
Eesti malemeistrid selgusid järelmatshide tulemusel

Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogus toimusid 20.-27. jaanuarini Eesti meeste ja naiste
meistrivõistlused males. Mõlemal kümne osalejaga turniiril läks esikoht kolme mängija
vahel jagamisele ja medalistid said selgeks alles pärast järelvõistlust. Meeste meistriks
tuli Meelis Kanep, järgnesid Kaido Külaots ja Ülar Lauk ning naiste seas osutus parimaks
Monika Tsõganova Tatjana Fomina ja Regina Narva ees.
Peasponsori järgi ametlikku nime Eesti Ekspressi meistrivõistlused males kandnud
meeste ja naiste tshempionaatide finaalturniiridel osales kümme valitut, mängiti
ringsüsteemis ehk kõik mängisid kõigiga läbi. Mängiti ajakontrolliga 1 tund ja 30 minutit
kummalegi vastasele partii lõpuni, millele iga käik andis lisaks aega juurde 30 sekundit.
Meeste turniiril mängisid kaasa: rahvusvahelised suurmeistrid Kaido Külaots (2526),
Meelis Kanep (2504) ja Igor Shvõrjov (2412), rahvusvahelised meistrid Olav Sepp
(2458), Tarvo Seeman (2425), Sergei Zjukin (2357) ja Ülar Lauk (2367, ametlikult veel
FIDE meistri tiitli omanik, ootab rahvusvahelise meistri nimetuse kinnitamist
rahvusvahelise alaliidu poolt) ning FIDE meister 2006.aasta Eesti juunioride tshempion
Aleksander Volodin (2355). Neile kaheksale kutsutule lisandusid Tallinnas 13.-14.
jaanuarini toimunud meeste valikturniiri (33 osalejat) kaudu kaks paremat: siinkirjutaja
Margus Sööt (2096) ja Nikolai Kunitsõn (2104).
Naiste turniiri kutsutud osalejateks olid: rahvusvahelised meistrid Viktoria Bashkite
(2247), Tatjana Fomina (2238), Monika Tsõganova (2214) ja Leili Pärnpuu (2190) ning
2007. aasta Eesti noorte lahtiste meistrivõistluste neidude turniiri võitja Triin Narva
(1826). Lisandusid naiste valikturniiri (10 osalejat) viis paremat: Regina Narva (2086),
Natalja Makarova (1803), Tuuli Vahtra (1939), Kersti Kõrge (1899) ja Elin Sild (-).

Külaotsale sai saatuslikuks viimane voor

Meeste tshempionaadil asus praktiliselt kohe turniiri algusest alates juhtima üks
suurfavoriitidest Külaots, ta mängis väga kindlalt ja veenvalt oma vastased üle. Näis juba,
et enam ei suuda miski Külaotsa võitu väärata, ta oli enne viimast vooru kogunud 6,5
punkti kaheksast partiist ning edestas oma lähimaid jälitajaid tervelt punktiga. Seejuures
oli ta senistes voorudes oma vastastele loovutanud vaid kolm viiki, punkti suutsid temaga
poolitada Sepp, Seeman ja Lauk. Kuid ees ootas viimane voor, kus Külaotsal tuli mustade
malenditega vastu astuda teisele suurfavoriidile Kanepile. Olukorra muutis eriti
pingeliseks asjaolu, et just Kanep oli lisaks Laugule ja Seemanile üks kolmest Külaotsa
lähimast jälitajast enne viimast vooru.
Kanep - Külaots (9. voor)
1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rf3 b6 4.g3 Ob7 5.Og2 Oe7 6.O-O O-O 7.Rc3 Re4 8.Od2 f5 9.Lc2
Of6 10.Vfd1 Le7 11.d5 Ra6 12.Rxe4 fxe4 13.Lxe4 Rc5 14.Le3 Oxb2 15.Vab1 Of6
16.Ob4 Oa6 17.Rd2 d6 18.dxe6 Vae8 19.Oc6 Vd8 20.f4 Oc8 21.Od5 Kh8 22.Oxc5 dxc5
23.Rf3 Ld6 24.f5 c6 25.Oe4 Od4 26.Rxd4 cxd4 27.Lf4 Lc5 28.Lh4 Vf6 29.g4 Ve8
30.Od3 Le5 31.Lg3 Lc5 32.Vf1 Le7 33.Vf4 c5 34.g5 Vff8 35.Vh4 1:0.
Tänu kaunile võidule tõusis Kanep Külaotsa kõrvale esikohta jagama, neile lisandus veel
samuti viimases voorus võidukas olnud Lauk, kõik kolm meest lõpetasid turniiri 6,5
punktiga 9st. Esikolmikule järgnesid Seeman 6, Sepp 5,5, Volodin 5, Shvõrjov 4, Zjukin
3, Sööt 1,5 ja Kunitsõn 0,5 punktiga.
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Juhend ütles, et esikoha jagamise korral tuleb mängimisele 2-partiiline järelmatš (kahe
osavõtja korral) või 1-ringiline järelturniir (kolme ja enama osavõtja korral) kiirmales (25
minutit partiile + iga käik 10 sekundit). Kuna Lauk loobus järelmatshist ja leppis
pronksmedaliga, siis mängisid esikohale Külaots ja Kanep. Lauk põhjendas oma
loobumist väsimusega, temast võib ka aru saada - oli ta ju vahetult enne Eesti
meistrivõistlusi osalenud jaanuaris ka Paul Kerese mälestusfestivalil, kus tal tuli samuti
mängida üheksa pikka partiid, võib-olla oli mehel saabunud niiöelda maleküllastumus.
Mõlemad esikohamatshi kiirpartiid rahunesid pärast mõningaid teravusi viigiks, seega
võitja oli ikka veel selgumata. Nüüd tuli vastavalt juhendile mängida kaks partiid
välkmalet (5 minutit partiile + iga käik 3 sekundit). Esimese välkmalepartii võitis
valgetega Kanep, kuid Külaots ei olnud veel löödud ja suutis teise välkmalepartii
omakorda valgetega võita, seis taas viigiline ja meistri osas endiselt kõik lahtine.
Lõplik tõde ei saanud aga ometi jääda selgumata. Viimaseks lahenduseks nägi juhend
ette, et mängitakse üks lisapartii - niinimetatud äkksurma partii, kus valgete malendite
juhil on kuus ja mustade malendite juhil viis minutit mõtlemisaega (lisasekundeid ei anta)
ning viigilise tulemuse korral on mustadega mänginud võistleja saavutanud võidu. Ehk
siis valgete malendite juhti rahuldab sellisel juhul vaid võit, igasuguse teise tulemuse
korral on võitja must. Lisapartii värvid loositi, Külaots sai valged ja pidi seega üritama
iga hinna eest võita. Paraku see tal aga ei õnnestunud ja viimase mängu võitis hoopis
Kanep ning tuli seeläbi kolmandat korda Eesti meistriks (varasemad tiitlivõidud 2004 ja
2005).

Naiste seas jätkus pinget samuti lõpuni

Naiste tshempionaat polnud meeste omast sugugi mitte igavam. Ka siin jätkus pinget
kuni viimase vooruni ja turniiritabelis valitses suur segadus. Võitja ennustamine oli
täielik loterii. Üsna head võimalused esmakordselt tiitel endale haarata oli Regina Narval,
kel oli enne kahte viimast vooru kogutud 5,5 punkti 7st, ainuke aga oli see, et tal olid veel
mängimata partiid oma peakonkurentide Fomina ja Tsõganovaga.
Eelviimases voorus mängis R. Narva valgetega Fomina selgelt üle ja oli partii võidule
väga lähedal, kuid ajapuuduse saabudes ei leidnud ta enam paremaid jätke ja pidi
rahulduma viigiga igavese tule abil.
R. Narva - Fomina (8. voor)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 Lxd5 4.Rf3 Rf6 5.c3 c5 6.Oe3 cxd4 7.cxd4 Oe7 8.Rc3 Ld6 9.Oc4
O-O 10.O-O Rc6 11.a3 a6 12.d5 exd5 13.Rxd5 Og4 14.Of4 Lc5 15.Rxe7 Rxe7 16.Od6
Lxc4 17.Oxe7 Vfe8 18.Oxf6 gxf6 19.Vc1 Lb5 20.Ld6 Oxf3 21.Lg3+ Kh8 22.Lxf3 Le5
23.b4 Ve7 24.Vc5 Lb2 25.Vc3 f5 26.Ld3 f6 27.Ld4 Vf8 28.Vfc1 Ve4 29.Ld6 Vee8 30.h3
Le2 31.Vc7 Lb5 32.Lg3 Vg8 33.Vxh7 Kxh7 34.Vc7+ Kh6 35.Lh4+ Kg6 36.Lg3+ Kh6
37.Lh4+ Kg6 ½:½.
Enne viimast vooru oli nii R. Narval, Fominal kui ka Tsõganoval võrdselt 6 punkti
kaheksast. Nüüd näis teistest veidi soodsamas positsioonis olevat Fomina, kel oli
viimases voorus vastaseks nooruke Makarova, kuna teised kaks esikohataotlejat kohtusid
aga omavahel. Mõnevõrra üllatuslikult lõppesid aga viimases voorus mõlemad otsustavad
partiid viigilise tulemusega ja nüüd oli kolmel naisel võrdselt 6,5 punkti 9st. Sarnaselt
meestele läks seega esikoht jagamisele ja ees ootas järelvõistlus, mis pidi selgitama, kes
millise medali saab.



Esikohta jaganud Fominale, R. Narvale ja Tsõganovale järgnesid Pärnpuu ja Bashkite
mõlemad 5,5, Vahtra 5, Makarova, Kõrge ja T. Narva kõik 3 ning Sild 0,5 punktiga.
Huvitav on kindlasti fakt, et koos mängisid ühel turniiril ema ja tütar – Regina Narva on
Triin Narva ema.
Medalite jagunemise pani paika 1-ringiline järelturniir (kolme osalejaga) kiirmales, kus
Tsõganoval õnnestus võita mõlemad oma konkurendid, teise-kolmanda koha saatuse
suhtes sai otsustavaks Fomina võit R. Narva üle. Seega naiste lõplik medalikolmik
paremuse järjekorras on Tsõganova, Fomina, R. Narva. Tsõganovale oli see
kaheksandaks Eesti meistri tiitliks (varasemad tiitlivõidud 1994, 1995, 1997, 1999, 2001,
2004 ja 2005).
Kolme paremat meest ja naist autasustati medali ja diplomiga ning auhindadega,
esikohale tulnud maletajatele olid auhinnaks sülearvutid. Lisaks kompenseeritakse
esimesele kohale tulnuile 100% ja teisele kohale tulnuile 50% ulatuses osalemine 2007.
aasta Euroopa meeste (naiste) individuaalsetel meistrivõistlustel aprillis Saksamaal
Dresdenis. Ka said võistluste kolm paremat õiguse osaleda Eesti koondvõistkonna
koosseisus 2007. aasta Euroopa võistkondlikel meistrivõistlustel oktoobris-novembris
Kreekas Heraklios.

Margus Sööt (Tallinn),
meistrikandidaat males


