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AZƏRBAYCAN ŞAHMAT FEDERASİYASI 

BƏSTƏÇİLİK KOMİSSİYASI 

 

Sədr: İlham Əliyev.      Katib: Elmar Abdullayev. 

 

E-mail: bestechi@mail.ru 

Rəsmi sayt: www.ulvichess.az/chess-composition 
 

 

   Şahmat bəstəçiliyi üzrə 4-cü Azərbaycan kuboku, 2019 

4th Azerbaijan Chess Composition Cup 

 
   Şahmat bəstəçiliyi üzrə növbəti 4-cü Azərbaycan kubokunun ilkin nəticələrini elan edirik. İki ildən bir 

keçirilən bu yarışı Şahmat Bəstəçiliyi komissiyamızın əsas uğurlarından sayıram. Bu il də yarışımızı 

qoruya bildik. Bütün bölmələrdə yarışlar alındı, yəni reqlamentə uyğun olaraq hər bölmədə üç qalib var. 

Əlbəttə çox istərdim ki, kubokumuzun səviyyəsi daha yüksək olsun, gələcəkdə inşallah buna da nail 

olacayıq. Təəssüf ki, bir neçə tərtibçimiz bu yarışa öz məsələlərini göndərməməkdə israrlıdır. Bir daha 

qeyd edim ki, ölkə yarışlarında iştirak etməyən şəxslər şahmat bəstəçiliyi üzrə yığma komandaya daxil 

edilməyəcək. Ancaq incə məqamlar da var. Bu bəstəçilərimiz yarışda iştirak etməsə də yaradıcılıqları 

göz qabağındadır. Daha açıq desək, yəni bu kubokda başqasının yerinə məsələ tərtib edərək iştirak 

ediblər. Əlbəttə buna tam sübut olmasa da məsələlərə baxdıqda hər şey aydın olur. Bu əlbəttə ki, bəstəçi 

etikasından çox uzaqdır və bəstəçiliyin inkişafına ziyandan başqa bir şey gətirməz.    

   Fürsətdən istifadə edib yarışda iştirak edən bütün şahmat bəstəçilərinə öz minnətdarlığımı bildirir və 

yeni yaradıcılıq uğurları arzu edirəm!  

Hörmətlə, İlham Əliyev. 

Şahmat Bəstəçiliyi komissiyasının sədri. 

 

 

Şahmat bəstəçiliyi üzrə 4-cü Azərbaycan kubokunun 

REQLAMENTİ 
 

1. 4-cü Azərbaycan kubokunu  Azərbaycan Şahmat Federasiyası Bəstəçilik komissiyası keçirir. 

2. Yarış 6 bölmə üzrə (ikigedişli–#2, üçgedişli–#3, çoxgedişli–#N, etüdlər – +=, yardımmat – H#, əks-

mat –S#) keçirilir.  

3. Hər müəllif hər bölməyə yalnız bir orijinal (heç yerdə dərc olunmamış) məsələ və ya etüd göndərə 

bilər. Birgə (şərikli) əsərlərin iştirakına icazə verilmir.  

4. Hər hansı bir bölmədə iştirakçıların sayı üç nəfərdən az olarsa həmin bölmə üzrə yarış keçirilməyə-

cək.  

5. Bəstələr hakimlərə anonim olaraq, yəni müəlliflər göstərilmədən göndəriləcək. 

6. Anonimliyi qorumaq üçün 4-cü Azərbaycan kubokunun hakimləri barədə əlavə məlumat veriləcək.  

7. Yarışın elan tarixi: 12.02.2019. 

8. Şahmat bəstələrinin yarışın direktoruna son göndəriş tarixi – 25.05.2019. 

9. Nəticələrin ilkin elanı – 15.07.2019. 

10. 4-cü Azərbaycan kubokunun direktoru – İlham Əliyev (Sumqayıt). 

11. Məsələ və etüdləri aşağıda göstərilən elektron ünvana, telefona və ya whatsapp-a göndərmək olar. 

E-mail: bestechi@mail.ru Tel: 050 515 40 99. 

12. Hakimlərlə əlaqə yalnız çempionatın direktoru vasitəsi ilə aparılacaq. Hakimlə birbaşa əlaqə yaradan 

yarış iştirakçısı cəzalandırılacaq. 

mailto:bestechi@mail.ru
http://www.ulvichess.az/chess-composition
mailto:bestechi@mail.ru
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13. Yarışda hakimlər yalnız qalib 1-3-cü yerləri müəyyən edəcəklər, təltifə daxil olmayan digər məsələ 

və etüdlər müəlliflərə qaytarılacaq və onlar həmin bəstələrdən digər yarışlarda istifadə edə bilərlər. 

14. Yarışların son nəticəsi “Şahmat bəstəçiliyi” jurnalında dərc olunacaq. 

 

 

4-cü Azərbaycan kubokunun hakimləri: 

 
#2 (İkigedişli) – Valeri Kopıl (Ukrayna). 

#3 (Üçgedişli) – Aleksandr Sıqurov (Rusiya). 

#N (Çoxgedişli) – Aleksandr Melniçuk (Rusiya). 

+= (Etüdlər) – İlham Əliyev (Azərbaycan). 

H# (Yardımmat) – Gennadi Çumakov (Rusiya). 

S# (Əks-mat) – İvan Soroka (Ukrayna). 

 

 

Şahmat bəstəçiliyi üzrə 4-cü Azərbaycan kuboku, 2019  
(#2 – İkigedişli) 

Hakim: Valeri Kopıl (Ukrayna) Beynəlxalq hakim 

 
1. Süleyman Abdullayev (Bakı) Есть недостатки: - позиция на диаграмме имеет предшественика 

например: /www.yacpdb.org/ 11415 Janočko, Ján Slovenský denník (23) 1990-0-04. В близнецах е) и 

f в одном из вариантов решения дуали, в d), с) дуали в угрозе. В близнеце h) белый слон лишний. 

Образование близнецов неоднотипное, и как бы это одна задача. 4. Ramil Safaraliyev (Şabran) 

Задача имеет побочные решения: 1.Јd8! и 1.¦d6! (Redaksiya: məsələ diaqramda səhv yığılıb). 

                                      

2.Nərminə Ruzicəng (Naftalan)     3.Salman Cavadzadə (Gəncə)    5.Elmar Abdullayev (Sumqayıt) 

 4-cü Azərbaycan kuboku, 2019       4-cü Azərbaycan kuboku, 2019       4-cü Azərbaycan kuboku, 2019  

                      1-ci yer                                             2-ci yer                                            3-cü yer 

           
#2                                       10+7       #2                                      12+9       #2                                         4+3        

 

2. Nərminə Ruzicəng (Naftalan). 1...¦b~ 2.Јxb6 [C] #, 1...¦d5 2.¦c4#, 1.¦b~? [2.b4 [B]#] 1... 

bxa5!, 1.¦e2? [2.¤d3#] 1...Ґf5!, 1.¦d4? [2.b4 [B], ¤d3 [A]#] 1...Ґf1 /f5 2.b4 [B]# 1...bxa5!, 

1.¦ee4? [2.¤d3 [A]#] 1...¦e7 2.Јxb6 [C]# 1...Ґf1!. 1.¦xb6! [2.b4 [B]#], 1...¦xb6 2.Јxb6 [C]#, 

1...¦d4, Ґe5+ 2.¦(x)e5#, 1...¦d3+ 2.¤xd3#. Коррекция в игре белых ладей. Тема Барнса. 

 

3. Salman Cavadzadə (Gəncə). 1.¤d7! zz, 1...Јxd7 2.b8=¤#, 1...Јb8+ 2.¤xb8#, 1...Јa8+ 2.bxa8 

=Ј#, 1...Јxb7+ 2.Ґxb7#, 1...Ґxe7 2.¤xe7#, 1...fxe5 2.¤xe5#, 1...d4 2.Јf3#, 1...Ґ~ 2.Ґxb5#, 1...  

 



«Şahmat bəstəçiliyi» №22, 2019 

3 

 

 

b3 2.Јc3#. Двухходовка на цугцванг. Ухудшает задачу отсутствие ответа на ход из иллюзорной 

игры 1…Јa8. Хотя бы поставить пешку b6 на b7, а коня с d7 переставить на f8 и уже в такой 

версии задача будет смотреться лучше. Redaksiya: Hakimin iradları nəzərə alınıb. 

 

5. Elmar Abdullayev (Sumqayıt). 1.Јh8? ўc5!. 1.Јa1! – 2.Јd4#, 1…c5 2.Јa8#, 1…Ґc5 2.Јe5 

#, 1…ўc5 2.Јa5#, (1…Ґe5 2.Јxe5#;  1…ўe4 2.Јd4#). Игра белого ферзя по всем углам 

шахматной доски. Три защиты черных на одном поле, но имеется идейный предшественник: H. 

Vetter, Deutsches Woch – enschach 1913. 

 

 

Şahmat bəstəçiliyi üzrə 4-cü Azərbaycan kuboku, 2019 
(#3 – Üçgedişli) 

Hakim: Aleksandr Sıqurov (Rusiya) Beynəlxalq hakim 

 
   Участвовало 4 задачи. Уровень чемпионата – слабый. Кое-какие идеи в представленных зада-

чах просматриваются, но в остальном все задачи имеют ярко выраженные дефекты формы и со-

держания, которые являются легкоустранимыми. Общее пожелание всем участникам – найти бо-

лее опытного соавтора для составления и как завещал «дедушка Ленин» учиться, учиться и еще 

раз учиться! 

 

1. Salman Cavadzadə (Gəncə)       2. Ramil Səfərəliyev (Şabran)   3. Elmar Abdullayev (Sumqayıt)                                               

 4-cü Azərbaycan kuboku, 2019       4-cü Azərbaycan kuboku, 2019     4-cü Azərbaycan kuboku, 2019    

                      1-ci yer                                             2-ci yer                                             3-cü yer 

           
 #3                                      12+11    #3                                        11+7      #3                                       11+6 

                             

1. Salman Cavadzadə (Gəncə). 1.Јh4! – 2.Јxf6+ ўc5 3.Јc3#, 1...ўc5 2.¤e6+ ўb4 3.¤c6#, 1... 
ўe5 2.¤c6+ Ґxc6 3.Ґxf6#, 1...¦xh4 2.¤e6+ ўe5 3.¤xg6#, 1...Ґxh4 2.¤e6+ ўe5 3.d4#, 1... 

¤xh4 2.¤e6+ ўe5 3.f4#, 1...g5 2.¤c6+ ўc5 3.¤e6#, 1...b1=¤ 2.¤c6+ ўc5 3.¤e6#, 1...¤f4 / f4 / 

¦h7 2.Јxf6+ ўc5 3.Јc3#, 1...Јxd3 2.¤c6+ ўc5 3.¤e6#. Кроме указанной автором есть и вто-

рая угроза – 2.¤c6+, что ставит под сомнение выбранную автором систему организации вариан-

тов. Дело в том, что при таком «ударном» вступлении главными должны быть варианты со взя-

тием белого ферзя. Однако варианты 1…¦xh4, 1…Ґxh4 и 1…¤xh4 имеют одинаковый второй 

ход, что является большим минусом и ставит под сомнение даже трехходовую форму задачи: при 

черном короле на e5 в начальной позиции проходила бы простая перемена матов после отвлече-

ния черных фигур. Поэтому задачу целесообразнее переработать именно в двухходовую. 
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2. Ramil Səfərəliyev (Şabran). 1.Ґf6! zz, 1...ўe6 2.¤d4+ ўd5 3.¤c3#, 2...ўd7 3.¦d8#, 2...ўf7 

3.Ґc4#, 1...ўxc8 2.¤e5! ¤d7 3.Ґa6#, 2…¤a6 3.Ґxa6#.  Автору надо было остановиться на 

позиции с белым конем на d2 вместо f3, чтобы иметь «бесплатный» выбор игры на первом ходу: 

1.¤c4? ўe6! 1.¤b3? ўxc8!. 1.¤f3 – уже какое-то подобие задачи и в таком виде задача стала 

первой в этом чемпионате. Возможна и позиция без пары пешек a5+a6 (Redaksiya:Ґe2→d3 və 

h4+h5 piyadalarını da ləğv etmək olar), т.к. уже готов вариант 1…¤a6 2.Ґc4! – 3.¦d8#, 2…ўxc8 

3.Ґe6#. А в позиции на диаграмме имеем только плохой первый ход с отнятием поля e7 и два 

разрозненных варианта без объединяющей идеи. В общем, сплошные авторские упущения. 

Redaksiya: Məsələnin yeni versiyasında bəzi iradlar nəzərə alınıb. 

 

3. Elmar Abdullayev (Sumqayıt). 1.¤h4!–2.Ґa5+, Ґb4+, Ґc3+, Ґd2+ / Ґg3+ 2…ўxe2 3.¦g2# 

/ ¦e1#, 1…¦a7 2.Ґa5+!  ўxe2 3.¦g2#, 1…¦b7 2.Ґb4+!  ўxe2 3.¦g2#, 1…Ґf6  2.Ґc3+!  ўx 

e2 3.¦g2#, 1…¦~xd5 2.Ґd2+! ўxe2 3.¦g2#, 1…¤xf4 (¦xf4,¤g3) 2.Ґg3+! ўxe2 3.¦e1#, 1… 

Ґxh4 2.Ґxh4+! ўxe2 3.¤c3#. В задаче нет темы Флека: ход 1…Ґh4 защищает от всех угроз 

сразу и приводит к новому варианту, во-вторых, многие ходы черных (1…¦d8 и другие) не 

защищают ни от одной из угроз. Показанная автором батарейная игра малоинтересна и встреча-

лась в большом количестве произведений в бездуальном исполнении. Очень слабо нагружены 

фигуры на восьмой горизонтали. 

 

 

Şahmat bəstəçiliyi üzrə 4-cü Azərbaycan kuboku, 2019 
(#N – Çoxgedişli) 

Hakim: Aleksandr Melniçuk (Rusiya) Beynəlxalq hakim. 

 

 3. Elmar Abdullayev (Sumqayıt)  1. Salman Cavadzadə (Gəncə)      2. Ramil Səfərəliyev (Şabran)                                        

   4-cü Azərbaycan kuboku, 2019     4-cü Azərbaycan kuboku, 2019       4-cü Azərbaycan kuboku, 2019 

                     1-ci yer                                            2-ci yer                                            3-cü yer 

         
 #5                                      13+13    #4                                      12+10     #5                                          8+3 

 
3. Elmar Abdullayev (Sumqayıt). 1.Ґa2! – 2.¤d4+ (#2), 1…¤xc3 2.¤c5+ ўe5 3.¤fd7+ ўd4 4. 
¦xf4+ ¤e4 5.¦xe4#, 2…ўf5 3.g6+ ўxg6 4.Ґf7+ ўxf6 5.¤d7#, 1…ўf5 2.¤d4+ ¤xd4 3.¤g8+ 

¦xf8 4.¤xe7+ ўe5 5.d7#, 3…ўg6 4.Ґf7+ ўf5 5.g6#, (4…ўh7 5.g6#), (1…Ґxb3 2.Ґxb3+ ўf5 

3.¤g8+ ¦xf8 4.¤xe7+ ўe5 5.d7#, 3…ўg6 4.Ґf7+ ўf5 5.g6#). Батарейные игры, жертвы фигур. 

 

1. Salman Cavadzadə (Gəncə). 1.d4! – 2.¤c7+ ўd6 3.Ґb4+ ўc6 4.exd5#, 1...Ґg7 2.¦xg7 dxe4 3. 
Ґc4+ Ґd5 4.¤f8#, 2...exd4 3.¤f8+ ўe5 4.¦e7#, 1...dxe4 2.¤c7+ ўd6 3.Ґb4+ ўc6 4.d5#, 1... 

¤f6 2.¤c7+ ўd6 3.Ґb4+ ўc6 4.¤xe5#. Перемена матовых ходов при одинаковых угрозовых 

вступлениях.  
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2. Ramil Safaraliyev (Şabran). 1. ўd2! zz, 1...ўxd4 2.¤g6 zz,  2...ўe4 3.ўc3 – 4.¦b4+ d4+ 5.¦x 

d4#, 3... d4+ 4.ўc4 – 5.¦e5#, 2...ўc4 3.ўe3 – 4.¤e5#, 3...d4+ 4.ўe4 – 5.¤e5#. Распатование на 

фоне аннигиляции пешки d4 с последующими самошахами. 

 

Şahmat bəstəçiliyi üzrə 4-cü Azərbaycan kuboku, 2019 
(+= – Etüdlər) 

Hakim: İlham Əliyev (Sumqayıt) Beynəlxalq hakim. 

 

       3. Şaiq Quliyev (Gəncə)          2. Elçin Şəkərəliyev (Sumqayıt)         6. Samir Kərimov (Bakı) 

 4-cü Azərbaycan kuboku, 2019       4-cü Azərbaycan kuboku, 2019       4-cü Azərbaycan kuboku, 2019  

                    1-ci yer                                             2-ci yer                                             3-cü yer   

           
 Uduş (+)                             5+5        Uduş (+)                             5+5        Uduş (+)                             6+8      

 

3. Şaiq Quliyev (Gəncə). 1.h6+ ўf7 [1...ўh7 2.Ґf5+ ўg8 3.g6; 1...ўf8 2.g6 f5 3.Ґxf5] 2.Ґe6+! 

ўg6 [2...ўxe6 3.h7 fxg5 4.d4; 2...ўf8 3.g6] 3.Ґf5+! ўxf5 [3...ўf7 4.g6+ ўf8 (4...ўg8 5.Ґe6+ 

ўf8 6.g7+) 5.g7+ ўf7 6.Ґe6+; 3...ўxg5 4.h7] 4.h7 fxg5 5.d4! [5.h8Ј? Ґe5+] 5...Ґe5 6.dxe5, 

uduş. Tərs fillər sonluğunda ağ filin 2 dəfə qurbanı və piyadanın önləyici gedişi. Əməkdar məçqçi və 

beynəlxalq hakim Ş.Quliyevin dediyinə görə o müəllifi olduğu  “Şahmat testləri-5” kitabının tapşırığın-

dan (№118) bəhrələnərək etüdü tərtib edib.  

 
2. Elçin Şəkərəliyev (Sumqayıt). 1.f5 hxg4 [1...gxf5 2.gxh5] 2.h4!! [2.fxg6? gxh3 3.g7 h2=] 2...g3 [2... 

gxf5 3.h5] 3.ўe2! [3.ўe1? ўe3 4.ўf1 gxf5–+] 3...gxf5 [3... ўe5 4.fxg6 g2 5.ўf2] 4.h5 [4.ўf3? f4 

5.h5 ўxd3 6.h6 g2 7.ўxg2 ўe2 8.h7 f3+=] 4...f4 5.h6 g2 6.ўf2 f3 7.h7, uduş. Cəlbedici 2.h4! gedişi 

və ağ şahla gedişin seçimi. Maraqlıdır ki, müəllifin 10 yaşı var. O Sumqayıtın gənc, istedadlı şahmatçı-

sıdır və etüdün ideyası onun oyununda alınıb. 

 

6. Samir Kərimov (Bakı). 1.ўf3! h1Ј [1...ўg6 2.f5+! ўg5 3.Ґc1+] 2.Ґf7+ ўh6 [əsas: 2...g6 

3.¦a5+ d5 4.¦xd5+ f5 5.¦xf5+ ўh6 6.Ґf8#] 3.¦xf6+! g6 [3... gxf6 4.Ґf8#] 4.Ґf8+ ўh5 5.¦f5#. 
Sadə kombinasiyalı mat etüdü.  
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Şahmat bəstəçiliyi üzrə 4-cü Azərbaycan kuboku, 2019 
(H# – Yardımmat) 

Hakim: Gennadi Çumakov (Rusiya) Beynəlxalq hakim 

 
  На присуждение поступило пять обезличенных задач. К сожалению, выбыла из борьбы №5 

(ўf4 – ўd6), ввиду нелегальности черного слона а8. Предлагается следующая расстановка мест: 

 

   2. Vidadi Zamanov (Göyçay)   3. Cahangir Niftalıyev (İsmayıllı)    1. Salman Cavadzadə (Gəncə)     

  4-cü Azərbaycan kuboku, 2019      4-cü Azərbaycan kuboku, 2019       4-cü Azərbaycan kuboku, 2019  

                      1-ci yer                                             2-ci yer                                            3-cü yer 

           
 H#3               2 həll               6+8    H#2               4 həll             3+10      H#4              3 həll             4+12 

 

2. Vidadi Zamanov (Göyçay). 1.Јb2 ¦xe4 2.ўxe4 d3+ 3.ўd4 Ґxb2 #, 1.Јb4 Ґxe5 2.ўxe5 f4+ 

3.ўd4 ¦xb4#. Ортогонально-диагональная игра. Активные жертвы белых линейных  фигур и 

черного ферзя. Тема Зилахи. Наиболее гармоничная задача данного соревнования. 

 

3. Cahangir Niftalıyev (İsmayıllı). 1.Јe3 fxe3 2.¤f4 (Ґf4?) e4#, 1.Јg3+ fxg3 2.Ґf4 (¤f4?) g4#, 

1.Јg2 f3 2.ўf4 Јe4#, 1.Јe4+ f4 2.¦d8 Јf7#. Тема Альбино в форме Неймана неоднократно 

встречалась  и ранее. Здесь подкупает игра черного ферзя на первом ходу и полная загрузка всех 

белых фигур в каждом из решений. Антидуальный выбор второго хода. 

 

1. Salman Cavadzadə (Gəncə). 1.¦a3+ ўxa3 2.¤b5+ ўa4 3.ўd6 Ґe1 4.ўc5 Ґb4#, 1.ўf4 Ґg3+ 

2.ўg5 h4+ 3.ўh6 h5 4.Ґg7 Ґf4#, 1.Ґg8 Ґe1 2.ўf6 Ґa5 3.ўg7 Ґxb6 4.ўh8 Ґxd4#. Три раз-

нообразных решения с правильными матами, но без определенной идеи.  
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Şahmat bəstəçiliyi üzrə 4-cü Azərbaycan kuboku, 2019 
(S# – Əks-mat) 

Hakim: İvan Soroka (Ukrayna) Beynəlxalq qrossmeyster 

 

3.Cahangir Niftalıyev (İsmayıllı)    2.Vidadi Zamanov (Göyçay)        1.Salman Cavadzadə (Gəncə)   

 4-cü Azərbaycan kuboku, 2019       4-cü Azərbaycan kuboku, 2019       4-cü Azərbaycan kuboku, 2019 

                     1-ci yer                                            2-ci yer                                            3-cü yer 

          
 S#4                                    10+11    S#7                                     10+9      S#2                                   11+11 

 

3. Cahangir Niftalıyev (İsmayıllı) 1.¦d7! ~ 2.¦d5+ ўe6 3.¦d4+ ўf5 4.¦f4 gxf4#, 1...Ґxf3 

2.Ґe6+ ўxe6 3.Јc6+ ўf5 4.Јe4 Ґxe4#, 1...Ґg3 2.¤d4+ ўe5 3.¤c6+ ўf5 4.Јxc5 Ґe5#. 

Задача современного стиля, в угрозе – создание и игра белой батареи, в вариантах – создание и 

игра черных батарей с разными мотивировками защит. В одном варианте – взятие белого коня, 

во втором – черные его развязывают, и белые вынуждены принести его в жертву. 

 

2. Vidadi Zamanov (Göyçay). 1.¤g4! zz, 1...h2 2.h5 zz, 2...gxh5 3.¤h6 zz, 3...h4 4.Ґh3 zz, 4...e6 

5.d5 zz, 5...exd5 6.¤f5 zz, 6...d4 7.¤g3+ fxg3#, 7...hxg3#. Задача популярного стиля с элементами 

простой логики. Белым надо попасть конем на g3, этому мешает черная пешка g6 в угрозе. Пара 

легких фигур успешно с этим справляется, постоянно избегая пата. 

 

1. Salman Cavadzadə (Gəncə). 1.d7! – 2.Јd6 Ґd5#, 2.Јe5 fxe5#, 1...¤xc7 2.¤e6 ¤xe6#, 1...¤b6 

2.Јe5 fxe5#, 1...f5 2.Јd6 Ґd5#, 1...¤b7 2.¤xc6 Ґxc6#, 1...¤b7 2.Јe5 fxe5#, 1...¤c4 2.¤xc6 

Ґxc6#, 1...h4 2.Јe5 fxe5#, 1...¦f~ / ¦e1 2.Јd6 Ґd5#. Простенькая двухходовка с двумя угро-

зами, часть вариантов дифференцируют эти угрозы, в двух вариантах проходят новые маты. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


