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Analiza din lecţia precedentă a exemplelor ne conving de faptul că 

legătura pieselor este un procedeu tactic foarte efectiv. Nimerind în legătură, 

adesea riscăm să pierdem material ori chiar să încasăm mat. Cum trebuie 

să procedăm, dacă piesa dvs. a devenit legată?  

Cel mai complicat e să te dezlegi dacă legătura e totală, adică, dacă în 

spatele piesei legate se află regele. În acest caz poate fi utilizat unul din 

următoarele procedee: 

– metoda înghesuirii: piesa care leagă poate fi îndepărtată de linia de 

legătură prin atacarea ei cu pioni sau alte piese; 

– metoda de acoperire: pe linia de legătură se pune o piesă egală ca 

valoare (sau mai mică) care o leagă pe a adversarului;  

– retragerea regelui din legătură (în cazul dacă figura legată este 

apărată). 

Poziţia pe diagrama 1 a apărut după: 1.e4 c5  2.Cf3 d6  3.Cc3 Cc6  

3.Nb5 

                                                                                                       
Diagrama 1. 
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În acest caz negrele se pot elibera de legătură cu ajutorul procedeului 

acoperirii 4. Nd7 ori să joace 4. a6, impunând nebunul să se retragă de pe 

diagonala a4-e8, ori nebunul să fie schimbat cu calul 5.N:c6. În acest 

exemplu retragerea regelui din respectiva legătură este imposibilă.   

Dar, dacă în spatele legăturii piesei se află nu regele, ci o altă piesă, 

pot fi utilizate şi alte procedee de luptă cu legătura. 

– retragerea piesei legate cu şah ori cu ameninţări mai puternice;   

– retragerea piesei din spatele piesei legate, cu şah ori cu 

ameninţări mai puternice; 

– stabilirea contactului între piesa legat şi cea din spatele ei. 

 

 

Diagrama 2 

În poziţia instructivă ilustrată în diagrama 2, negrele, cu ultima mişcare 

1. …f5 au atacat calul legat. Albele se pot elibera de legătură prin unul din 

procedeele indicate mai sus. Calul legat se poate retrage cu şah pe câmpul 

d6, ori să ia contact cu turnul 2.Cc3, după care albele nu pierd nimic. Pe 

lângă aceasta, în poziţia respectivă albele se pot salva şi cu 2.Ta8+, ori 

atacând o piesă de aceeaşi valoare 2.Ta7.  
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Mişcările enumerate permit albelor să se elibereze, ocolind pierderea 

materialului.  

Dar se întâlnesc poziţii în cadrul cărora, în procesul dezlegării, poate fi 

aplicată o lovitură de mare putere, chiar dacă în spatele piesei legate se află 

regina. 

 

Diagrama 3 

În exemplul din diagrama 3 albele izbutesc să capete un avantaj 

material, scăpând de legătură prin retragerea calului cu şah 1.Cd6+. 

Câştigarea materialului în acest caz a fost posibilă din cauza neprotecţiei 

piesei legate. 

Astfel, chiar şi în situaţiile care iniţial par fără de speranţă în cazul dacă 

sunt legate, este necesar să încercaţi să găsiţi cel mai bun procedeu de a 

scăpa de ea. 

Propunem arenţiei cititorilor amatorilor de şah 
următorul test „Dezlegarea” alcătuit din 12 probleme 
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Diagrama 1. Mută albul. Cîştig 

 

 
Diagrama 2. Mută albul. Cîştig 

 
Diagrama 3. Mută negrul. Cîştig 

 

 
Diagrama 4. Mută negrul. Cîştig 

 
Diagrama 5. Mută albul. Cîştig 

 
Diagrama 6. Mută negrul. Cîştig 
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Diagrama 7. Mută negrul. Cîştig 

 

 
Diagrama 8. Mută albul. Cîştig 

 
Diagrama 9. Mută albul. Cîştig 

 

 
Diagrama 10. Mută albul. Cîştig 

 
Diagrama 11. Mută negrul. Cîştig 

 
Diagrama 12. Mută albul. Cîştig 

 



W                      Dezlegarea           K 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

www.sahist.md 6 

 

 

 

 

Răspunsurile la test le găsiţi in lecţia următoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
  
  
  
 
  
 
 
 


