
Ĉi tiu valoras je “9 poentoj tenante metrajton”. 

 

Diag. 17  Ree montriĝas “ordinara procedo”. Je kiom da poentoj valoras la limaranĝo? 

Diag. 18 {Inversa lim-aranĝo}  Komparu tion kun kazo de inversa lim-aranĝo de B1. Se 

Blanko ŝtonmetas kiel B1... 
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Diag. 19 Estonte, Blanko rajtas bati kiel B1 tenante metrajton. Nigro povas bloki per N2. 

Diag. 20 Sekve, kontraŭ sinligo B3, necesas sinligo N4. Oni kalkulas ke la estonta lim-

aranĝo montrita en diagramoj 19 kaj 20 estas necesa. Tio estas baza principo en la valor-

kalkulado por la lim-aranĝo. 

 Nun ni komparu la kazojn de diag. 17 (Nigro lim-aranĝis) kaj diag. 20 (Blanko lim-aranĝis). 

Nigra teritorio diferencas je 3 poentoj, kaj Blanka teritorio je 6 poentoj. Konklude ĉi tiu lim-

aranĝo valoras je “diferenco da 9 poentoj”. 

 Vi devas rimarki la malsamecon, ke Nigro tenas metrajton (diag. 17) sed Blanko perdas 

metrajton unue ĉe la B1 en diag. 18. Tio estas inversa lim-aranĝo (kie la kontraŭulo povas 

lim-aranĝi tenante metrajton, la ludanto limaranĝas perdante metrajton.) 

Diag. 21 {Se ekzistas } Cetere, en la kazo kie aldonita ŝtono , kiel valoras la meton N1? 
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Ordinare “simia glito” valoras je ekde 7 poentoj ĝis 11 poentoj. 

 

Diag. 22  Eĉ se ekzistas , Nigra lim-aranĝo estas sama, kaj rezultas procedo ĝis B8. 

Diag. 23  La efiko aperas en la kazo, kie Blanko lim-aranĝas kiel B1. Antaŭe (en diagramoj 

19 kaj 20), post B1 Blanko rajtis bati kiel B-a tenante metrajton... 

Diag. 24  Ĉi tiam en la procedo ekde B1 ĝis B3 Blanko perdas metrajton. Kompreneble 

ankaŭ Nigro perdus metrajton, se li batus ŝtonmetante sur punkton 3. En tia kazo... 

Diag. 25  Oni devus kalkuli supozante, ke ambaŭ suben-iros kiel  kaj . Ankaŭ ĉi tio 

estas baza principo en la valor-kalkulado por la lim-aranĝo. 

 En la valor-kalkulo, oni rigardas la diagramon 25 kiel rezulto de Blanka lim-aranĝo en 

diag. 23. 

 Komparante diagramojn 22 kaj 25, la diferenco de la teritorioj kalkuliĝas je 1 poento por 

nigra kaj 6 poentoj por blanka. Konklude en ĉi tiu kazo la valoro de la limaranĝo estas 

“diferenco da 7 poentoj” (kompreneble metrajton-tenanta por Nigro kaj metrajton-perdanta 

por Blanko). 
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Diag. 26 {Se mankas nigra ŝtono sur punton ‘a’}  Ĉi tiam delokita estas nigra ŝtono de 

punkto ‘a’ al . En la kazo la valoro de “simia glito” N1 denove ŝanĝiĝas. 

Diag. 27  Post Blanka bloko , Blanko rajtas bati kiel B1 tenante metrajton. Krome en ĉi 

tiu formo Nigro devas retiri kiel N2 (se blokus sur punkton ‘a’, Blanko rompus la nigran 

teritorion tranĉante per B2). 

Diag. 28  Rezultas procedo ĝis N6. Komparu tion kun diag. 26, kaj kalkuliĝxas “diferenco 

da 11 poentoj” (nigra teritorio diferencas je 5 poentoj, kaj Blanka teritorio je 6 poentoj). 

 Kiel montritaj, laŭ malgranda vario de la ŝton-formo, varias la valoro de la lim-aranĝo. 

Ekzistas onidiro, “Simia glito valoras je 7 poentoj.”, sed aktuale ekzistas diversaj kazoj kun 

diversaj valoroj. Vi memoru, ke “Simia glito ordinare valoras je ekde 7 ĝis 11 poentoj”. Ĉi tie 

ni esploris tri kazojn kun valoroj 7, 9 kaj 11 poentoj. 

 


