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Vuosikilpailutuomio 3-siirtoiset mattitehtävät / 
Informal Tournament Threemovers 

Tehtäväniekka 2012–2013

tuomari/judge: Hans Gruber

Tämä on kolmas tuomio sarjassa, jonka 
tuomitsemisesta sovin Tehtäväniekkojen 
kevättapaamisessa 2013. Tähän kilpailuun 
osallistui 10 tehtävää (s. 14, 3860, 3861, 
3895, 3896 (=3860!), 3987, 3930, 3931, 3932), 
joista yksi oli äsken julkaistun toisto, joten 
yhdeksän tehtävää jäi tuomittavaksi. Kaikki 
on julkaistu vuoden 2012 lehdissä – laati-
jat, lähettäkää 3-siirtoisia lehteen! Kuten 
kahdessa edellisessä kilpailussa, tehtävien 
ratkaiseminen oli viihdyttävää, vaikkei tältä 
ajalta löydy yhtään korkeatasoista 3-siirtois-
ta. Pystyin sijoittamaan vain yhden yhden 
tehtävän.

This is the third award in the series 
agreed upon during the spring meeting 2013 
of the Finnish problemists. In this tourney 
ten problems (p. 14, 3860, 3861, 3895, 3896 
(=3860!), 3987, 3929, 3930, 3931, 3932) took 
part, of which one was a duplicate of a previ-
ously published problem, thus leaving nine 
problems to be judged. All had been pub-
lished in the 2012 issues – composers, send 
threemovers to this magazine! As in the two 
previous tournaments, it was entertaining 
to solve the problems, although there was 
no outstanding threemover in this period. 
Thus I was only able to select one problem 
for this award.

Maininta / Commendation
Ismo Tompuri

 3#  5+1

Maininta/Commendation: Ismo Tompuri, 
3895, Tehtäväniekka 4–5, 2012 
1.Db4? Kc2 2.d3+ Kd1 3.Db1#, mutta 2.- 
Kc1!
1.Df4? Kc2 2.d3+ Kd1 3.Dd2#, mutta 2.- 
Kb1!

1.Dg4? Kc2 2.d3+ Kb1 3.Dd1#, mutta 2.- 
Kc1!
1.Dh4! (sp) Kc2 2.d3+ Kb3/Kxc3/Kxd3/
K~1 3.Db4/Dc4/Dd4/Dh1#.

Hyvin nätti ja viihdyttävä mK-minimaa-
liminiatyyri. Alkusiirto on sekä yllättävä 
että kaunis. Toivokaamme, ettei sille löydy 
edeltäjää!

A very nice and entertaining rex solus 
miniature. The key is both surprising and 
beautiful. Let’s hope that there is no antici-
pation!

Huomautukset tätä tuomiota vastaan on 
lähetettävä lehden mattitehtävätoimittajalle 
kolmen kuukauden kuluessa.

Claims to this award should be sent 
within three months to the editor of the direct 
mate originals.
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