
Pühajärvel kohtuvad maleprofid ja asjaarmastajad

Pühajärve Puhkekeskuses toimus 24.-26. novembrini traditsiooniline VII Pühajärve
rahvusvaheline kiirmaleturniir. Tegu on turniiriga, 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.
Et tänavune turniir leidis aset alles möödunud nädalavahetusel, siis pikemalt
kirjutame sellest järgmise nädala malenurgas, tänases loos aga vaatame tagasi
senistele Pühajärve kiirmaleturniiridele.

Handikäp-süsteem võimaldab üllatustulemusi

Pühajärve kiirmaleturniiride eesmärgiks on malemängu propageerimine, samuti
tutvustatakse läbi male Pühajärve Puhkekeskust kui suurepärast puhke- ja
spordikompleksi.
Pühajärve Puhkekeskus pakub külastajaile head võimalust puhkamiseks, maalilises
kohas kena Pühajärve ääres kauni looduse keskel asuvas kompleksis saavad soovijad
oma vaba aega sisustada muu hulgas ka jõusaalis, basseinis või bowlingut mängides.
Kõikide Pühajärve Puhkekeskuse pakutavate võimalustega saab lähemalt ja
põhjalikumalt tutvuda kodulehekülje http://www.pyhajarve.com/ee/ vahendusel.
Pühajärve kiirmaleturniir on omapärane seetõttu, et võrdsustamaks erineva malelise
tasemega osalejate võimalusi, mängitakse Pühajärve turniir 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.
Eelmisel aastal kasutati esmakordselt ajakontrolli 20 minutit partiile. Varasematel
kordadel oli ajakontrolliks 30 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 peavad
mängima viimasesse, E-gruppi kuulujatega 2 minutiga 18 minuti vastu, see toob aga
sageli paratamatult kaasa ka üllatavaid tulemusi.
Turniiri idee on hästi lahti mõtestanud staažikas maletreener Tõnu Truus: “Sel
turniiril on loominguline õhkkond, saab heades oludes pingevabalt malet mängida.
Samas on tegu shouga, kus kohtuvad erineva mängutugevusega mängijad. Tulemus
pole turniiril peamine.”

Riho Liiva – ainus kahekordne võitja

Viimastel aastatel on saanud traditsiooniks, et turniirile kutsutakse 30 osalejat,
eelmisel aastal tõstsid teiste seas nuppe ka näiteks neli rahvusvahelise suurmeistri
tiitlit kandvat mängumeest – Kaido Külaots, Meelis Kanep, Igor Švõrjov ja Normunds
Miezis (Läti). Varasematel turniiridel on aga kaasa löönud ka näiteks
eksmaailmameister Aleksander Halifman (Venemaa), kes osales aastatel 2003 ja
2004.

http://www.neevia.com


Eelmisel aastal võitis turniiri rahvusvaheline meister Riho Liiva 25 punktiga 29st.
Teist-kolmandat kohta jagasid rahvusvahelised suurmeistrid Normunds Miezis (Läti)
ja Kaido Külaots 23,5 punktiga ning neljandat-viiendat kohta FIDE meister Ülar Lauk
ja rahvusvaheline meister Kalle Kiik 22 punktiga.
Tähelepanuväärne on, et Riho Liiva võitis mullu turniiri teist aastat järjest ja ühtlasi
sai temast ka esimene kahekordne võitja. Liiva haaras mullu kolm päeva vältaval
turniiril liidriohjad teisel võistluspäeval ega andnud hiljem konkurentidele enese
püüdmiseks enam vähimatki võimalust.
Olgu siinkohal ära toodud kõik senised Pühajärve kiirmaleturniiride võitjad: Riho
Liiva (2005 ja 2004), Tarvo Seeman (2003), Läti esindaja Edvins Kengis (2002),
Kaido Külaots (2001) ja Olav Sepp (2000).
Senistel turniiridel on alati peakohtunikuna tegutsenud selle ala teenekas esindaja
Aaso Leps, kes on alati taganud turniiri tõrgeteta, sujuva ja korrektse läbiviimise.
Suuremaid arusaamatusi või konflikte on tal õnnestunud seni edukalt vältida.
Turniiri heale õnnestumisele aitavad tavapäraselt kaasa ka mitmed tuntud ja
tunnustatud Eesti ettevõtted. Turniiri peasponsorid on Pühajärve Puhkekeskus ja
Silmet Grupp, rahaliste ja esemeliste auhindade väljapanemisel ning turniiri ladusa
korralduse tagamisel panevad õla alla veel paljud teisedki. Turniiri korraldab
spordiklubi Stamina.
Tänane lugu sobib lõpetada Pühajärve Puhkekeskuse nõukogu esimehe, härra Tiit
Vähi sõnumiga: “Pühajärve sümboliseerib mulle looduse ilu ja täiuslikkust, male kui
mõtlemise kunsti tipp muudab ka inimese ilusamaks. Need kaks asja kooskõlas
võimaldavad teha meie kõigi jaoks midagi tõeliselt kaunist ja ülevat.”

Margus Sööt (Tallinn),
meistrikandidaat males


