
Eesti parim maleklubi on Maleakadeemia Vabaettur

Tallinnas 22.-25. märtsini toimunud Eesti maleklubide finaalturniiri võitis kaheksa
klubi konkurentsis Maleakadeemia Vabaettur, turniir oli aga niivõrd tasavägine ja
põnev, et võitja sai selgeks alles pärast viimase vooru viimaste partiide lõppemist.
Eesti maleklubide finaalis omasid õiguse osaleda eelmise aasta sama võistluse kolm
paremat (Viljandi Maleselts, Maleakadeemia Vabaettur ja Saaremaa Maleklubi) ning
veebruari alguses toimunud valikturniiri viis paremat võistkonda (Narva Maleklubi
Maletäht, Kadrioru Maleklubi, Spordiklubi Reval-Sport, Kohtla-Järve Maleklubi
Diagonaal ja Maleklubi Shahh & Garde).
Finaalturniiril oli kasutusel ringsüsteem ehk kõik klubid mängisid kõigiga korra. Igas
voorus istus oma koduklubi eest malelaua taha kuus mängijat – viis meest ja üks
naine. Võistkonnas võis olla registreeritud kuni 12 mängijat, kuid konkreetses matshis
esindas klubi kuus valitut.
Mängiti klassikalist pika ajakontrolliga malet, kus mõtlemisaega oli mõlemal vastasel
poolteist tundi kogu partiile, millele iga käigu sooritamise järel lisandus täiendavalt 30
sekundit. Vooru pikkuseks kujuneb sellise ajakontrolli puhul umbes 4 tundi.

Aleksander Veingolt on Soome ja Eesti meister

Paremusjärjestus selgitati kogutud matshipunktide alusel (matshi võit annab 2, viik 1
ja kaotus 0 matshipunkti), selle võrdsuse korral vaadati lisanäitajaid.
MA Vabaettur kogus 12 matshipunkti 14st, teist-kolmandat kohta jagasid Viljandi MS
ja SK Reval-Sport mõlemad 10 matshipunktiga, lisanäitajad olid paremad Viljandi
esindusel. Järgnesid Kadrioru MK ja Saaremaa MK mõlemad 8, MK Maletäht 6, MK
Shahh & Garde 2 ning MK Diagonaal 0 matshipunktiga.
MA Vabaetturi koosseisus tulid Eesti meistriks (sulgudes kogutud punktide arv
mängitud partiidest): Aleksander Veingold (2,5/5), Deniss Kovaljov (3/7), Juri
Krupenski (2,5/6), Nikolai Danilov (5/7), Ilja Vovk (7/7), Igor Krupenski (2/2), Anto
Remmel (0/0), Margus Sööt (1/1), Brait Lelumees (0/0), Viktoria Bashkite (1,5/3),
Deimante Daulyte (0/0) ja Natalja Makarova (3/4).
Liidrikoormat kandsid MA Vabaetturi võistkonnas Tallinna vene rahvusest
noormehed, kes aga kõik valdavad vabalt eesti keelt. Esikohale tulnud võistkonna
puhul on tähelepanuväärne veel fakt, et esimesel laual mänginud Aleksander
Veingold tuli vaid mõni nädal varem Tampere OpusCapita koosseisus Soome
maleklubide meistriks – sellest võistlusest kirjutasime ka siinses malenurgas.
Nüüd ongi tekkinud kummaline olukord, kus Veingoldil on valida, kas ja millise
klubi/riigi eest mängida oktoobris Türgis Euroopa klubide karikavõistlustel, sest just
riigi meistriks tulek annab õiguse sel suurturniiril kaasa mängida.
MA Vabaettur on Tallinna üks juhtivaid maleklubisid, kus toimub väga aktiivne
noortetöö. Klubi vedasid Eesti meistriks valdavalt teenekate Tallinna maletreenerite
Lydia Barbot de Marny ja Mari Kinsigo õpilased, kes küll juba tänaseks noorteklassist
välja jõudnud. Suur abi oli, et MA Vabaettur õppealajuhataja ja suurte kogemustega
maletaja Veingold võttis kanda liidrirolli.

Andrei Frolov (MK Shahh & Garde) - Margus Sööt (MA Vabaettur)
(4. voor, 5. laud)
1.c4 e6 2.Rf3 Rf6 3.Rc3 d5 4.e3 Oe7 5.b3 O-O 6.Ob2 b6 7.cxd5 exd5 8.Oe2 c5 9.d4
Ob7 10.O-O Rbd7 11.Vc1 Vc8 12.dxc5 Rxc5 (Võis jätkata ka 12...bxc5. Must ei
pelga isoleeritud etturit d-liinil vaid hindab vigurite aktiivsust.)
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13.Rb5 a6 14.Rbd4 Rfe4 15.Rf5 Of6 16.Oxf6 Lxf6 17.R3d4 b5 18.Od3 b4 19.Oxe4
Rxe4 20.Lg4 a5 21.Re2 Oa6 22.Rf4 Kh8! (On hädavajalik viia ära kuningas
üliohtliku sidumise alt g-liinil.)

(Kg1 Lg4 Vc1 Vf1 Rf4 Rf5 ea2 eb3 ee3 ef2 eg2 eh2 / Kh8 Lf6 Vc8 Vf8 Oa6 Re4 ea5
eb4 ed5 ef7 eg7 eh7)

23.Rxd5!? (Valge võtab ära mürgise etturi, musta seis on siiski eelistatavam ka juba
juhul, kui valge etturit võtma ei hakka.)
23...Vxc1 24.Vxc1 Lb2! 25.Vd1? (Arvuti pakub valgele parima kaitsevõimalusena
vigurikahingut 25.Lxg7+ Lxg7 26.Rxg7 Kxg7 27.f3 Rc3 28.Rxc3 bxc3 29.Vxc3 ja
musta enamvigurile on valgel vastu panna kolm etturit. Ilmselt pole see siiski piisav
kompensatsioon.)
25...Rxf2! 26.Vd2 Rxg4? (Elementaarne 26...Lc1+ 27.Kxf2 Lxd2+ jätab musta
enamkvaliteega. Partiikäigu järel on aga küsitav, kas mustal enam võiduks piisavat
paremust ongi. Valgel on küll kehv etturistruktuur, kuid ka musta liputiiva etturid
võivad osutuda kergesti rünnatavateks.)
27.Vxb2 Vc8 28.g3 Vc1+ 29.Kg2 f6 30.Vd2 g6 31.Rd6 Kg7 32.Kf3 f5 33.h3 Re5+
34.Kg2? (Valge kaotab etturi, ka seis jääb võrdlemisi õhuline ning valge kuningas
musta aktiivsete vigurite pidevaks sihtmärgiks.)
34...Of1+ 35.Kf2 Oxh3 36.Rb6 Rg4+ 37.Ke2 Of1+ 38.Kf3 Re5+ 39.Kf4 Rd3+
40.Kf3 Kf6 41.Rdc4 Re1+ 42.Kf2 Rd3+ 43.Kf3 g5 44.Rd7+ Ke7 45.g4 fxg4+
46.Kxg4 Kxd7 47.Re5+ Ke6 (Viguri saab valge küll tagasi, kuid tekkiv vankrite
lõppmäng talle erilisi pääsemise lootusi ei paku.)
48.Rxd3 Oxd3 49.Vxd3 Vg1+ 50.Kh5 Vg2 51.e4 Vxa2 52.Vd5 h6 53.Kxh6 g4
54.Vg5 Va3 55.Kh5 g3 56.Vxg3 Ke5 57.Kg4 Kxe4 58.Vh3 a4 59.Vf3 Vxb3 0:1.

Margus Sööt,
meistrikandidaat males


