
Rahvusvahelised tuleristsed 

 

Tere ! 
 

Mina olen Harry Kestlane pime ja 

ratastoolis, 

kellel õnnestus tänu headele 
toetajatele ja liitlastele pääseda 
osalema 1.-10. juulini (2011) 
Liikumispuudeliste XI-le Male 
MM-võistlustele Slovakkia 
Väikelinna Piestany. 

Asusime teele siit koos imeilusa 
Astraga, kelle oli mitmeid häid 
omadusi, peale ülima abivalmiduse 
ei olnud ta ka suu peale kukkunud. 

Ja, et ta pidi ka oma jõuvarusid 
kulutama, siis ehk õnnestus tal ka 
oma plaan ellu viia ja 2,5 kilo alla võtta. Seda enam oli üllatav, kui ta 2 päeva peale 
kojujõudmist mulle telefonitsi teatas: "Kahju, et läbi sai, oleks võinud veel 10 päeva kesta." 

Muidugi oli temal seal hea suhelda maletajate ja nende saatjatega. 

Eriti suureks sõbraks sai Horvaatia esindaja Debran. Horvaatia keeli tähendab debran - avatud 
taevas ja et Astra on TÄHT hüüatas Debran :"Oooooo Magic Perfeckt!" 

 

TOETAJAD, LIITLASED HEAD...  

Nüüd turniirist. 

Nii talendikate ja andekatega polnud ma kunagi varem kokku puutunud. Reitingutest aru 
saada ja veel title players -- viimaseid oli 6. Aga mis mind kõige enam imestama ja 
hämmelduma pani -- meid oli 7 (mina olen samamoodi 8-s), ja mul oli arusaamatul kombel 
lausa hea meel, et oli ka neid kes ei saanud liigutada ei käsi ega jalgu. Üks tütarlaps oli 
sunnitud kogu aeg lamama, null liigutust, vaid kord ema ja kord isa pöörasid tema pead 
"õigele poole". Ta oli oma lamamisraamis kõrgemale tõstetud, hea, et vähemalt silmad 
näevad, kuulsin teda ka korra algebralises notatsioonis ütlevat "Queen dii seven" (Qd7). 



Nii see oli...  

 

Samamoodi notatsiooni öeledes maletasid kõik eelpool nimetatud "kätetud" maletajad, 
abistajate käte abil. Partiid toimusid elektroonilistel malelaudadel ja reaalajas live-s, mina 
askeldasin oma braille chess malelaual ja Astra tõstis elektoonilisele malelauale identse üks- 
ühele positsiooni. IPCA 18-ne tegutsemisaasta jooksul polnud nad varem kohanud ratastoolis 
pimedat. See,et ma võisin oma braille chessi kasutada oli suur vastutulek. Justkui kogemata 
"silmadelt abi saamata" tuleb mul kõike mäletada ja mälu järgi mõelda ja vahel kohe ei saagi 
positsiooni mällu ja kui saabki, siis ei ole selles mingitki dünaamikat. Järgnev on live-

games'ide aadress, live on muidugi surnud, aga pilku heita on ikka hea. 

http://ipca.sachrbk.sk/en/Online 

Vaata alt kolmas mängijate paar Harry Kestlane -Ardamica Marek, SLO. 9. voor finaali 
vääriline, matt kahe lipuga, ütlesin "Checkmate" lõpetades. lõpuponnistuse tegin tõesti tugeva, 
et "häbist pääseda". Need olid minu rahvusvahelised tuleristsed. Kompasin oma piire, sain 
1000 korda targemaks. 

Turniiri kõrget taset näitab see, et algasetuses oli mu nime järel tühjus, null, tabelis 27.: 
http://chess-results.com/tnr51821.aspx?art=0&lan=1&turdet=YES&flag=30 (start ranking list) 

Eesti lipp ei olegi kõige madalamal järgnevas lõpptabelis ja mulle anti imeilus 
tibukuldkollane diplom, et ma oma null-reitingu grupis 2. tulin, jättes peotäie FIDE reitingu 
omanikke tahapoole -- venelasi, poolakaid , tšehhe ja slovakke, tabel on siin: 

http://ipca.sachrbk.sk/en/Info/Results 
 

Et mul oli ikka tähelepanu ja mälu pinges hoida raske arvasid paljud, lausa haletsesid ja veel 
siis need närvivalud. Aga see ei ole kurtmine, olen selle turniiriga väga-väga rahul ja endaga 
ka. Astral oli ka vahva, küsiti kord et kas ta mängib ka malet? Tema vastas:"Ma olin siis veel 
little girl, umbes 10- aastane nii umbes 30 aastat tagasi kui viimati mängisin.Vastus Astrale 
"kuidas thirteen if you not thirty"? Miinus 10 plaksti, ilus moment oli kõigi kõrvadele. 
Teinekord jälle kui sööma läksime: "Mis sa sinna sööma lähed, sa oled niigi ilus, mine parem 
jalutama." Suhtlemine oli pidevalt viimase viisakuse piiril, noobel ja korrektne. 

Mina olin emotsioonidest tulvil ja ausalt öeldes ka väga väsinud. Ometi oli seejuures väga 
põnev pidev keelte vahetus inglise-vene-inglise, sekka germany'tki. Aga poolakad, tšehhid ja 
slovakid teisi keeli ei valda. Tulevad ligi ja jutustavad mulle pikad jutud omas keeles, vahi 
suurte silmadega otsa, raputa pead või tee, mis tahad, püüa arglikult öelda: "please try russian 

or english" ei tehta kuulmagi. Aga Slovakkias on maailma kõige parem joogivesi. Piestany ise 
on rajatud mineraalveeallikate lähedusse. Elasime hotellis "MAJ", head ja kiired liftid. 



Ratastoolidele polnud ainsatki barjääri. Toit oli alati kuiv, kastmeid nad ei tunnista ja piima, 
hapukoore ning koduse leiva igatsus tekkis. Esimesed 5 päeva sadas lausvihma ja teised 5 
päeva põletas 30-kraadine kuumus. Kahelpool Piestany't kõrguvad taamal mäetipud. 
Koduaedades kasvavad inimestel virsikupuud, mis on saagi all lookas. Maju ümbritsevad 
marjades viinamarjahekid. Ühe maja peale on kirjutatud "Siit saate katusekive", teisel jälle 
"Siit saate "ISOVER"i klaasvilla" -- elumajad ometi, Eestis meil selliseid kombeid vast ei ole. 
Sinav jõgi kulgeb läbi kesklinna ja mõnus konnade krooksumine saadab kõikjal. 

Noppeid turniirisaalist. 

"Harry your opponent is not here, I switched a clock" 

"Your opponent offer draw , You accept?" 

"We should always refresh our basics of the game." 

"Have a nice day" 

"Hичья" 

"yдовлетворяет"  

"Каковы впечатления ..." 

"dobrú chuť[ dobre hut] " 

 
Dobre, dobre, dobre oli tõesti kõik, dobre on seal kõige sagedamini kasutatav sõna. Lahe. 

Nüüd tahan jutustada veel ühest õpetlikust kurioosumist. Viienda vooru partiis, kui valgeid 
malendeid juhtiv tšehh Antonin Koerber mulle sõnaga " R E M I S" viiki pakkus, asetades ka 
sõrmed risti minu käele, mis tähendas sedasama juhuks kui ma keelt ei mõista. See 
saksakeelne "remis" või siis ehk hoopis tšehhi keelne "remiz" oli mu kõrvadele hell kuulda. Ja 
automaatselt ulatasin ma nõusoleku märgiks käe. Ja samal hetkel taipasin, et pisike 
kombinatoorika oleks andnud mulle võidu. Aga mis läinud see läinud ja kõrval kiibitsejad 
vaid laiutasid käsi. Mis see jamps siis tähendab, kas seda, et rahvusvahelised tuleristsed on 
nüüd läbi ja mul tuleb õppida kõrvu hellitavale remis'ele nein vastama. Olin kohmetu ja 
liigsed emotsioonid, võib-olla oleks-poleks pool punkti.... 

Pärast partiid analüüs. 

Antonin Koerber (karkudega) 

mulle ütlemas: "Dobre-dobre, 

blokada-blokada, remiz-

remiz". Paremal teine tšehh 

Tatarcik ja mina vangutamas 

pead. 

 

 

 

Avangutest sain hästi välja 10-11 positsioonini teada tuntud rada pidi, ilusasti peas, kuid 
ometi võttis minult liialt palju energiat, mistõttu milieu de partie muidugi kannatas, eriti just 



kaotuspartiides. Ja väga vigaselt mõtlesin ka. Aga üldiselt läks ju kõik väga hästi. Viik 6-ks 
platseenud nimi Juraj Zavarskiga (SVK) andis mulle kõik lootused. Aga tobe, kibe ja õnnetu 
kaotus šveitslasele Marc Tillmannile ei tõmmanud õnneks siiski mitte kõigele kriipsu peale. 
Valgetega tegutsesin gambiit stiilis ja rahuldava või suisa õnneliku lõpuga partiisid oli ju 
ikkagi ühe võrra rohkem, mõtlen siin võidu või viigiga lõppenuid. +3 = 2  5-st(viiest) aga 4 
nulli võib arvata, et üksainuski võit oleks suur asi olnud, seega 4 punkti. Pisike miinus1 
kokkuvõttes. 

Lõpetuseks mõte Stefan Zweig'ilt (1881-1942): 

Male kuulub kõikidel aegadel kõikidele rahvastele, hoolimata east ja soost, varanduslikust 
seisusest ja  TERVISLIKUST SEISUNDIST.  

 
 

Sõnaseletusi 

Braille chess    - pimedate male, kui puudutad, siis malendid ei lange .... 

dobrú chuť[ dobre hut] (SVK) - head isu 

 

Ja veel kui pildid ükskord peaks tulema saab aimu sellest kuidas oli saal dekoreeritud 
jne.Kõik mis siin on kirjeldatud kui nähtut, on nähtud läbi Astra silmade. 

 

Pildid ametlikult kodulehelt mis kahjuks kiirelt vahetuvad , püüdke leida ka mind ja Astrat: 

http://ipca.sachrbk.sk/en/galery/view/03_07_2011 
 

 

Mina (Harry Kestlane) ja 

Emil Kokola (SVK) -- 

üks turniiri 

organisaatoritest 

 



Pahatihti higistasin, rabelesin, kahetsesin taga mööda lastud võimalusi; selle asemel, et olla 
liikumatult, käsipõsakil nagu üks kimääridest Pariisis Jumalaema Kiriku katusel, aga nüüd 
olen ma  tuhande kogemuse võrra rikkam, saja tarkuse võrra targem ja veel hulk uusi teadmisi 
ja teadmistest uut. Ja järgmisel korral püüan ma tõepoolest olla liikumatu ja käsipõsakil nagu 
üks kimääridest Pariisis Jumalaema Kiriku katusel... 
 
Oi kui pisikesed need viis 

luigepoega on... 

 

 

Head aega, hea sõber! 

Kohtumiseni järgmisel 

aastal.  
 

 

 

Harry 

 
 

 
 
 
 


