
                     

                                                    ; Tänu Tere! 

                         Bratislava meeldejäävalt meelehea. 

                                        IPCA chess 2015. 

 

  Alustan aga  „teisejärgulisest“ efektist  ehk  õnnelikust  juhtumist. 

Fotodelt te näete, et Bratislava kulgeb üles alla, alt üles. Vasakule alla, paremale üles. Paremale alla, 

vasakule üles. Risti rästi. Kõik tore ja hästi. 

 

                     



    

 

Järgnev on ratastoolile spetsiifiline lugu. Suuresti  selline ratastoolis istuja, kellele silmad palju ei 

reeda ja kelle käed ei ole töö käed.  Läksime Bamby-Ingridiga  jalutama. 

                                   

                                             Minu hingerahu hoidja, 

                                            et poleks iial pahur  ma 

                                           ega loid ja … 

Ikka üles mäest ja kingul orust. Lõpuks jõudsime siledale pinnale, mis vaid tunduda võis sile. Meid 

peatas risti kõnniteele maakividest laotud müür. Otstarve? Ingrid tahtis piiluda, kuidas sellest mööda 

saab. Kuna aga minu asetus oli …. Niipea, kui Ingrid käed ratastooli küljest vabastas, vurisesin mina 

autoteele. Selline ootamatu valge- musta  vaimu ilmumine oleks igat juhti ehmatanud ja mitte ainult 

see, nagunii ei oleks keegi jõudnud pidurdada. Aga Bamby-Ingrid päästeingel  avas tiivad ja oli sama 



sujuvalt abiks. Oleks see kõik 15-20 sekundit hiljem juhtunud, siis sellel nii õnnelikku lõppu küll poleks 

olnud. Sellele tagasivaadetes on see kõik meeldiv, väga meeldiv. Aga Ingridi süda tegi pum, pum, pum 

kuuldavalt mullegi. 

IPCA 2015 Bratislava. Avatseremoonia. Slovakkia hümn, kõned ja esimese vooru algus. 

Kuuldav ja liikuv pilt. Klõpsake. https://www.youtube.com/watch?v=cEUrWZeV6s8 

                                                        https://www.youtube.com/watch?v=oUeFl8ph4j0 

  

Võib tunduda, et mina olen vaid kiibitserina kohal, aga ei. Mul on väike malelaud süles ja see ei paista 

teile mitte. Sunnitud situatsioon. 

 

  

              Harry Kestlane – Elena Kurochkina (RUS)  ½ - ½  

 

Minu minimale ehk nn. braille chess on  reljeefne 14 x 14 cm lai. Tumedad väljad on kõrgemad kui 

heledad väljad, näha on augud millesse asetatud malendid kobades ei lange. 

https://www.youtube.com/watch?v=cEUrWZeV6s8
https://www.youtube.com/watch?v=oUeFl8ph4j0


 

 

Minu sammud dubleeris mulle igati toeks olnud Heiki Sookruus. Tubli abiline! Need pole mitte ainult 

minu sõnad, vaid ka nii mõnigi partner leidis vajaliku, et seda ära märkida. 

 

 

         Harry Kestlane – Andrey Tersinsev (RUS)  0 -1 

 

Minu partneri Tersinsevi silmad näevad, vanust 17 aastat. Isa on tal abistajana kaasas. Ta ütleb 

algrebalises notatsioonis  oma soovi ja abistaja  täidab soovi ja kirjutab  protokolli.  



 

              Samarth J Rao (IND) – Harry Kestlane  ½ - ½  

 

Samarth J Rao Indiast, tamil rahvuselt ( inglise keele kõrval kuulsin sedagi keelt). Temaga sain suureks 

sõbraks. Vajab abi protokolli täitmisel. On ratastoolis lükatav. 

 

 

 

 

Samarth J  Rao – 15 aastat. Cerebreal palsy  haige. Kurb, kurb. 



 

Minu tulemuseks jäi    +2 - 2= 5 

Loen  seda 4,5 punkti  väga heaks tulemuseks. On ju mulle iga pool punkt raske tulema. 38 osavõtjat 

12 riigist ja mina jagasin 4,5 punktiga 15.-23. kohta. Olen rahul ja oma  vigadega olen rahul. 

 

Mul kaelas esimene IPCA medal. Esmakordselt korraldati kiirmale mats  Rest of The World  vs Russia. 

Toimus see kümnel laual. Kuna igast riigist võis olla vaid üks osavõtja, siis mahtusin mina oma 

reitinguga eelviimasele 9. lauale. Venelasi on alati palju, andekaid ja võidukaid.  Aga  6,5 : 3,5 tuli 

nagu välk selgest taevast. Ülejäänud maailm oli parem.  



 

 

 

                            Lana – Harry Kestlane 

9. laua partii. Diagonaalis nagu ikka minu vastas valgetega Lanakene. Vahetevahel kandis ta dressi, 

millele oli kirjutatud YAMAL RUSSIA, neenetsi plika. Eelmisel aastal sain valusa õppetunni. Sel korral 

võisin õpetajaks lugeda iseennast. Medal on ilus ja ma olen väga uhke selle üle. 

 

Kaks partii fragmenti. Knight is sheeky  piece. 

                 Viktor Strekalovski (sünd. 1932)(RUS)  -  Harry Kestlane  

   Ma armastan turniiri õhkkonda mil õhk on mõtteist tiine. Kõik see on lõbus ja võluv.  Ometi maletan 

ma ka  sellepärast, et oma halba loomust  parandada. Kiirustan liialt, kuigi vajadust pole. Kärsitu, 

kannatamatu ja pealiskaudne. Küll aga proovin olla mõttetihe ja sügavmõtteline.  Soovunelm, vahel 

tõelisusele päris lähedal.  



 

Diagramm. 

 40. …Rxc3??  Siin avaldub eriti hästi minu halb  loomus. Valge viimane käik oli 40.Rh2-f3 Milline 

lollus, ma ei adunud valge ratsu hüppe ideed … Ja nüüd lausa kohustuslik olnuks 40.Kg6 . Millega 

oleks säästnud ka päeva.  Kaldun arvama, et viigi piirjooned on aimatavad. Näiteks 41. Rd4 Rc3  

42.Re6 Oe6 43 .Ve7; või 41. Vf7  siis lihtsalt Rb6 . Mängitava positsiooniga. 41. Rh4 g5 42.Vf7# Matt. 

1- 0 

 Mind ootas samuti kibe õhtueine. 

                              Anton Zicho (SVK)  - Harry Kestlane 

   Selles partiis püüdsin ma ilmutada kainet arvestust ja ranget distsipliini. Mu partner oli jäänud 

häirivasse ajapuudusesse, keerutades viimast minutit. Aga pääsu nii või teisiti ei olnud juba varem. 

Mõnikord on elu õite täpne näitamaks inimesele, kus asub tema talent. Teinekord aga ei suuda ta 

ette kujutatagi olles ise andekas, et on õnnistatud oskustega. 



 

Diagramm 1. 

Lõpuks ometi lipp kõrgel, kuningale tuld 34…. Lh6-c1+ 35.Kh2 Lf1   Zicho mõtles siin üle 20 minuti 

enne kui otsustas 36. Lh5  mispeale mul oli varuks  üllatus …Lf3. Ja siis mõtles Zico veel 20 minutit.  

37. Lxf3 exf3 harvaesinev  etturi kahvel  38.Vf2 fxg2  39. Vxg2 Vxg2+  Tuletan meelde, et  „Knight  is a 

sheeky piece“, mul on enam ratsu kaksik etturi vastu h-liinil. Küllalt tegemist enne, kui saab imet 

näha. 

Imet näha –  40. Kxg2 Rg6  41.Kg3 Kg7 42. Kg4 Kf6  43. h 5  valge kuningas on aktiivsem, teda ei tohi 

lubada noppima lipu tiivale. 50. Kf4 b6 51. a 4 c5 52. dxc5  bxc5 53.b4 d4  54.cxd4 

 

 

 

 



Diagramm 2. 

 

Valge samm oli 54. cxd4. Kui valge oleks jätkanud 54. bxc5  , siis 55. Re6+ Ke4  56.dxc3 Kd3  57.Rxc5+ 

Kxc3 58. Rxa4 ja nüüd viib valge oma ratsu c8 ja Kuningas marsib f7 – g8 – h7 võiduga. 

Musta samm  54…. cxb4 . Kauge vaba ettur tagab võidu, kui ilusa, vaata järgmises diagrammis. 

 

Diagramm 3. 

Miks ei saa h – ettur lipustuda – sest Le4 on matt ja põgenemiseks augu tegemine – d7 ratsu jõuline 

d7 võtmine 62.d7 Rxd7+  0 - 1  Ratsu on tõesti riukalik malend.  

Sel korral ootab mind ees ülimaitsev pidusöök. 

 

 



Slovakkia GM Jan Markose simultanis osalesin ka. Teadagi, et simultani andja jalad vaevalt 

puudutavad põrandat aga nii kiiresti mina ei saa … 

 

Olla romantiline tasub tõesti elada 

                                                 chess 

ja muusika – muusika on tantsu jaoks. 

https://www.youtube.com/watch?v=iGaF4tKUl0o 

https://www.youtube.com/watch?v=4bD1GVT-WIk 

Kellele seekord tänu võlgnen! 

Äitähh  Elgi Saare, Ülle Aasma, Tiia Sihver, Enel Sander, Mati Aaloe, Triinu Tikas, Vaivi-Raili Orgmäe, 

Auli Lõoke, Ave Priimets,  Avo Kärber, KADRIORU MALEKLUBI, Mare Vaga, Marko Siil, Sander Vahter, 

Donna Allen, Heiki Sookruus, Eve Roos, EESTI MALE TOETUSÜHING, Irene Lindi, Katre Lambut, Ülo 

Kestlane. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iGaF4tKUl0o
https://www.youtube.com/watch?v=4bD1GVT-WIk

