
Պատասխաններ 

 
1․C7#                                                                 22.Փd4# 

2.B8=Ձ#                                                            23.B5# 

3.Ձd4#                                                              24.Փh5# 

4.Ձec3#                                                            25.Թh1# 

5.Թh1#                                                              26.Թa7# 

6.Թa1#                                                              27.Թg2# 

7.B4#                                                                 28.Ձxg4# 

8.Թh4#                                                              29.Ձb6# 

9.Փd2#                                                              30.Նd3# 

10.Փxd5#                                                          31.Թc5# 

11.Ձe5#                                                             32.C5# 

12.Ձc3#                                                             33.Աc6# 

13.Cxd6#                                                           34.Թff8# 

14.Ձe7#                                                             35.Նf7# 

15.Փxf7#                                                            36.Նa1# 

16.Ձh8#                                                              37.Թb1# 

17.Փc7#                                                              38.Ձxc8# 

18.Փe6#                                                              39.Cxb8=Ձ# 

19.E4#                                                                  40.Թa8# 

20.Ձb7#                                                               41.Թb7# 

21.Փe6#                                                               42.Ձg4# 



43.Թd6#                                                               67.Gxf8=Փ= 

44.E5#                                                                   68.Ձg5= 

45.Նf7#                                                                 69․Աf4= 

46.Ձe6#                                                                70.Թb1= 

47.Թa4#                                                                71.Նh1= 

48.Ձg6#                                                                 72.Նh6= 

49.Ձe6#                                                                 73.Dxe8=Ձ= 

50.Թxe3#                                                               74.G8=Թ(Փ)= 

51.Նg5#                                                                  75.Թxh3= 

52.Ձd4#                                                                  76.Փb6= 

53.Նg5#                                                                  77.Թd3= 

54.Ձe5#                                                                  78.Թa7= 

55.Ձf6#                                                                   79.Ձd6= 

56.Փd8#                                                                  80.Նxh6= 

57.E7#                                                                      81.Fxe8=Փ= 

58.Ձb4#                                                                   82.Նc6= 

59.Փxh3#                                                                 83.Փf7= 

60.Թxd8#                                                                 84.Նxe7= 

61.D8=Թ(Փ)=                                                           85.C4= 

62.Ձf4=                                                                     86.Փe5= 

63.Թa3=                                                                    87.Dxc8=Ձ= 

64.Ձxb7=                                                                   88.Փxe3= 

65.Թxf6=                                                                    89.Թc4= 

66.Թa1=                                                                     90.Ձxg6= 



91.Dxc8=Ձ=                                                        115.Նg6#, … Նe2# 

92.Ձxa2=                                                             116.Փf3#, … Ձf8# 

93.Աc6=                                                               117.Փxd7#, … exd2# 

94.0-0-0=                                                             118.Նe5#, … 0-0-0# 

95.Փg4=                                                               119.Ձh5#, … c5# 

96.Թd4=                                                               120.Cxb8=Թ(Փ)#, … b4# 

97.Աxe4= 

98.Նd6= 

99.Նe5= 

100.Փc2= 

101.Նxh4# 

102. … Նh1# 

103.Թg5# 

104.Թg4# 

105.Ձdc3# 

106. … Նb1# 

107. … c2# 

108.Ձf6# 

109.F8=Ձ# 

110.Ձb6# 

111. … Ձe6# 

112. … Թg3# 

113.Թh5#, … Ձe2# 

114.Ձgf6#, … b3# 



121.Հետ են վերադարձնում Նa7xc7 քայ լ ը (նավակը վերցրել  էր սև զինվորը կամ 

նավակը) և մատ հայ տարարում Նa8# քայ լ ով։  

122.Հետ են վերադարձնում Gxf8=Փ քայ լ ը (զինվորը վերցրել  էր սև ձին կամ փիղը 

և փոխարկվել  փղի) և մատ հայ տարարում G8=Թ# քայ լ ով։  

123.Հետ են վերադարձնում Gxh8=Ձ քայ լ ը (զինվորը վերցրել  էր սև ձին կամ փիղը 

և փոխարկվել  ձիու ) և մատ հայ տարարում G8=Ձ# քայ լ ով։  

124.Հետ են վերադարձնում Փf3xb7 քայ լ ը (փիղը վերցրել  էր սև զինվորը կամ ձին) 

և մատ հայ տարարում Նh8# քայ լ ով։  

125․Հետ են վերադարձնում Նh6xc6 (նավակը վերցրել  էր սև ձին, նավակը կամ 

զինվորը) քայ լ ը և մատ հայ տարարում Նxh4# քայ լ ով։  

126․Հետ են վերադարձնում Dxe8=Ն (զինվորը վերցրել  էր սև ձին և փոխարկվել  

նավակի) քայ լ ը և մատ հայ տարարում Dxc8=Ձ# քայ լ ով։  

127․Հետ են վերադարձնում Dxc8=Փ (զինվորը վերցրել  էր սև ձին և փոխարկվել  

փղի) քայ լ ը և մատ հայ տարարում Dxe8=Թ(Ն)# քայ լ ով։  

128․Հետ են վերադարձնում Axb8=Ձ (զինվորը վերցրել  էր սև փիղը և փոխարկվել  

ձիու ) քայ լ ը և մատ հայ տարարում Փxd5# քայ լ ով։  

129․Հետ են վերադարձնում c2-c4 քայ լ ը և մատ հայ տարարում Թb2# քայ լ ով։  

130․Հետ են վերադարձնում Նb7xf7 (նավակը վերցրել  էր սև ձին, փիղը կամ 

զինվորը) քայ լ ը և մատ հայ տարարում Նf3# քայ լ ով։  

131․Հետ են վերադարձնում Ձb5-a3 քայ լ ը և մատ հայ տարարում Ձd6# քայ լ ով։  

132․Հետ են վերադարձնում Թd6-h2 քայ լ ը և մատ հայ տարարում Փc3# քայ լ ով։  

133.Հետ են վերադարձնում Թd4-h4 քայ լ ը և մատ հայ տարարում Աxc6# քայ լ ով։  

134. Հետ են վերադարձնում Fxg8=Ձ (զինվորը վերցրել  էր սև թագուհին, նավակը 

կամ փիղը և փոխարկվել  ձիու ) քայ լ ը և մատ հայ տարարում Նd2# քայ լ ով։  

135․Հետ են վերադարձնում 0-0-0 քայ լ ը և մատ հայ տարարում Նa4# քայ լ ով։  

 

136․Հետ են վերադարձնում Dxe6 (զինվորը վերցրել  էր սև զինվորին կողանցիկ) 

քայ լ ը և մատ հայ տարարում Թc6# քայ լ ով։  



137. Հետ են վերադարձնում Fxe8=Ձ (զինվորը վերցրել  էր սև նավակը և փոխարկվել  

ձիու ) քայ լ ը և մատ հայ տարարում Փg5# քայ լ ով։  

138․Հետ են վերադարձնում c2-c4 քայ լ ը և մատ հայ տարարում c2-c3# քայ լ ով։  

139․Հետ են վերադարձնում Ձe3xd5 քայ լ ը (ձին վերցրել  էր սև նավակը, ձին, կամ 

զինվորը) և մատ հայ տարարում Թh4# քայ լ ով։  

140․Հետ են վերադարձնում f2-f4 քայ լ ը և մատ հայ տարարում Աe5# քայ լ ով։  

141. Հետ են վերադարձնում Cxd8=Ձ (զինվորը վերցրել  էր սև նավակը և փոխարկվել  

ձիու ) քայ լ ը և մատ հայ տարարում Թe5# քայ լ ով։  

142. Հետ են վերադարձնում Dxc8=Ն (զինվորը վերցրել  էր սև ձին և փոխարկվել  

նավակի) քայ լ ը և մատ հայ տարարում Dxe8=Ձ# քայ լ ով։  

143․Հետ են վերադարձնում Dxc6 (զինվորը վերցրել  էր սև զինվորին կողանցիկ) 

քայ լ ը և մատ հայ տարարում Dxe6# քայ լ ով։  

144.Հետ են վերադարձնում Exd6 (զինվորը վերցրել  էր սև զինվորին կողանցիկ) 

քայ լ ը և մատ հայ տարարում Ձg7# քայ լ ով։  

145.Հետ են վերադարձնում Dxe8=Ն (զինվորը վերցրել  էր սև փիղը և փոխարկվել  

նավակի) քայ լ ը և մատ հայ տարարում Փe5# քայ լ ով։  

146․Հետ են վերադարձնում e6-e7 քայ լ ը և մատ հայ տարարում Նh7# քայ լ ով։  

147.Հետ են վերադարձնում Bxc8=Ձ+ (զինվորը վերցրել  էր սև փիղը կամ ձին և 

փոխարկվել  ձիու ) քայ լ ը և մատ հայ տարարում Bxa8=Ձ# քայ լ ով։  

148.Հետ են վերադարձնում Cxd6 (զինվորը վերցրել  էր սև ձին կամ զինվորը) 

քայ լ ը և մատ հայ տարարում C6# քայ լ ով։  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


