
Riho Liiva võitis taas Pühajärve kiirmaleturniiri

Pühajärve Puhkekeskuses toimus 24.-26. novembrini traditsiooniline VII Pühajärve
rahvusvaheline kiirmaleturniir, võitjakarika pälvis kolmandat aastat järjest
rahvusvaheline meister Riho Liiva, järgnesid rahvusvahelised suurmeistrid Meelis
Kanep ja Normunds Miezis (Läti).
Pühajärve kiirmaleturniir on võistlus, kus Eesti ja välismaistele tippmaletajatele
pakuvad konkurentsi ärimehed, kultuuritegelased, ajakirjanikud, spordi- ja
maleveteranid ning mitmed teised ühiskonnaelus aktiivselt kaasarääkivad kodanikud,
kel malemäng on hobiks ja harrastuseks.
Tänavu olid osalejate hulgas Soome ja Eesti momendi esimaletajad Tomi Nybäck
ning Kaido Külaots, Läti Maleliidu president Oleg Lukin, lavastaja ja näitleja Roman
Baskin, teatrimees Jüri Järvet, kirjanikud Ülo ja Jüri Tuulik ja paljud teised, kes
rohkem või vähem malemänguga kokku puutunud ning kellele see mäng väga
meeldib. Kokku oli tänavu osalejaid 32 ja mängiti ringsüsteemis ehk kõik mängisid
kõigiga korra.

Terad eraldusid sõkaldest juba stardis

Pühajärve kiirmaleturniiri avapäeval mängiti seitse vooru, täiseduga asus juhtima
Normunds Miezis, kel õnnestus esimesel õhtul alistada kõik oma seitse vastast. Teisel
kohal paiknes Kaido Külaots 6,5 punktiga ja kolmandat-neljandat kohta jagasid Ülar
Lauk ja Olav Sepp 6 punktiga.
Turniiri teise päeva järel, mis kujunes osalejaile tõeliseks malemaratoniks, sest
mängida tuli koguni 18 vooru, asus juhtima juba hilisem võitja Riho Liiva, kes oli
kogunud 22 punkti 25st. Järgnesid Normunds Miezis, Ülar Lauk ja Priit Leito 20,5
punktiga ning Meelis Kanep 20 punktiga.
Turniiri kolmandal päeval mängiti kuus viimast vooru, misjärel sai paika ka lõplik
paremusjärjestus. Pühajärve kiirmaleturniiri võitis Riho Liiva 26,5 punktiga 31st.
Järgnesid Meelis Kanep ja Normunds Miezis 26, Ülar Lauk 24,5 ning Kaido Külaots,
Priit Leito ja Olav Sepp 23,5 punktiga. Soome esimaletaja Tomi Nybäck pidi
rahulduma 23 punkti ja 8. kohaga.
Pühajärve kiirmaleturniir on omapärane seetõttu, et võrdsustamaks erineva malelise
tasemega osalejate võimalusi, mängitakse niinimetatud handikäp-süsteemis – see
tähendab, et võistlejad jagatakse eeldatava mängutaseme põhjal viide tugevusgruppi
(A-, B-, C-, D- ja E-grupid), tugevamasse gruppi paigutatud mängija annab
nõrgemasse gruppi kuulujale aega ette.
Kasutusel on ajakontroll 20 minutit partiile. Aeg jaguneb mängijate vahel vastavalt
sellele, millisesse tugevusgruppi keegi kuulub. Ühte ja samasse tugevusgruppi
kuuluvad võistlejad mängivad teineteise vastu võrdse ajaga ehk 10 minutit 10 minuti
vastu. Iga järgneva grupi võistlejaga kohtudes annab aga tugevamasse gruppi kuuluja
vastasele aega kaks minutit ette ehk tema ajast võetakse vähemaks kaks minutit ja
lisatakse see vastase ajale. Näiteks tugevaimasse, A-gruppi kuuluvad rahvusvahelised
suurmeistrid mängisid viimasesse, E-gruppi kuulujatega 2 minutiga 18 minuti vastu.

Grupid olid õiglaselt paigas

Vaadates turniiri lõpptabelt (tabeliga saab tutvuda Eesti Maleliidu koduleheküljel
http://www.maleliit.ee/), selgub sealt, et turniiri korraldajad tabasid osalejaid
gruppidesse jagades enamasti üsna hästi märki.

http://www.neevia.com


Nii näiteks lõpetasid kõik kahte tugevamasse gruppi (A- ja B-gruppi) kuulujad
esimese tosina seas, seevastu kõik kümme nõrgimasse gruppi (E-gruppi) kuulunud
mängijat lõpetasid tabeli tagumises kolmandikus. Vaid kahe keskmise grupi (C- ja D-
grupi) osas polnud piirjooned nii täpselt paigas.
Seega võib öelda, et vaatamata handikäp-süsteemile võtsid tugevamad mängumehed
tänavu siiski oma. Kuid nagu ka mitmel varasemalgi aastal, ei puudunud ka seekord
üllatustulemused ehk nii mõneski partiis sai nõrgem maletaja tänu ajaedule
tugevamale vihaselt vastu hakata.
Turniiri peasponsorid olid Pühajärve Puhkekeskus ja Silmet Grupp, rahaliste ja
esemeliste auhindade väljapanemisel ning turniiri ladusa korralduse tagamisel aitasid
kaasa ka paljud teised. Turniiri korraldas spordiklubi Stamina.
Senised Pühajärve kiirmaleturniiride võitjad: Riho Liiva (2006, 2005 ja 2004), Tarvo
Seeman (2003), Läti esindaja Edvins Kengis (2002), Kaido Külaots (2001) ning Olav
Sepp (2000).
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