
Tallinnas otsustati maailma ja Eesti male tuleviku üle

Jaaninädalavahetusel toimunud kahepäevasel Rahvusvahelise Maleföderatsiooni
(FIDE) teise kvartali presidendinõukogu istungil Tallinnas Radisson SAS hotellis
võeti läbi 24 küsimust. Olulisi otsuseid tehti nii maailma kui ka Eesti male seisukohalt
vaadates.
FIDE presidendi Kirsan Iljumžinovi juhitud nõukogu istungil osales 25 ala tippjuhti,
kes esindasid 165 FIDE-sse kuuluvat riiki. Tegu oli kaalukaima ühe ala juhtide
nõupidamisega, mis Eestis pärast 2005. aasta Euroopa Jalgpalliliidu UEFA kongressi
toimunud.

Eesti Maleliit täitis eesmärgid

Eesti Maleliidu (EML) jaoks oli üle poole miljoni krooni maksma läinud nõukogu
istungi korraldamine oluline eeskätt seetõttu, et EML soovib korraldada 2011. aastal
Tallinnas male Maailma Karikaturniiri. MK-turniiri jätkuüritusena soovib EML saada
õiguse korraldada Tallinnas 2016. aastal ülemaailmne maleolümpia.
Kui õnnestub saada MK-turniiri korraldamise õigus, siis on suuremad lootused saada
ka maleolümpia. Seda põhjusel, et FIDE-le meeldib võistlusi pakettidena ühte kohta
suunata: näiteks sai 2010. aasta maleolümpia korraldamisõiguse endale Venemaa linn
Hantõ-Mansiisk pärast seda, kui võttis enda korraldada 2005., 2007. ja 2009. aasta
MK-turniirid.
Nõukogu istung lõppes positiivse noodiga, FIDE president Kirsan Iljumžinov kiitis
ETV spordiuudiste vahendusel Tallinna võimalusi: “2011. aastal möödub 95 aastat
Paul Kerese sünnist ja seetõttu on kõik alused olemas, et läbi viia siin
maailmakarikaturniir. Et just Eestis, Tallinnas koguneksid planeedi parimad
maletajad. 2016. aastal, kui tähistatakse Kerese sajandat sünniaastat, võib Eesti
pretendeerida maleolümpia korraldajaks. FIDE juhtivad liikmed tutvusid siinsete
tingimustega ja need on head, maailma tasemel. Soovitasime Maleliidul ja Eesti riigi
juhtidel vastavad ankeedid ära täita ja need teele saata, eks siis kongress otsustab.”
“Veendusime, et teil on suurepärane infrastruktuur,” lisas Iljumžinov. “Lisaks olete
maailmas ainus riik, kus maletaja foto rahatähel, Tallinn saab 2011. aastal Euroopa
kultuuripealinnaks. Seega teil on kõik tingimused maailma karika ja maleolümpia
saamiseks olemas.”
Türgis Antalyas 10.-17. novembrini toimuval FIDE kongressil otsustatakse salajasel
hääletamisel, kas Eesti saab 2011. aasta MK-turniiri korraldamisõiguse, mis looks
head eeldused 2016. aasta maleolümpia Eestisse toomiseks.

Muutused maailmameistri selgitamise süsteemis

Maailma jaoks oli maleliselt tähtsaim kindlasti otsus, millega muudeti maailmameistri
selgitamise süsteemi.
Järgmine MM-turniir toimub tänavu septembris Mehhiko pealinnas Mexico’s.
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). Turniiri
võitja kuulutatakse maailmameistriks.
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Seejärel toimub tänavu novembris-detsembris Venemaal Hantõ-Mansiiskis 128
osalejaga FIDE Maailma Karikaturniir.
Pärast nende turniiride lõppu saab selgeks eksmaailmameister Veselin Topalovi
(Bulgaaria) 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.
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Kümme aastat Jõgeva AVRO maleturniire

Juuni keskel toimus järjekorras juba kümnes Jõgeva AVRO maleturniir. Tegu on
turniiriga, mis mõeldud eelkõige Jõgeva linna ja Jõgevamaa maletajatele ning
maakonnaga tihedalt seotud mängumeestele. Turniirile pääseb kutse alusel ja
tavapäraselt on osalejate arv jäänud veidi alla kümne. Mängitakse ringsüsteemis – see
tähendab, et kõik saavad kõigiga korra võimeid võrrelda.
Tänavu võitis seitsme kutsutud osalejaga turniiri Aarne Hermlin 5 punktiga 6st, teist-
kolmandat kohta jagasid Hugo Päären ja Taivo Jänes 4,5 punktiga. Järgnesid Üllar
Hermlin 4, Valdur Tiit 2, Aarne Kalep 1 ja noor kohaliku male tulevikulootus Ants
Marten Prii 0 punktiga.
Pea kõik eelpool loetletud on põlised Jõgevamaa mängumehed ja nimetatud turniiril
juba üsna tuttavad osalejad. Meeste mängutasemest annab aimu fakt, et nii mõnigi
neist on osalenud ka näiteks Eesti malemeistrivõistluste finaalturniiril.
Tänavuselt turniirilt jäi siinkirjutajale silma huvitav lõppmäng Aarne Kalepi ja Valdur
Tiidu vahel, kus valgetega mänginud Kalep otsustas kõiki seisus peituvaid peensusi
märkamata viigiseisus alistuda!

Aarne Kalep - Valdur Tiit (5. voor)

(Kh2 Vc2 Of5 ea2 eb3 ec4 ef2 eg4 / Kb4 Vf4 Od4 ea3 ec5 ee4 eh3)

Partiis järgnes: 1...Vxf2+ 2.Vxf2 Oxf2 ja valge alistus. Tegelikult võinuks aga valge
jätkata mängu viigile: 3.Oxe4! Kc3 4.g5 Kb2 5.g6 Od4 6.b4! cxb4 7.c5 b3 8.Od5!
(Kaotab 8.c6 bxa2 9.c7 a1=L 10.c8=L Lg1+ 11.Kxh3 Le3+ ja must saavutab võiduks
piisava materiaalse ülekaalu.) 8...bxa2 9.Oxa2 Kxa2 10.c6 Kb2 11.c7 Oe5+ (Midagi
ei muuda 11...a2 12.c8=L a1=L 13.Kxh3 viigiga.) 12.Kxh3 Oxc7 13.g7 a2 14.g8=L
a1=L 15.Lg7+ Kb1 16.Lxa1+ Kxa1 viik.
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