
Suurmeister Meelis Kanep jagas Soomes teist kohta

Soomes Jyväskyläs mängiti 16.-20. juulini järjekorras 17. Heart of Finland maleturniir
ehk Soome lahtised meistrivõistlused. Eestist olid kohale sõitnud kaks meie tippu:
tänavune Eesti meister, rahvusvaheline suurmeister Meelis Kanep ja Eesti
meistrivõistluste kolmas, rahvusvaheline meister Ülar Lauk.
Turniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Normunds Miezis (Läti) 7,5 punktiga 9
võimalikust, 2.-6. kohta jagasid rahvusvahelised suurmeistrid Jevgeni Solozhenkin
(Venemaa), Meelis Kanep (Eesti), Tomi Nybäck (Soome), Nikolai Legky (Ukraina) ja
rahvusvaheline meister Mika Karttunen (Soome) kõik 7 punktiga. Pikka aega
juhtgrupis püsinud Ülar Lauk kaotas kahjuks viimases voorus Soome esimaletajale
Nybäckile ja lõpetas 6 punkti ning 12.-23. koha jagamisega. Kokku osales 121
maletajat.
Turniiril mängiti üheksa vooru shveitsi süsteemis viie päevaga – see tähendas aga
väga pingelist võistlusgraafikut, sest päevas tuli mängida kaks pikka partiid ja vaid
viimasel päeval mängiti üks partii.
Ajakontroll oli esimeses kahes voorus poolteist tundi kummalegi vastasele esimesele
75 käigule, millele iga käigu sooritamise järel lisandus 30 sekundit ning juhul kui
mäng venis pikaks, siis said mängijad pärast 75. käiku juurde täiendavad 10 minutit ja
mängiti lõpuni ilma iga käigu järel lisasekundeid saamata. Edasistes voorudes oli
ajakontrolliks poolteist tundi kummalegi vastasele esimesele 40 käigule, millele iga
käigu sooritamise järel lisandus 30 sekundit, seejärel lisandus 15 minutit kummalegi
vastasele järgmisele 25 käigule, millele iga käigu sooritamise järel lisandus 30
sekundit ning juhul kui mäng venis pikaks, siis said mängijad pärast 75. käiku juurde
täiendavad 10 minutit ja mängiti lõpuni ilma iga käigu järel lisasekundeid saamata.
Auhinnafond oli suurusjärgus 4000 eurot, rahalise auhinna said turniiri kuus paremat,
lisaks olid auhinnad erinevate reitingugruppide parematele, tublimatele noortele ja
veel spetsiaalauhinnad. Tõsi, Meelis Kanepi sõnul oli auhinnafond teinud võrreldes
mullusega vähikäiku.
Kanepi kontosse jäi turniiril viis võitu ja neli viiki, kaotusekibedust suutis ta vältida.
Lauk lõpetas nelja võidu, nelja viigi ja ühe kaotusega, mis tuli vastu võtta alles
viimases voorus.
Kanep näitas sisu otsustavas viimases voorus, kus tal tuli valgetega vastu astuda
turniirieelselt kõrgeima asetuse saanud Belgia esindajale Vadim Malakhatkole –
auhinnalise koha saamiseks oli mõlemal vaja võitu. Õnneks kulges mäng aga ühte
väravasse, meie mehe üleolek oli veenev.

Meelis Kanep - Vadim Malakhatko (9. voor)
1.d4 e6 2.c4 Ob4+ 3.Od2 a5 4.Rf3 Rf6 5.a3 Oxd2+ 6.Lxd2 d6 7.Rc3 Rbd7 8.g4!
[Kanep valib juba mängu algstaadiumis väga terava avanguvariandi, mingit aukartust
vastase ees ei ole. Partii käigus orienteerub eestlane teravas taktikalises seisus oma
vastasest oluliselt paremini.]
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(Ke1 Ld2 Va1 Vh1 Of1 Rc3 Rf3 ea3 eb2 ec4 ed4 ee2 ef2 eg4 eh2 / Ke8 Ld8 Va8 Vh8
Oc8 Rd7 Rf6 ea5 eb7 ec7 ed6 ee6 ef7 eg7 eh7)

8...b6 9.g5 Rg8 10.O-O-O Re7 11.h4 d5 12.cxd5 exd5 13.h5 Rf8 14.Re5 Oe6 15.Oh3
Oxh3 16.Vxh3 Re6 17.Vf3 O-O 18.Le3 c5 19.h6 cxd4 20.Vxd4 Vc8 21.hxg7 Kxg7
22.Rxf7 Vxf7 23.Le5+ Kf8 24.Vxf7+ Kxf7 25.Lf6+ Ke8 26.Lxe6 Vc6 27.Le5 1:0.
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Jaan Ehlvest Maailma Karikaturniirile ei pääsenud

Ameerika Ühendriikide eest maletav eestlane Jaan Ehlvest üritas pärast
ebaõnnestumist maikuistel USA malemeistrivõistlustel pääsu Maailma
Karikaturniirile läbi Kolumbias Cali’s 10.-20. juulini toimunud Ameerika
kontinentide vahelise turniiri. Kahjuks pääs MK-turniirile aga taas kord ebaõnnestus.
Turniirieelselt kõrgeimat asetust omanud Ehlvest lõpetas 7 punktiga 11 võimalikust ja
jäi jagama 14.-22. kohta, kokku oli osalejaid 116. Novembris Venemaal Hantõ-
Mansiiskis toimuvale Maailma Karikaturniirile pääses seitse paremat.
Esimest kuni viiendat kohta jäid jagama rahvusvahelised suurmeistrid Julio Granda
Zuniga (Peruu), Alexander Ivanov (USA), Varuzhan Akobian (USA), Darcy Lima
(Brasiilia) ja rahvusvaheline meister Eduardo Iturrizaga (Venetsueela), kes kõik
kogusid 8 punkti. Järgnes kaheksa meest võrdselt 7,5 punktiga, nendevahelise
lisaturniiri tulemusel kvalifitseerusid MK-turniirile rahvusvaheline suuurmeister
Fernando Peralta (Argentina) ja rahvusvaheline meister Everaldo Matsuura
(Brasiilia).
Ehlvesti saldoks turniiril jäi neli võitu, kuus viiki ja üks kaotus. Oma ainsa kaotuse sai
ta kuuendas voorus hiljem esikohta jaganud Darcy Lima vastu maletades, eestlase
poolt alistatute hulka kuulus aga näiteks samuti esikoha jagamiseni jõudnud Eduardo
Iturrizaga (teises voorus).
Mängupaik oli väga huvitav, Cali linnast kirjutas malemeister Ülar Lauk oma blogis
(http://vaatleja.blog-city.com/) järgmist: “Kunagises maailma meelemürgipealinnas
(veel 10 aastat tagasi kirjutati Cali kokaiinikartellist, kui maailma suurimast...
narkokaubanduses süüdistatakse kohalikku mässulist partisaniliikumist FARC, mis
veel 2007. aasta aprillis lõhkas linnas politsei peakorteri ees autopommi) toimub
Ameerika kontinentide vaheline tsooniturniir.”
Hispaaniakeelne Kolumbia on tuntud oma loodusrikkuste ja maavarade poolest, aga
veelgi enam ehk kokaiinikasvanduste, veriste konfliktide, ohtlike terroristide ja
lokkava vaesusega. Miljonilinn Cali on lisaks eelpool öeldule kuulus ka oma
meeletute pidude, salsa tantsimise ja ilusate naiste poolest.

Eduardo Iturrizaga - Jaan Ehlvest (2. voor)
1.d4 Rf6 2.Rf3 e6 3.Og5 h6 4.Oh4 d6 5.e3 Rbd7 6.c4 g5 7.Og3 Rh5 8.Rc3 Og7
9.Od3 a6 10.a4 Le7 11.a5 Rdf6 12.Lc2 Od7 13.d5 O-O 14.O-O Rxg3 15.hxg3 c6
16.dxc6 Oxc6 17.Rd4 Vac8 18.Ra4 Rd7 19.Rxc6 Vxc6 20.Lb3 Vc7 21.Vfd1 g4
22.Oe2 h5 23.Rb6 Rc5 24.Lc2 f5 25.Va3 Oe5 26.b4 Re4 27.Od3

(Kg1 Lc2 Va3 Vd1 Od3 Rb6 ea5 eb4 ec4 ee3 ef2 eg2 eg3 / Kg8 Le7 Vc7 Vf8 Oe5
Re4 ea6 eb7 ed6 ee6 ef5 eg4 eh5)



27...Rxg3! 28.fxg3 Oxg3 29.Kf1 f4 30.Ke2 fxe3 31.Oh7+ Lxh7 32.Lxh7+ Kxh7
33.Vxe3 Vf2+ 34.Kd3 Vxg2 35.Vxe6 Vf7 36.Rd5 Vf3+ 0:1.
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