
Narvas toimus suurejooneline malefestival Paul Kerese mälestuseks

Paul Kerese sünnilinnas Narvas korraldati 7.-13. oktoobrini suurmeistri mälestuseks
suur malefestival. Lisaks festivali peaüritusele – rahvusvahelisele noorteturniirile
“Läänemere maletähed”, oli kavas veel palju muudki: Kerese mälestustahvli avamine,
Keresele pühendatud näitus, Kerese auks tehtud eritempli löömine, simultaan sajal
laual, elavmale shõu, lasershõu, Narva sümfooniaorkestri kontsert.
Kerese mälestusfestival õnnestus igati hästi, korraldajad suhtusid oma ülesandesse
suure hoole ja armastusega. Eesti mõistes oli ürituse korraldamiseks saadud kokku
väga hea eelarve, mis võimaldas muu hulgas festivali enne selle algust erinevates
meediakanalites piisavalt reklaamida.

Simultaaniandjatele sajal laual ülekaalukas võit

Üks esimesi üritusi Kerese mälestusfestivali raames oli “Energia” spordisaalis
toimunud malesimultaan sajal laual. Simultaani andsid viis meest, igaüks kahekümnel
laual, noormaletajate vastu astusid rahvusvaheline suurmeister ja  maailmameister
aastail 1999-2000 Aleksander Halifman, rahvusvaheline suurmeister ja Sankt
Peterburgi maleföderatsiooni asepresident Aleksei Lugovoi (mõlemad Venemaa),
rahvusvaheline suurmeister ja neljakordne Eesti meister Kaido Külaots,
rahvusvaheline suurmeister ja kolmekordne Eesti meister Meelis Kanep ning
rahvusvaheline meister ja kuuekordne Narva meister Vladimir Zhavoronkov.
Kõige raskem oli Halifmanil, kelle vastu istus kõige tugevam seltskond, tema
lõppskooriks kujunes 13,5:6,5 (+10, =7, -3). Teiste seas sai võidupunkti “Läänemere
maletähed” noorteturniiril osalenud Eesti II võistkonna kapten Roman Jezov.
“Korraldajad käitusid veidi ebaeetiliselt,” ütles oma ärritust vaevu varjata suutnud
Halifman vahetult pärast simultaani ajalehele “Põhjarannik”. “Asi on selles, et paljud
meistri tasemega mängijad suurmeistri vastu ei mängi. Nõukogude ajal oli see kirja
pandud, nüüd aga kirjutamata reegel, kuid sellest peetakse alati kinni. Seekord aga
olid korraldajad otsustanud seda eirata ja mul tuli mängida kuratlikult raskete
vastastega. Minu vastu mängisid paar rahvusvahelist meistrit ja veel mõned meistri
tasemel maletajad. Nii ei tehta. Selle pärast venis simultaan pikaks ja oli väga raske.
Mõnikord toimub ka sportlikke simultaane, kuid siis 6-8 laual. Aga 20 laual ei suuda
lihtsalt keskenduda – keegi ei suuda. Seepärast nii tugevat koosseisu vastu ei panda.
Kuid minuga korraldati väike eksperiment. Pole midagi, kolme võib hindeks panna
küll.”
Kanepi skooriks jäi 18:2 (+17, =2, -1), ainsana alistas valitseva Eesti meistri Sankt
Peterburgi noortevõistkonna kuni 18-aastaste tüdrukute esindaja Jekaterina Jegorova,
kes üllatas aktuaalse avanguvariandi hea tundmisega, sai kiiresti ülekaalu, võitis
kvaliteedi ja partii.
Külaotsa näitas taset, skoor 19,5:0,5 (+19, =1, -0). Ainsana tegi viigi Eesti I
noortevõistkonna kuni 10-aastaste poiste esindaja Ottomar Ladva, kelle seis tundus
vahepeal isegi märksa parem olevat. Sarnaselt Külaotsale ei andnud oma vastastele
armu ka Lugovoi, temagi võitis 19,5:0,5 (+19, =1, -0). Zhavoronkovi saldoks jäi
17,5:2,5 (+16, =3, -1).

Suurimad Läänemere maletähed tulevad Peterburist

Päev pärast simultaani algas umbes nädala väldanud võistkondlik noorteturniir
“Läänemere maletähed”, kolmandat korda toimunud turniiril osales seitse võistkonda.

http://www.neevia.com


Igasse võistkonda kuulus kümme maletajat: viis tüdrukut ja viis poissi vanuses 10-18
aastat. Riikidest olid esindatud Venemaa, Läti, Leedu, Soome, Rootsi ja Eesti kahe
võistkonnaga, kahjuks loobus viimasel hetkel Poola.
Veenva võidu sai ringsüsteemis turniiril, kus kõik võistkonnad kõigiga korra läbi
mängisid, Venemaad esindanud Sankt Peterburgi võistkond 11 matshipunktiga 12st,
järgnesid Leedu 9, Läti 7, Eesti I 7, Rootsi 4, Eesti II 3 ja Soome 1 matshipunktiga.
Ainsana mängis võidutsenud Venemaa esindusega 5:5 viiki Eesti I võistkond, kel aga
kahjuks tuli leppida vaid neljanda kohaga. Ehkki matshipunkte oli Eesti I võistkonnal
Läti esindusega ühepalju, jäädi tänu omavahelise kohtumise kaotamisele napilt
esikolmikust välja.
Eesti II võistkonna peaeesmärgiks oli mulluse viimase koha väljavahetamine parema
tulemuse vastu ning see ka õnnestus. Üllatusvõit saadi Rootsi üle ja viimases voorus
tehti viik Soomega ning nii edestatigi Soomet ja jäädi napilt alla Rootsile.
Eesti I võistkonnale tõid punkte (kuuest partiist): Aleksander Volodin 4 (oma laua
teine), Ivan Moltshanov 3,5, Aleksander Orava 2,5, Mark Lapidus 5,5 (oma laua
parim), Ottomar Ladva 5 (oma laua parim), Tuuli Vahtra 2,5, Ann Narva 2,5, Triin
Narva 4,5 (oma laua teine), Elvira Hanzatjan 1,5 ja Katrina Korban 5 (oma laua
teine).
Eesti II võistkonnale tõid punkte: Roman Jezov 4 (oma laua kolmas), Georgi
Dzaniashvili 0,5, Andrei Virgus 1, Oleg Nikulin 1,5, Artjom Fedorov 2,5, Irina
Rukina 1, Enith Li Saag 1,5, Nika Divonina 2, Kristina Orlova 1,5 ja Mai Narva 3.

Roman Jezov (Eesti II) - German Pankov (Venemaa)
“Läänemere maletähed” 2007, 1. voor
1.e4 c5 2.Rf3 d6 3.d4 Rf6 4.Rc3 cxd4 5.Rxd4 g6 6.Oe3 Og7 7.f3 a6 8.Ld2 Rbd7 9.0-
0-0 b5 10.g4 Ob7 11.h4 Vc8 12.Kb1 [Siin võinuks eelistada kohest 12.h5.]
12...Re5 13.Od3 h5 [Valge venitas edasilükkega h4-h5 paar käiku ja must kasutab
seda oskuslikult ära.]
14.g5 Rfd7 15.f4 Rc4 16.Oxc4 Vxc4 17.Vhe1 Rc5 18.Og1 0-0 [Näib, et must sai
võtta etturi – 18...b4 19.Rd5 Rxe4! 20.Vxe4 Oxd5.]
19.b3

(Kb1 Ld2 Vd1 Ve1 Og1 Rc3 Rd4 ea2 eb3 ec2 ee4 ef4 eg5 eh4 / Kg8 Ld8 Vc4 Vf8
Ob7 Og7 Rc5 ea6 eb5 ed6 ee7 ef7 eg6 eh5)

19...Vxc3 [Siin oli perspektiivikam 19...b4 ning kui valge võtab kvaliteedi, siis
lõhutakse ära valge kuningaseis.]
20.Lxc3 Rxe4 21.Ld3 d5 22.Re2 [Arvuti näitab varianti 22.Re6! La5! (22...fxe6
23.Vxe4) 23.Rxg7! Rc3+ 24.Kb2! b4 25.Kc1! Inimesel sellist varianti laua taga ette
arvestada on aga üsna võimatu.]
22...Lc7 23.Od4 a5 [23...Oxd4 24.Lxd4 Vc8 25.c3.]



24.c3! b4 25.cxb4 axb4 26.Oxg7 Kxg7 27.Ld4+ Kg8 28.Lxb4 Rf2 29.Vc1 Ld7
30.Ld4 [Siin oli väga tugev jätk 30.Rd4! Rd3 31.Lxe7 ning valge domineerib
täielikult.]
30...Lf5+ 31.Ka1 Re4 32.Vc7 Oa6 33.Rc3! [Aga ka nüüd likvideeritakse musta au ja
uhkus – Re4. Pärast selle malendi väljavahetamist on musta seis hukas.]
33...Rxc3 34.Vxc3 Lg4 35.Vxe7 Lxh4 36.Vce3 Lh1+ 37.Ve1 1:0.
Partiikommentaarid on pärit meister Ülar Laugu toimetatavalt Eesti Maleliidu
autoriveerult http://vaatleja.blog-city.com/

Margus Sööt,
meistrikandidaat males


