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Tema respectivă este deja cunoscută celor ce studiază din prima parte a 

manualului nostru. Amintim ce este legătura – atacul figurii lineare (regina, 
turnul, nebunul) asupra figurii sau pionului adversar care acoperă o altă piesă 

(de obicei mai valoroasă) ori un punct oarecare important.  

Noi am făcut cunoştinţă cu legătura totală, când figura protejată este regele şi 

necompletă (particulară). În poziţia din diagrama 1 negrele au jucat 1. …e4. După 

luarea pionului 2. N:e4 nebunul alb se pomeneşte total legat şi negre prin mişcarea 
2. …C:f5 pot aplica atac dublu cu câştigarea turnului. Acest atac dublu poate fi 

aplicat de negre şi în cazul retragerii nebunului. De exemplu: 2.Nb1 C:f5 şi  

3. C:g3. 

Poziţie instructivă 1 

 

 

În acest exemplu nebunul albelor nu a putut captura calul negru, pentru că era 

legat. 

Aceste circumstanţe vor fi luate în calcul în cazul executării poziţiei cu piese 

legate, activitatea cărora, de obicei, e parţial sau total paralizată. 
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Probabil de aceea piesa legată ori pionul nu poate servi ca apărător al unei alte 

piese ori pion. De exemplu, în poziţia diagramei 2 apărarea nebunului g4 cu 

ajutorul calului e virtuală din cauza legăturii pe diagonală h4-d8. Şi după 1. D:g4   

negrele rămân fără o piesă.  

Poziţie instructivă 2 

 

 

Se întâlnesc poziţii în care o piesă poate efectua legătura în două direcţii. În 

diagrama 3, prin mişcarea 1. Df4 albele leagă nebunul pe orizontala a patra, de 

asemenea, calul c7 (legătură absolută pe diagonală). Negrele sunt nevoite să-şi 

apere calul ca să nu li se facă mat în două mişcări şi neapărat pierd nebunul  

1. …Da5  2. D:d4. 
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Poziţie instructivă 3 

 

 

Un exemplu mai complicat este prezentat în diagrama 4.  

Poziţie instructivă 4 

 

Legătura reginei negre pe diagonala a2-g8 e doar parţial completă. Dar, după  

1. T:e7 regina f7 este legată şi pe orizontala 7. În acest context piesa legată în 

acest context apără punctul g7, dar această legătură este nu mai puţin periculoasă,  
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aşa cum, în cazul dacă regina pleacă de pe orizontala a şaptea negrele primesc 

mat cu turnul pe câmpul g7. Iar cu oricare altă mişcare albele câştigă regina. 

  Poziţie tipică poate fi obţinută în următoarea partidă: 

 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 de 4.C:e4 Cd7 5.De2 Cgf6 6. Cd6.  

Astfel, atitudinea neglijentă faţă de legătura pieselor poate conduce în final la 

încasarea mat deja în debut. 

 

 

 

 

 

Propunem arenţiei cititorilor amatorilor de şah următorul test „Legătură” 
care este alcătuit din 12 probleme 
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Diagrama 1. Mută negrul.  Cîştig 

 

 
Diagrama 2. Mută negrul.  Cîştig 

 
Diagrama 3. Mută negrul.  Cîştig 

 

 
Diagrama 4. Mută negrul.  Cîştig 

 
Diagrama 5. Mută negrul.  Cîştig 

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

 

 
Diagrama 8. Mută albul.Cîştig 

 
Diagrama 9. Mună albul.  Cîştig 

 
Diagrama 10. Mută negrul.  Cîştig 

 

 

Diagrama 11. Mută negrul.  Cîştig 
 

Diagrama 12. Mută negrul.  Cîştig 
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Răspunsurile la test le găsiţi în lecţia următoare. 


