
Eesti esindajad noorte Euroopa meistrivõistlustel kahvatud

Horvaatias Šibenikis toimusid 14.-23. septembrini noorte Euroopa meistrivõistlused.
Eesti esindajatest olid tublimad Uku Valner ja  Katrina Korban. Valner kogus kuni
18-aastaste noormeeste konkurentsis 4,5 punkti 9st ja jagas 31.-43. kohta (lisanäitajate
alusel 33. koht), Korban jagas kõige nooremate ehk kuni 10-aastaste tüdrukute
konkurentsis 5 punktiga 18.-26. kohta (lisanäitajate alusel 22. koht).
Euroopa meistrivõistlustel selgitati traditsiooniliselt paremaid kümnes vanuseklassis:
kuni 18-, kuni 16-, kuni 14-, kuni 12- ja kuni 10-aastaste poiste ja tüdrukute seas.
Kõige vanemate kuni 18-aastaste noormeeste seas mänginud Valner sai turniiri eel 74
osaleja seas Rahvusvahelise Maleföderatsiooni (FIDE) reitingu alusel alles 62.
paigutuse. Sellele vaatamata esines ta terve turniiri vältel väga hästi ja alistas kolm
endast tunduvalt kõrgema reitinguga vastast, lisaks tegi kolm viiki ja sai ka kolm
kaotust. Valneri etteastega võib rahule jääda.
Valneriga sama palju punkte kogus ka FIDE lipu all võistelnud (puudub Eesti
kodakondsus) kohtlajärvelanna Valentina Golubenko, kes mängis omal soovil kaasa
just noormeeste turniiril. Lisanäitajate alusel kuulus naiste rahvusvahelise meistri
tiitlit kandvale Golubenkole 36. koht.
Kuni 10-aastaste tüdrukute turniiril mänginud Korbani tulemus võinuks olla palju
parem, kuid tal ei vedanud kahjuks loosiga. Tal tuli kohe turniiri alguses kohtuda
koguni kolme tugeva venelannaga, kelledest üht õnnestus küll võita, kuid teised kaks
osutusid liiga tugevateks. Korbani saldoks jäi neli võitu, kaks viiki ja kolm kaotust.
Temagi etteastega võib rahule jääda.
Teiste Eesti esindajate punktid ja kohad olid tagasihoidlikumad. Järgnevalt on toodud
kõigi Eesti maletajate punktid ja kohad. P18 Uku Valner 4,5 punkti – 31.-43. (33.)
koht ja Kristjan Sarapik 1,5 punkti – 73.-74. (73.) koht, P16 Ivan Moltshanov 3,5
punkti – 66.-74. (71.) koht ja Georgi Dzhaniashvili 2,5 punkti – 80.-85. (81.) koht,
P14 Aleksander Orava 3 punkti – 72.-79. (78.) koht, P12 Mark Lapidus 4 punkti –
55.-65. (57.) koht ja Georg Abozenko 3 punkti – 79.-85. (84.) koht, P10 Ottomar
Ladva 4,5 punkti – 40.-52. (41.) koht ja Ilja Sirosh 4 punkti – 53.-66. (56.) koht, T14
Triin Narva 2 punkti – 70. koht, T12 Anaid Hanzatjan 3 punkti – 60.-64. (61.) koht ja
Elvira Hanzatjan 2,5 punkti – 65.-69. (65.) koht ja Anastassija Shvedova 2,5 punkti –
65.-69. (69.) koht, T10 Katrina Korban 5 punkti – 18.-26. (22.) koht. Kuni 18- ja kuni
16-aastaste tüdrukute vanuseklassides Eestil osaleja puudus.
Euroopa meistriteks tulid: P18 (74 osalejat) Ivan Saric (Horvaatia), P16 (88 osalejat)
Vugar Rasulov (Aserbaidzhaan), P14 (84 osalejat) Sanan Sjugirov (Venemaa), P12
(91 osalejat) Ilja Nizhnik (Ukraina), P10 (92 osalejat) Kirill Aleksejenko (Venemaa),
T18 (55 osalejat) Inna Ivahhinova (Venemaa), T16 (71 osalejat) Kubra Ozturk
(Türgi), T14 (73 osalejat) Nazi Paikidze (Gruusia), T12 (72 osalejat) Aleksandra Lach
(Poola), T10 (58 osalejat) Cecile Haussernot (Prantsusmaa).

Uku Valner (2102) - Denis Rombaldoni (2383) [1. voor]
1.e4 c5 2.Rc3 Rc6 3.g3 g6 4.Og2 Og7 5.d3 d6 6.f4 e6 7.Rf3 Rge7 8.0-0 0-0 9.Vb1
Vb8 10.Od2 b5 11.a3 c4 12.Oe3 cxd3 13.Lxd3 b4 14.axb4 Rxb4 15.Ld2 Lc7 16.Vfd1
Vd8 17.Od4 Oxd4+ 18.Rxd4 e5 19.Rde2 f6 [Valge mängis avangut pretensioonitult ja
must püüab algatust oma kätte haarata. Siin pakuks ma välja käigu 19...Og4, sest
näiteks 20.f5 peale on olemas tugev vastus 20...d5! ning kui valge jätkab jonnimist ja
püüab kuningatiival atakki arendada, siis satub ta varsti lõhkise küna ette – 21.Lg5?!
(21.f6? Lb6+.) 21...Lb6+ 22.Kh1 Oxe2 23.Rxe2 f6! 24.Lh6 gxf5! 25.exd5 Rbxd5.
Partiis püsib seis võrdsena.]
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20.fxe5 fxe5 21.Vf1 Og4 [Parem siis juba kohe 21...Oe6.]
22.Vf6 Kg7 [22...Lc5+?! 23.Kh1 d5 24.Vbf1! läheb mustale ohtlikuks.]
23.Vbf1 Rg8 24.V6f2 Oe6 25.Rc1 a5 26.Kh1 La7 27.Rd5 Oxd5 28.exd5 Vf8 29.Vxf8
Vxf8 30.Vxf8 Kxf8 31.Rb3

(Kh1 Ld2 Og2 Rb3 eb2 ec2 ed5 eg3 eh2 / Kf8 La7 Rb4 Rg8 ea5 ed6 ee5 eg6 eh7)

31...a4!? [Idee on õige. Mustad loovad etturikahingutega tülikaid ähvardusi, mida
valge peab tõrjuma ainsate käikudega.]
32.Lxb4 axb3 33.Lxd6+ Kg7 34.Lxe5+ Rf6 35.Oe4 Lf2? [Aga selle järel jääb must
lihtsalt vähemetturiga. Õige oli 35...Le3! ja valge teeb veel viigi, aga sedagi üksnes
täpse mänguga. 36.Lc7+ (36.Le7+? Kh6 37.Lxf6 Lxe4+ 38.Kg1 bxc2.) 36...Kh6
37.Od3 Lf3+ 38.Kg1 Ld1+ 39.Kf2! (39.Kg2? Rxd5 40.Lc5 bxc2.) 39...Rg4+ 40.Kg2
bxc2 41.Lf4+ Kg7 42.Lc7+ ja must kuningas ei pääse tulede eest. Aga kõik see tuli
veel leida!]
36.Od3! bxc2 37.Lc7+ Kh6 38.Lxc2 Le1+ 39.Kg2 Rxd5 40.Le2 [Nüüd musta rünnak
haihtub.]
40...Lc1 41.Oe4 Re3+ 42.Kh3 Kg7 43.g4 Kf6 44.b4 Ke5 45.Oc6 Kd6 46.b5 Kc5
47.Lf2 Lc3 48.Kg3 Kb4 49.Kh4 Ld4 50.Lf3 h5?? [Must on ilmselt demoraliseerunud
ja eksib rängalt. Viigi eest pidi võitlema näiteks käiguga 50...Ka5.]
51.Le4 Lxe4 52.Oxe4 Kxb5 53.g5 [Musta kuningatiib langeb valge saagiks ja edasi
peab valge vaid pisut täpsust üles näitama, et ei jääks kogemata vale värvi oda ja
ääreetturiga seisu.]
53...Kc5 54.Oxg6 Kd6 55.Kxh5 Ke7 56.h4 Kf8 57.Kh6 Kg8 58.Oe4 [Veel oli
võimalik eksida – 58.Od3? Rg4+ ning 59.Kg6 Re5+ kaotab viguri ja 59.Kh5 Re5!
järel tekib lauale seis, mida kuninga halva asendi tõttu ei saa võita. Musta huumori
valdkonda kuulub matt pärast 58.h5?? Rg4#.]
58...Rg4+ 59.Kg6 Re5+ 60.Kf5 Rf7 61.Od5 1:0.

Partiikommentaarid on pärit meister Ülar Laugu toimetatavalt Eesti Maleliidu
autoriveerult http://vaatleja.blog-city.com/
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Tatjana Fomina seenioride maailmameistrivõistlustel esikümnes

Kaheksakordne Eesti naiste meister tavamales Tatjana Fomina mängis 17.-28.
septembrini Austrias Gmundenis seenioride maailmameistrivõistlustel. Fomina kogus
naiste turniiril 6,5 punkti 11 partiist ja jagas 7.-8. kohta 34 osaleja seas.
Seenioride MMil mängiti 11 vooru shveitsi süsteemis ajakontrolliga 100 minutit 40
käigule kummalegi mängijale ja seejärel 40 minutit partii lõpuni kummalegi
mängijale, täiendavalt lisandus pärast iga käigu sooritamist kellale veel 30 sekundit ja
seda alates avakäigust.
Mehed (sündinud enne 1947. aastat) ja naised (sündinud enne 1957. aastat) mängisid
eraldi turniiridel. Meeste maailmameistriks krooniti Leedu rahvusvaheline meister
Algimantas Butnorius 9 punktiga 11st, ta edestas koguni 15 rahvusvahelist
suurmeistrit. Kokku oli meeste seas osalejaid 233, ükski Eesti mees kahjuks kaasa ei
mänginud. Naiste maailmameistriks tuli Poola naiste rahvusvaheline suurmeister
Hanna Erenska-Barlo 8 punktiga 11st.
Fomina püsis alates stardist kogu turniiri vältel liidrite grupis ja oli vahetult enne
viimaseid voore koguni ainuliider. Paraku kaotas Fomina aga kaks viimast partiid ja
nii tuligi rahulduda vaid kohaga esikümnes.
Pärast seda, kui naiste rahvusvahelise meistri tiitlit kandval Fominal, kes turniiri eel
sai Rahvusvahelise Maleföderatsiooni (FIDE) reitingu alusel neljanda paigutuse,
õnnestus 8. voorus valgetega üle mängida kõrgeima paigutusega ja hiljem
hõbemedaliga lõpetanud Venemaa naiste rahvusvaheline suurmeister Ljudmilla
Saunina, tõusiski Eesti esindaja ainuliidriks.
9. voorus üritas Fomina oma liidrikohta veelgi kindlustada ja ta proovis mustadega
üle mängida kohalikku naiste rahvusvahelist meistrit Helene Mira’t, kuid paraku
tulutult ja partii rahunes viigiks. Kuid kuna ka lähimad jälitajad tegid vaid viike, siis
Fomina ainuliidri staatus säilis.
Eelviimases, 10. voorus tuli aga valus tagasilöök, esimene kaotus sel turniiril –
mustadega pidi Fomina tunnistama hilisema turniirivõitja Hanna Erenska-Barlo
paremust, kes tõusis nüüd ise ainuliidriks ja edu enam käest ei andnud.
Enne viimast vooru jagas Fomina 2.-8. kohta, niivõrd tihe ja ühtlane oli tabel. Oli
küsitav, kas võidu korral õnnestub jõuda medalikohale või mitte. Paraku tuli kaotus ka
viimases voorus, Fomina sai valgetega küll Läti esindaja Tamara Vilerte vastu
paljulubava seisu, kuid pingutas mingil hetkel üle ja koguni kaotas. Nii jäi Fomina
lõppsaldoks neli võitu, viis viiki ja kaks kaotust ehk 6,5 punkti 11st.

Tatjana Fomina (2232) - Esther Epstein (2186) [4. voor]
1.e4 c5 2.Rf3 e6 3.b4 [See agressiivne käik ei tohiks valgele midagi anda ja nagu
tõestas kunagi minu vastu Aleksander Veingold (1983), jääb valge tegelikult lihtsalt
etturist ilma. USA esindaja Epstein pole õnneks Veingoldi plaaniga kursis ja valge
saab tugeva initsiatiivi.]
3...cxb4 4.d4 b6 5.Od3 Oa6 6.0-0 Oxd3 7.Lxd3 Rf6 8.a3 d5 9.e5 Rfd7 10.axb4 Oxb4
11.c4! [Must ei saa d5-le lüüa viguriga ja valge kasutab seda asjaolu tsentris ülekaalu
saavutamiseks.]
11...Lc8 12.cxd5 exd5 13.Oa3 Rc6 14.Lb3 Oxa3 15.Rxa3 Re7 [Must on kaotanud
hulgaliselt aega ja valge vigurid tungivad jõuliselt vastase laagrisse.. ratsu siirdub d6
poole, vanker kontrollib c-liini. Arvutid peavad valge seisu juba selgelt paremaks.]
16.Rb5 0-0 17.Vfc1 Ld8 18.Vxa7 [Nüüd on mustalt võetud viimanegi lohutus –
enamettur.]



18...Vxa7 19.Rxa7 Rb8 20.h3 h6 21.Vb1 Rd7 22.Rb5 La8 23.Lb4! Rc8 24.Vc1 Vd8
25.Rc7! Lb7

(Kg1 Lb4 Vc1 Rc7 Rf3 ed4 ee5 ef2 eg2 eh3 / Kg8 Lb7 Vd8 Rc8 Rd7 eb6 ed5 ef7 eg7
eh6)

26.e6! Rc5 [Ei aidanud ka teised käigud. 26...Rf8 27.e7; 26...Rf6 27.exf7+ Kxf7
28.Re5+ Kg8 29.Re6 Ve8 30.Vc7; 26...fxe6 27.Rxe6 Ve8 28.Vc7 Lb8 29.Vxd7 Vxe6
30.Vd8+ Kh7 31.Lf8. Kõik kaotavad kiiresti ja forseeritult.]
27.Vxc5 1:0.
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