Viswanathan Anandi tee maailmameistriks
Mehhikos pealinnas Mexico’s toimunud kaheksa osalejaga male MM-turniiri võitis
India malegeenius Viswanathan Anand 9 punktiga 14st, edu järgnevate ees oli
veenev. Mõneti sarnaselt kaks aastat tagasi Argentinas San Luisis toimunud kaheksa
osalega MM-turniirile, kus Bulgaaria nuputõstja Veselin Topalov nokauteeris oma
vastased võimsa avaringiga (6,5 punkti 7st), kulges ka tänavune tiitlivõistlus. Anand
sai avaringi ehk seitsme vooru järel üsna turvalise edumaa (5 punkti 7st) ja selle
hoidmine polnud tema jaoks raske – ta liikus teises ringis viikidega järjekindlalt tiitli
suunas.
37-aastane sünnikoha järgi Madrase tiigriks hüütav Anand oli ainuke, kes suutis
Mehhikos kaotust vältida, tema saldoks jäi neli võitu ja kümme viiki. Kõik teised
osalejad pidid vähemalt ühel korral oma vastasele alistumise märgiks käe sirutama.
Edu valem – hea teoreetiline ettevalmistus ja veidi õnne
Anandi partiisid vaadates jättis väga hea mulje tema teises voorus mustadega
saavutatud võit armeenlase Levon Aronjani üle. Teoreetiliseks duelliks oli Anand
suurepäraselt valmistunud ja pärast tugevat uuendust haaras initsiatiivi ning vastast
enam oma raudsest haardest vabaks ei lasknudki.
Kolmandas voorus jäi Anand valgetega tiitlikaitsja Vladimir Kramniku (Venemaa)
vastu raskesse seisu, kuid näitas vähemetturiga vankrilõppmängus suurepärast
kaitsekunsti, ja ehkki vastane üritas lõpuni, lõppes partii siiski tipptasemel
harvanähtava patiga – viik!
Neljandas voorus pääses mustadega mänginud Anandi käest viigiga Aleksander
Morozevitš (Venemaa), partii lõpu eel oli mustadel oluliselt parem, kuid mõningad
ebatäpsused ja kogu paremus haihtus – viik igavese tulega.
Järgnevalt sai Anand 5. ja 7. voorus valgetega kirja kaks võitu – indialase vaimuväe
ees pidid taanduma Venemaa maletajad Pjotr Svidler ja Aleksander Grištšuk. Svidleri
vastu näitas Anand suurepärast manööverdamise kunsti, partiis Grištšukiga aga
orienteerus segases ja ebaülevaatlikus keskmängus vastasest oluliselt paremini.
Avaringi järel oli Anandil seega 5 punkti 7st, ehk mõneti ootamatult, kuid kindlasti
mitte teenimatult, oli teine Boriss Gelfand (Iisrael) 4,5 punktiga ning tiitlikaitsja
Kramnik jäi kolmandana maha juba terve punktiga, teistel osalejatel oli punkte veelgi
vähem.
Edasi liikus indialane viikidega, kui 8. ja 9. voorus jõuti vastavalt Gelfandi ja
Aronjaniga rahulepinguni võrdlemisi kiiresti, siis 10. voorus tegi Kramnik valgetega
meeleheitlikke jõupingutusi Anandi alistamiseks, kuid paraku tulutult, võitluslik mäng
lõppes viigiga. Sisuliselt oli Kramnik pärast seda viiki juba eksmaailmameister, vaid
Anandi totaalne ärakukkumine viimastes voorudes võinuks teda veel aidata.
Kui järgmises, 11. voorus Morozevitš mustadega Anandi vastu võitu üritades selgelt
üle pingutas ja kaotas, kasvas India rahvuskangelase edu lähimate jälitajate ees kolm
vooru enne turniiri lõppu juba 1,5 punktile. Konkurendid olid sisuliselt loobunud.
Anand lõpetas kolme viigiga ja kerkis teistkordselt maailmameistriks – ta oli
Rahvusvahelise Maleföderatsiooni (FIDE) maailmameister ka aastail 2000-2002.
Levon Aronjan - Viswanathan Anand (2. voor)
1.d4 Rf6 2.c4 e6 3.Rf3 d5 4.Rc3 c6 5.Og5 h6 6.Oh4 dxc4 7.e4 g5 8.Og3 b5 9.Re5 h5
10.h4 g4 11.Oe2 Ob7 12.0-0 Rbd7 13.Lc2 Rxe5 14.Oxe5 Og7 15.Vad1 0-0 16.Og3

[Viigiga lõpeb järgmine teoreetiline variant: 16.f3 Rh7 17.Oxg7 Kxg7 18.fxg4 Lxh4
19.gxh5 Rg5 20.Ld2 Rh3+ 21.gxh3 Lg3+.]
16...Rd7 17.f3 c5! [Esimesed 17 käiku tehti väga kiires tempos. Nüüd jäi aga Aronjan
mõttesse, sest Anandi viimane käik on uuendus. Seni olid mustad siin mänginud
17...Lb6 ja pärast 18.Kh1 jätkanud 18...с5 või 18...е5.]
18.dxc5 [Teised võimalused olid siin: 18.Rxb5 cxd4 19.Rxd4 Lb6 20.Of2 g3 21.Oe3
Ld8 ja juhul kui 22.Og5 Oxd4+ 23.Vxd4 Lb6 24.Oe3 e5 järel võidab must materjali;
18.d5 Od4+ 19.Kh1 f5?! ja 18.fxg4 cxd4 pole mustale ohtlikud.]
18...Le7 19.Kh1?! [19.fxg4 Lxc5+ (19...hxg4 20.Od6 Lxh4 21.Vf4.) 20.Of2 Lc6
21.gxh5 või 21.g5 segase seisuga, kuid see oli siiski ilmselt valge parim
vastuvõimalus. 19.Od6 Lxh4 20.Oxf8 g3 lõpeb valgele matiga; 19.Vf2 a6 20.Od6
Lxh4 21.g3 Lg5 22.f4 Lg6 23.Oxf8 Rxf8 järel on mustal kvaliteedi eest piisav
vastumäng.]
19...a6 20.a4 Oc6!

(Kh1 Lc2 Vd1 Vf1 Oe2 Og3 Rc3 ea4 eb2 ec5 ee4 ef3 eg2 eh4 / Kg8 Le7 Va8 Vf8
Oc6 Og7 Rd7 ea6 eb5 ec4 ee6 ef7 eg4 eh5)
21.Rd5 exd5 [21...Oxd5 22.exd5 Rxc5 23.fxg4 hxg4 24.Oxg4 f5 25.Of3 Vad8 26.d6
Ld7 järel on mustal paremus.]
22.exd5 Oe5! 23.f4 [23.Oxe5 Lxh4+ 24.Kg1 Rxe5 25.fxg4 hxg4 26.Vf5 Rd3 27.dxc6
(27.Oxd3 g3 matirünnakuga.) 27... g3 28.Oxd3 (28.Vh5 Ld4+ lõpeb samuti matiga.)
28...Vfe8 ja valge seis on lootusetu.]
23...Og7 24.dxc6 Rxc5 25.Vd5 Re4 26.Oe1 Le6! [Teine võimalus oli 26...g3 27.Vxh5
f5 28.Of3.]
27.Vxh5 [Valge seis on halb. 27.axb5 Lxd5 28.Oxc4 Ld4 29.Od3 Vfe8 30.b6 Lxb6
31.Oxe4 Lxb2 32.Oh7+ Kh8 33.Lxb2 Oxb2 34.Of5 a5 35.c7 a4 ja must võidab.]
27...f5 28.Kh2 Vac8 29.Ob4 Vfe8 30.axb5 axb5 31.Ve1 Lf7 32.Vg5 Rxg5 33.fxg5
Vxc6 34.Of1 Vxe1 35.Oxe1 Ve6 36.Oc3 Lc7+ 37.g3 Ve3 38.Lg2 Oxc3 39.bxc3 f4
40.La8+ Kg7 41.La6 fxg3+ 0:1.
Margus Sööt,
meistrikandidaat males
Lõppjärjestus: 1.Viswanathan Anand (India) 9 punkti 14st, 2.-3.Vladimir Kramnik
(Venemaa) ja Boriss Gelfand (Iisrael) 8, 4.Peter Leko (Ungari) 7,5, 5.Pjotr Svidler
(Venemaa) 6,5, 6.-7.Aleksander Morozevitš (Venemaa) ja Levon Aronjan (Armeenia)
6, 8.Aleksander Grištšuk (Venemaa) 5,5.

