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Varssavi (Poola) 1935
11. koht 20 meeskonna seas, 37,5 punkti 76st

Vaheolümpia München (Saksamaa) 1936
10. koht 21 meeskonna seas, 90 punkti 160st

Stockholm (Rootsi) 1937
7.–8. koht 19 meeskonna seas, 41,5 punkti 72st

Buenos Aires (Argentina) 1939
3. koht 27 meeskonna seas, 46,5 punkti 76st, millest eelturniiril 
13 punkti 20st ja finaalturniiril 33,5 punkti 56st

Manila (Filipiinid) 1992
Mehed 23.–28. koht 102 meeskonna seas, 31 punkti 56st
Naised 10.–12. koht 62 naiskonna seas, 24 punkti 42st

Moskva (Venemaa) 1994
Mehed 15.–18. koht 124 meeskonna seas, 32,5 punkti 56st
Naised 6.–8. koht 81 naiskonna seas, 24,5 punkti 42st

Jerevan (Armeenia) 1996
Mehed 49.–56. koht 114 meeskonna seas, 28,5 punkti 56st
Naised 13.–22. koht 74 naiskonna seas, 23,5 punkti 42st

Saksamaal Dresdenis 12.–25. novemb-
rini toimuval maleolümpial esindab 
Eestit meeskond koosseisus Kaido Kü-
laots, Meelis Kanep, Riho Liiva, Olav 
Sepp ja varus Aleksander Volodin ning 
naiskond koosseisus Monika Tsõgano-
va, Valeria Gansvind, Viktoria Baški-
te, Leili Pärnpuu ja varus Tuuli Vahtra. 
Meeskonna kapten-treener on eksmaa-
ilmameister Aleksander Halifman (Ve-
nemaa) ning naiskonna kapten ja Eesti 
delegatsiooni juht on Marko Siil.

Reformiolümpia rekordilise 
osalejate arvuga
Nagu kaks aastat varem reklaamiti Itaa-
lias Torinos toimunud maleolümpiat 
kui rekordiliselt rohke osalejate arvuga 
võistlust, siis nii on see ka tänavu. Kui 
Torinos osales 148 meeskonda ja 103 
naiskonda (mitmed eelnevalt registree-
runud võistkonnad jäid küll kohale saa-

Maleolümpiamänge korraldatakse alates 1927. aastast. Esimesel kolmel aastakümnel 
korraldati olümpiaturniire vaid meestele. Pärast seda, kui II maailmasõda maleolüm-
piate traditsiooni katkestas, on taas mängitud alates 1950. aastast iga kahe aasta 
tagant.

EESTI VÕISTKONNAD MALE OLÜMPIAL

Elista (Venemaa, Kalmõkkia) 1998
Mehed 39.–49. koht 110 meeskonna seas, 27,5 punkti 52st
Naised 16.–20. koht 72 naiskonna seas, 22 punkti 39st

Istanbul (Türgi) 2000
Mehed 17.–25. koht 126 meeskonna seas, 32 punkti 56st
Naised 21.–29. koht 86 naiskonna seas, 22,5 punkti 42st

Bled (Sloveenia) 2002
Mehed 37.–45. koht 134 meeskonna seas, 30,5 punkti 56st
Naised 42.–50. koht 89 naiskonna seas, 21 punkti 42st

Mallorca (Hispaania) 2004
Mehed 29.–35. koht 129 meeskonna seas, 31 punkti 56st
Naised 33.–36. koht 87 naiskonna seas, 22 punkti 42st (+ 14, = 
16, – 12) ehk 52,3%

Torino (Itaalia) 2006
Mehed 43.–48. koht 148 meeskonna seas, 28,5 punkti 52st
Naised 33.–41. koht 103 naiskonna seas, 21 punkti 39st

bumata), siis Dresdeni maleolümpia-
le on üles antud 148 meeskonda ja 114 
naiskonda.

Dresdeni turniiri peetakse reformio-
lümpiaks kuna varasemalt olid mees-
konnad neljaliikmelised ja lubatud oli 
kuni kaks varumängijat ning naiskon-
nad kolmeliikmelised ja lubatud oli üks 
varumängija. Tänavu on seega mindud 
ühtlustamise teed, naised on saanud 
meestega võrdsed võimalused, võrdsed 
õigused.

Eesti taasiseseisvusperioodi senised 
paremad tulemused on saavutatud Ve-
nemaa pealinnas Moskvas 1994. aas-
tal toimunud olümpiaturniiril. Mehed 
jagasid siis 15.–18. kohta ja naised ko-
guni 6.–8. kohta. Sellise edu kordami-
ne ei näi tänavu kuigi reaalne, sest too-
na mängisid meeskonna esimesi laudu 
(tipp)suurmeistrid Lembit Oll ja Jaan 
Ehlvest – praegu meie koondises nõn-

da tugevaid mängumehi pole. Lisaks ai-
tas Eesti võistkondadel usutavasti head 
tulemust saavutada ka suur mängutahe, 
sest vaba riigina mängiti ju olümpiatur-
niiril alles teist korda.

Eesti naiskonna väljavaadetele head 
tulemust saavutada mõjub pärssivalt ilm-
selt neljanda mängija lisandumine. Suur-
te riikide jaoks on nelja tugeva mängija 
või vähemasti nelja enam-vähem võrd-
väärse tasemega mängija kokkusaamine 
oluliselt kergem ülesanne kui väikestel 
riikidel. Seega on tõenäoline, et reform 
parandab vaid suurriikide võimalusi.
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