурами. 
 

1 схвальний відгук 

ZlatkoMihajloski 

 

https://pdb.dieschwalbe.de/search.jsp


h#4             2.1…           4+10 
 
1.Qа5-d3!(Bd3?) e2xd3 2.f7-f5 d3-d4 3.Bc4-d3 Ka1xa2 4.Kd5-e4 Sh7-f6# MM 
1.Re3-e7 e2-e4+ 2.Kd5-e6 e4-e5 3.Bg1-d4!(Bd5?)c3xd4 4.Bc4-d5 Sh7-f8# MM 

 
2 схвальний відгук 

Олексій Угнівенко 

 
h#4               2.1…         4+11 
 
1.Sf2-g4 Ra2-g2 2.Kf7-g6 Rg2xg3 3.Qf8-f5 e4xf5+ 4.Kg6-h5 Rg3-h3#MM 
1.Kf7-e8 Ra2-b2 2.Bg8-d5 e4xd5 3.Sa7-c6 d5xc6 4.Ke8-d8 Rb2-b8# MM 
 
3 тематичних жертви, модельні мати. 
 

3схвальний відгук 

АлександрПанкратьев, Євгеній Гаврилів 

 

h#4             2.1…             3+7 
 
1.Re3-e4! e2-e3!   2.f5-f4! e3xf4!  3.Ke6-f5 Kh2-g3   4.Ra6-f6 Se8-g7# MM 
1.Re3-f3! e2xf3!  2.Ba1-g7 Se8-c7 +   3.Ke6-f6 f3-f4   4.Ra6-e6 Sc7-d5# MM 
 
Active sacrifice (black) × 2. Chumakov theme (p-r, 2, 2).Many ways (P, 2) 
Model mate × 2(автори). 
 
Дві тематичні жертви, тема Чумакова, рух білого пішака в кінцевий пункт різними маршрутами (Manyways), модельні 
мати. 
 
Спеціальний схвальний відгук 

Rolf Wiehagen 



 
h#4                                   3+4 

1.~  h6? 

1.Sd5-e7(Sf8?) Bb2-h8  2.Se7-g6 h5xg6  3.Sd7-c5 g6-g7  4.Kc4-d4 g7-g8=Q,B# IM 
 
Prevrashchenie beloj peshki BEZ chernoj zhertvy ili s zhertvoj na lozhnom pole g8 
vozmozhna uzhe v 3 khoda, no togda mata net."Pravil'naya" zhertva s vyborom, prevrashchenie tol'ko na matuyushchem khodu, 
indijskaya tema, ideal'nyj mat, miniatyura (автор). 
 
Схвальний відгук на рівних 

ViktorasPaliulionis 

 
h#4              2.1…            4+4 
 
1.Bc5-d6 Kc2-d3 2.Rf5-b5 c4xb5 3.Kf6-e5 Bb6-d4+ 4.Ke5-d5 e3-e4# IM 
1.Se6-d4+ e3xd4 2.Bc5-e7 d4-d5 3.Kf6-e5 Kc2-d3 4.Be7-f6 Bb6-c7# IM 
 

Переміна функцій білого слона та пішака e3, тема Чумакова та ідеальні мати на фоні представлення теми конкурсу, - це, 

безперечно, «плюси», та є і «мінус» - повторення ходів.  

 

Схвальний відгук на рівних 
GáborTar 



 

h#4        b)Ka2→h6         3+9 
 

a)1.Qd3-c3 Se3-g4 2.Kd4-c4 d2xc3 3.Bf6-d4 Ka2-b2 4.Bd4-c5 Sg4-e5# MM 
b)1.Qd3-e4 d2-d3 2.Kd4-e5 d3xe4 3.Bf6-g5+ Kh6-h7 4.Ke5-f6 Se3-g4# MM 
 

Meredith, Modelmates (автор). 

 

 

 

 

Схвальний відгук на рівних 
Kenan Velikhanov 

 

h#4,5                                4+9 

1...Ra1-a8 2.Qg5-e3 f2xe3 3.Sf5-d4 e3xd4 4.Bg6-d3+ c2xd3 5.Kd6-d5 Ra8-d8# MM 

 

Активные жертвы черных фигур для активизации пешек. Правильный мат (автор). 

 

 

Схвальний відгук на рівних 
Валерий Барсуков 



 
h#4,5                              3+10 
 
1...h2-h3 2.Sg4-e3 f2xe3 3.Bf3-g4 h3xg4 4.Sh4-f5 g4xf5 5.Qa5-c5 e3-e4# MM 
 
3 тематичних жертви, подвійне представлення теми конкурсу, модельний мат. 
 
Схвальний відгук на рівних 
Владимир Клипачев 

 

h#5                                   3+7 

1.Rg8-g3 h2xg32.Sh3-f4 g3xf4 3.Sg3-e5 f4xe5 4.Qh6-d6+ e5xd6 5.Bh5-e8 Bb1-f5# IM 
 
4 тематичних жертви завершуються ідеальним фіналом. 

 
Схвальний відгук на рівних 
Владимир Клипачев 

 

h#4                                   3+3 

1.Ra4-a7 b2-b4 2.Qd5-a5 b4xa5 3.Kc8-b7 Kc3-b4 4.Kb7-a6 Sd3-c5# IM 



 

Сверхминиатюра с идеальным матом (автор). 

 

Схвальний відгук на рівних 
Никита Кравцов 

 

 

 
h#4              2.1…            3+4 

1.Re4-f4 g3xf42.Rh3-e3 f4-f5 3.Re3-e7 f5-f6 4.Re7-f7 Rh5-h8# MM 
1.Re4-e7 g3-g4 2.Rh3-f3 g4-g5 3.Rf3-f6 g5xf6 4.Re7-f7 Rh5-h8# MM 
 

Active sacrifice (black) × 2, Chumakov theme (r-r, 2, 2), Play on the same square (B4, 2), Model mate × 2 (автор). 
 
Задача не зайняла вищого місця через повтори ходів. 
 

    Суддя та директор конкурсу висловлюють щиру подяку усім учасникам конкурсу, котрі своїми творами вшанували 

пам’ять нашого земляка і товариша Олександра Дашковського, та бажають усім міцного здоров’я та успіхів у всіх 

сферах життя. 

 

                                    Суддя конкурсу          Василь Крижанівський 

                                    Директор конкурсу    Володимир Ластівка 

 

P.S. Зауваження, пропозиції щодо попередніх підсумків конкурсу приймаються протягом місяця з дня їх опублікування 

(lastivka05@ukr.net). 

 




