
Intrigeeriv küsimus – kes tuleb male maailmameistriks?

13.-30. septembrini toimub Mehhiko pealinnas Mexico’s male MM-turniir. Osalejaid
on kaheksa: valitsev maailmameister Vladimir Kramnik (Venemaa), 2005. aastal
Argentinas San Luisis toimunud eelmise MM-turniiri põhjal Viswanathan Anand
(India), Pjotr Svidler ja Aleksander Morozevitš (mõlemad Venemaa) ning tänavu
mais-juunis Venemaa autonoomse vabariigi Kalmõkkia pealinnas Elistas toimunud
MM-kandidaatide matšide tulemusel Peter Leko (Ungari), Boriss Gelfand (Iisrael),
Levon Aronjan (Armeenia) ja Aleksander Grištšuk (Venemaa).
Mängitakse ringsüsteemis kaks ringi ehk kokku 14 vooru. Kõik saavad kõigiga
mängida nii valgete kui ka mustade malenditega. Auhinnafond on 1,3 miljonit USA
dollarit. Turniiri võitja kuulutatakse maailmameistriks.

Favoriidid on Kramnik ja Anand

Rahvusvahelise Maleföderatsiooni (FIDE) viimast juulikuist reitinguedetabelit
vaadates saab selgeks, et juhuslikke mehi maailmameistrit selgitamas ei ole. Kõik
kaheksa osalejat omavad reitingut üle 2700, väikseim on see number Grištšukil
(2726), kes aga on selle näitaja järgi maailma 14. maletaja.
Reitingu alusel võib lugeda favoriitideks maailma esimaletaja Anandi (2792) ja
tiitlikaitsja Kramniku (2769), kes jagab reitinguedetabelis koos eksmaailmameistri
Veselin Topaloviga (Bulgaaria) teist-kolmandat kohta.
Öeldakse, et reiting ei mängi – mees mängib. Vaatleme siinkohal mõningaid teisi
faktoreid, mis käimasoleval MM-turniiril määravaks võivad saada. Kasutan FIDE
reitingutabelis esisaja keskel paikneva Iisraeli rahvusvahelise suurmeistri Emil
Sutovski mõtteid, millised ta avaldas ühel venekeelsel maleleheküljel internetis.
Mõningaid järeldusi saab teha osalejate seniste omavaheliste mängude põhjal. Siin
eristub selgelt kaks gruppi. Esimesse gruppi kuuluvad kindlalt positiivse skooriga
mängijad: Kramnik (+11), Anand (+7) ja Svidler (+3). Svidleri puhul on huvitav
tõsiasi, et nii Kramniku kui ka Anandi vastu on tema senine skoor -4, ülejäänud
osalejate vastu on tema seis aga +11. Ülejäänud mängijad kuuluvad teise gruppi, kel
selles valguses maailmameistriks tulek vähetõenäoline.
Väga oluline faktor on võistlejate vanus – ühest küljest on vanemad mängijad
kogenumad, kuid seekord tunduvad eelisseisus olevat hoopis nooremad. Nimelt, kuna
osalejad on pärit Euroopast/Aasiast, siis on selge, et Mehhikos mängimine on kõigi
jaoks mängimine harjumatutes klimaatilistes tingimustes. Määravaks saab, kes
kohaneb paremini. Grištšuk, Aronjan ja Leko on alla 30-aastased, Morozevitš sai 30-
aastaseks juulis, teistel osalejatel on aga eluaastaid enam.
Ilmselt on maailmameistriks tulemiseks vajalik ka võitjaloomus, võidutraditsioonide
olemasolu. Selles plaanis eralduvad teistest Anand, Kramnik, Aronjan ja Leko –
nende meeste kontos on nii mõnigi superturniiri võit. Järelejäänud neliku võimalusi
tuleb vähem hinnata, sest neil pole varasemast võrreldavaid tulemusi ette näidata.
Loomulikult on veel mitmeid teisigi faktoreid: psühholoogiline valmisolek,
hetkevorm jne. Paljudes partiides võib saada määravaks avanguteoreetiline
ettevalmistus – kas õnnestub vastast avangus ületada. Kõikidele neile küsimustel
annab vastuse MM-turniiri käik, millest anname ülevaate järgmises malenurgas.

Mis saab pärast MM-turniiri lõppu?

http://www.neevia.com


Mäletatavasti korraldas Eesti Maleliit jaaninädalavahetusel Tallinnas Radisson SAS
hotellis üle poole miljoni krooni maksma läinud kahepäevase FIDE teise kvartali
presidendinõukogu istungi. Just sel istungil muudeti maailmameistri selgitamise
süsteemi – pandi üheselt paika see, mismoodi käitutakse pärast Mehhiko MM-turniiri
lõppu.
Esmalt toimub tänavu novembris-detsembris Venemaal Hantõ-Mansiiskis 128
osalejaga FIDE Maailma Karikaturniir.
Pärast MM- ja MK-turniiride lõppu saab selgeks eksmaailmameister Topalovi saatus,
kes kaotas tiitli eelmise aasta septembris-oktoobris Elistas toimunud skandaalse MM-
matšiga Kramnikule.
Kui Mehhikos toimuva MM-turniiri võidab valitsev maailmameister Kramnik, siis
toimub 2008. aastal MM-matš Kramnik-Topalov ja 2009. aastal MM-matš Kramnik-
Topalov matši võitja ja tänavuse FIDE MK-turniiri võitja vahel.
Kui aga Mehhikos toimuva MM-turniiri võidab keegi muu peale Kramniku, siis
toimub 2008. aastal MM-matš, kus Mehhiko võitja vastaseks on Kramnik ning samal
aastal mängitakse niiöelda väljakutsujate vaheline matš, kus kohtuvad tänavuse FIDE
MK-turniiri võitja ja Topalov. Seejärel toimub 2009. aastal MM-matš eelpool
nimetatud kahe matši võitjate vahel.
Kui eelpool kirjeldatud stsenaarium on edukalt läbitud, siis edaspidi saab õiguse
mängida maailmameistriga MM-matši FIDE MK-turniiri võitja ja Grand Prix sarja
võitja vahelise matši võitja. Olgu veel lisatud, et FIDE MK-turniirid toimuvad iga
kahe aasta tagant paaritutel aastatel ja käivituv GP-sari peaks toimuma 2008/2009,
2010/2011, 2012/2013 jne.

Margus Sööt,
meistrikandidaat males

Edetabel pärast 5. vooru:
1.Viswanathan Anand (India) 3,5
2.-4.Vladimir Kramnik (Venemaa), Aleksander Grištšuk (Venemaa), Boriss Gelfand
(Iisrael) 3
5.-7.Levon Aronjan (Armeenia), Aleksander Morozevitš (Venemaa), Peter Leko
(Ungari) 2
8.Pjotr Svidler (Venemaa) 1,5



MALEÜLESANNE
Ilmar Raud
Esmaspäev, 1931

(Kh3 Ld8 Vd4 Vg4 Rb4 Rf4 eb6 ed2 ef6 / Ke5 Rd6 eb7 ef7)

Matt kahe käiguga!
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