
Malemaailmal on taas üks ja ainus maailmameister

Septembris-oktoobris toimus Venemaa autonoomse vabariigi Kalmõkkia pealinnas
Elistas niinimetatud male maailmameistrivõistluste ühinemismatš, kus teineteiselt
võtsid mõõtu Rahvusvahelise Maleliidu (FIDE) maailmameister Veselin Topalov
(Bulgaaria) ja klassikalise male maailmameister Vladimir Kramnik (Venemaa). 12-
partiiline pika ajakontrolliga matš lõppes viigiliselt 6:6, järgnenud kiirpartiides osutus
paremaks Kramnik.

Aastaid valitsesid kaks ilmameistrit

Males oli teatavasti korraga kaks maailmameistrit ajast, mil Venemaa malegeenius
Garri Kasparov FIDEga tülli läks. Kasparovi eestvedamisel loodi 1993. aastal
Professionaalsete Maletajate Assotsiatsiooni (PCA) ja nimetatud organisatsioon
hakkas korraldama rahvusvahelisele alaliidule alternatiivseid MM-matše. Sellest ajast
alates oligi pidevalt korraga kaks maailmameistrit.
Aastatel 1993-2000 kuulus nn klassikalise male maailmameistri tiitel Kasparovile, kes
alistas MM-matšides Nigel Shorti (Inglismaa) ja Viswanathan Anandi (India). 2000.
aastal kaotas Kasparov MM-matšis Kramnikule ja sealtpeale on tiitel olnud Kramniku
valduses, kes vahepealsetel aastatel pidas vaid ühe MM-matši, 2004. aastal kaitses ta
tiitlit ungarlase Peter Leko vastu.
Samal ajal on FIDE viimastel aastatel otsinud õiget MM-võistluste formaati –
maailmameistri selgitamiseks on peetud nii matše kui ka play-off süsteemis turniire,
eelmise aasta septembris-oktoobris toimus aga Argentinas San Luisis kaheksa
osalejaga kaheringiline MM-turniir, mille võitis Topalov.
Ühinemismatšist, mille järel oleks males taas vaid üks maailmameister, on räägitud
juba aastaid. Alates päevast, kui 2002. aasta maikuus kogunes pea kogu maailma
maleparemik Tšehhimaa pealinnas Prahas, kus maailma tippsuurmeistrid kirjutasid
alla nn ühinemislepingule.
Ehkki mitmel puhul suudeti matši toimumise aeg ja auhinnafondki paika panna, siis
ikka ja jälle jäi matš viimasel hetkel siiski mingitel põhjustel toimumata.
Käesoleva aasta aprilli lõpupäevil leidis viimaks Moskvas aset pressikonverents, kus
laua taga istusid FIDE president Kirsan Iljumžinov ja FIDE maailmameister Veselin
Topalov ning telefoni vahendusel oli otseühendus Saksamaal viibinud nn klassikalise
male maailmameistri Vladimir Kramnikuga. Sõnum meediale oli toona lihtne:
septembris-oktoobris saab Venemaa autonoomse vabariigi Kalmõkkia pealinnas
Elistas teoks kauaoodatud male maailmameistrivõistluste ühinemismatš. Seekord jõuti
sõnadest ka tegudeni.

Võitja selgus kiirmalega

Ühinemismatši avatseremoonia toimus Elistas 21. septembril. Juhend nägi ette, et
mängitakse 12 partiid klassikalise male ajakontrolliga, kui 12 tavapartiiga parem ei
selgu, siis jätkatakse kiirmalega (neli partiid) ja seejärel vajadusel välkmalega.
Matš algas Kramnikule hästi, ta võitis kaks esimest partiid, ehkki mänguliselt oli
parem Topalov, kuid viimase lihtsad eksimused võimaldasid algedu Kramnikule.
Järgnevas kahes partiis lepiti viiki.
Seejärel juhtus aga midagi ootamatut. Topalovi meeskond teatas, et Kramnik käib
partiide ajal mõistetamatult palju tualetis – tehti ilmne vihje, et Kramnik võib matši
mängimisel kasutada arvuti abi, sest WC oli ainus koht, kus puudus videovalve.
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Matši apellatsioonikomitee võttiski seejärel vastu otsuse, mis piiras tualettide
kasutamist. Protesti märgiks Kramnik viiendat partiid ei mänginud ja Topalov sai
loobumisvõidu. Seejärel oli matši edasine saatus suure küsimärgi all.
Asi lahenes, kui mängijatega tuli läbirääkimisi pidama FIDE ja autonoomse
Kalmõkkia vabariigi president Kirsan Iljumžinov isiklikult, kes katkestas oma
kohtumise Venemaa liidri Vladimir Putiniga. Iljumžinovil õnnestus vaenupooled
lepitada ja pärast tuliseid vaidlusi järkus matš seisul 3:2 Kramniku kasuks (viienda
partii tulemus jäi jõusse).
Pärast Toiletgate’iks ristitud skandaali tegid mängijad kuuendas ja seitsmendas partiis
viigi, seejärel õnnestus Topalovil kaks partiid järjest võita ja Kramnik jäi
esmakordselt tagaajaja rolli. Kümnenda partii võitis Kramnik ja matši seis
tasakaalustus taas. Ja kuna seejärel tehti kaks viiki, siis lõppes 12-partiiline pika
ajakontrolliga matš viigiga 6:6.
Jätkati kiirmalega. Esimene kiirpartii, kus valgeid malendeid juhtis Topalov, lõppes
viigiga. Seejärel sai Kramnik teises kiirpartiis valgetega võidu, Topalov suutis
kolmandas partiis valgetega samuti võita ning enne viimast kiirpartiid oli seis ikka
viigis. Neljandas kiirpartiis oli avakäigu eelis Kramnikul ja jälle õnnestus tal võita,
kiirmale lõppes seega Kramniku kasuks 2,5:1,5.
Suure duelli võitja kuulutati maailmameistriks, keda tunnustavad kõik (rivaalitsevad)
organisatsioonid. Malemaailmal on taas üks ja ainus maailmameister!
Matši auhinnafond oli miljon USA dollarit, mis jagunes juhendi kohaselt võistlejate
vahel pooleks olenemata matši lõpptulemusest. Matši võitja sai õiguse osaleda 2007.
aastal toimuval MM-turniiril, kaotaja peab aga ootama kuni järgmise valiktšüklini (ei
saa osaleda 2007. aasta MM-turniiril).

Vladimir Kramnik - Veselin Topalov (10. partii)
1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rf3 d5 4.g3 Ob4+ 5.Od2 Oe7 6.Og2 0-0 7.0-0 c6 8.Of4 Rbd7
9.Lc2 a5 10.Vd1 Rh5 11.Oc1 b5 12.cxd5!? (Uuendus, varem on mängitud enamasti
12.c5.)
12...cxd5 13.e4! dxe4 14.Lxe4 Vb8 15.Le2 Rhf6 16.Of4 Vb6 17.Re5 Rd5 18.Oxd5!
exd5 19.Rc3 Rf6 20.Rxb5 Oa6 21.a4 Re4 22.Vdc1 Le8 23.Vc7 Od8 24.Va7 f6?
(Otsustav viga, Topalovit ei rahuldanud 24...Oxb5 25.axb5 Lxb5 26.Lxb5 Vxb5
27.Va2 ja valgel on väike paremus.)

(Kg1 Le2 Va1 Va7 Of4 Rb5 Re5 ea4 eb2 ed4 ef2 eg3 eh2 / Kg8 Le8 Vb6 Vf8 Oa6
Od8 Re4 ea5 ed5 ef6 eg7 eh7)

25.Rd7! (Valgel oli siin veel ka teine hea võimalus 25.Lg4!?)
25...Vf7 26.Rxb6 Vxa7 27.Rxd5 Vd7 28.Rdc3 Vxd4 29.Ve1 (Valge võis mängida ka
29.f3 ja must kaotab viguri, sest pärast 29...Rd6 30.Lxe8+ Rxe8 pole valge ratsu b5
enam seotud ning valge jätkab lihtsalt 31.Rxd4 võiduga. Kramnik eelistab aga
mängida kindla peale ja vältida teravusi.)



29...f5 30.Lc2 Vb4 31.Rd5 Vxb5 32.axb5 Lxb5 33.Rc7 Lc4 34.Ld1 Oxc7 35.Ld7 h6
36.Lxc7 Lb4 37.Lb8+ Lxb8 38.Oxb8 Rd2 39.Va1 g5 40.f4 Rb3 41.Va3 Oc4 42.Oc7
g4 43.Oxa5 1:0.

Margus Sööt (Tallinn),
meistrikandidaat males

Nimi / Partii nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  K1 K2 K3 K4  

Vladimir Kramnik 1 1 ½ ½ - ½ ½ 0 0 1 ½ ½ 6 ½ 1 0 1 2½

Veselin Topalov 0 0 ½ ½ + ½ ½ 1 1 0 ½ ½ 6 ½ 0 1 0 1½


