
Väikelinna Keila maleelu tippsündmus on iga-aastane kiirturniir

Mai viimasel pühapäeval toimus järjekorras juba üheteistkümnes Keila linna
aastapäeva tähistamiseks korraldatav kiirmaleturniiril, mille võitis tallinlane Ilja
Vovk. Keila on veidi alla kümne tuhande elanikuga väikelinn Põhja-Eestis, mis asub
pealinnast Tallinnast 25 km lääne pool, tänavu täitus Keila linnal 69 aastat.
Keila kiirmaleturniir on kujunenud meeldivaks iga-aastaseks traditsiooniks ja alati on
turniiril väga rohkelt osalejaid. Turniir kuulub Eesti Maleliidu nädalalõputurniiride
sarja, kokku kuulub nimetatud sarja 23 mõneti erineva ajakontrolliga turniiri, mis
toimuvad erinevates Eestimaa paikades. Keila turniir on tavapäraselt üks esimesi
sarjaturniire.

Keila maleelu hing – Kalju Kajak

27. mail toimunud tänavuse Keila kiirmaleturniiri võitis noor meistrikandidaat Ilja
Vovk 8 punktiga 9st. Ta alustas lausa fenomenaalse kaheksa võiduga ja kaotas alles
viimases voorus, kui tema esikoht oli juba kindel, rahvusvahelisele meistrile ja Eesti
maleolümpia koondislasele Tarvo Seemanile. Tänu sellele võidule kindlustas Seeman
ka endale 7,5 punktiga teise koha.
Kolmandat kohta jäid tänavu jagama kahekordne Keila turniiride võitja
meistrikandidaat Deniss Kovaljov, eelmisel aastal esikohta jaganud meistrikandidaat
Tõnu Rauk ja rahvusvaheline suurmeister Igor Shvõrjov, kes kõik kogusid 7 punkti.
Osalejaid oli koguni 84.
Keila kiirmaleturniiride vedaja ja kogu väikelinna maleelu hing on Eestis vägagi
tuntud ja tunnustatud geoloog-kaardistaja Kalju Kajak, kes on ühtlasi kohaliku Keila
Maleklubi esimees. Ilmselt ütleb nii mõndagi organisaator Kajaku kohta fakt, et ta sai
eelmisel aastal toonaselt Eesti Vabariigi presidendilt Arnold Rüütlilt vabariigi
aastapäeval riikliku autasu – Valgetähe IV klassi ordeni.
Kajak on propageerinud juba pikki aastakümneid noorte hulgas nii oma eriala
geoloogiat, kui ka hobi malet. Mõlemal rindel on mees olnud tubli ja teinud väga
tänuväärset tööd. Siinkohal jääb vaid üle soovida talle jõudu ja jaksu edaspidisekski!

Efektne lõppmäng Keila turniirilt

Keila kiirmaleturniiril mängitud partiis Jevgeni Rumjantsev - Aleksander Petrov (7.
voor) jõuti pärast tulist avangut ja keskmängu järgmisse seisu:

(Kf4 eb6 ee4 eg4 eh4 / Kd6 Oc8 eg6 eh6)

Valge käik.

http://www.neevia.com


Partiis asetleidnu on toodud järgnevalt tumedas kirjas, sulgudes ja tavalises kirjas on
esitatud siinkirjutaja kommentaarid: 1.b7! [Suhteliselt ainuke võimalus valgetega
viigile mängida, kõik teised käigud kaotavad ilma igasuguse vastumänguta.] 1...Oxb7
2.h5! g5+! [2...gxh5? 3.g5! hxg5+ 4.Kxg5 Oxe4 5.Kxh5 viik.] 3.Kf5! Oc8+? [Must
eksib rängalt, just seda odakäiku teha ei tohi. Vaja oli teha odaga lihtsalt ootekäik, aga
mitte tuld anda. Võit on mustal näiteks variandis: 3...Oc6! 4.Kg6 (4.e5+ Kd5! 5.e6
Kd6 6.Kf6 Oe8 7.e7 Kd7 8.Kg7 Kxe7 9.Kxh6 Kf6 10.Kh7 Oxh5 11.gxh5 g4 peatse
matiga.) 4...Ke5 5.Kxh6 Kf4 6.e5 Kxg4 7.e6 Kh4 8.e7 g4 9.Kg6 Oe8+ 10.Kf6 Oxh5
võiduga. Analoogselt eeltoodule võidab must ka käikude 3...Oa6! või 3...Oa8! korral.
Seevastu kena patt tulnuks lauale variandis: 3...Ke7? 4.Kg6 Oxe4+ 5.Kxh6 Kf6 –
väga efektne viigitee.] 4.Kg6 Ke5 5.Kxh6 Kf4 6.Kg7? [Ja ikkagi eksib viimasena
valge, pool punkti saanuks päästa: 6.Kg6!! Oxg4 (6...Ob7 7.e5 Kxe5 8.Kxg5 viigiga.)
7.h6 Of3 8.e5 g4 9.e6 g3 10.h7 Oe4+ 11.Kf6 Oxh7 12.e7 g2 13.e8=L g1=L 14.Le5+
Kf3 15.Lh5+ Lg4 16.Lxg4+ Kxg4 viik.] 6...Ob7! 7.e5 Kxe5 8.h6 Oe4 9.h7 Oxh7
10.Kxh7 Kf4 0-1.

Margus Sööt,
meistrikandidaat males

KEILA MALETURNIIRIDE VÕITJAD
02.05.1988 1.Aloyzas Kveinys 8 punkti (45 osavõtjat)
31.05.1998 1.Deniss Kovaljov 7,5 punkti 9st (61 osavõtjat)
30.04.1999 1.-2.Juri Krupenski ja Andrei Shishkov 7,5 punkti 9st (62 osavõtjat)
28.05.2000 1.Viktor Gavrikov 8 punkti 9st (68 osavõtjat)
27.05.2001 1.Viktor Gavrikov 7,5 punkti (59 osavõtjat)
26.05.2002 1.-3.Hendrik Olde, Viktor Gavrikov ja Kaido Külaots 6,5 punkti 8st (68
osavõtjat)
2003 1.Hillar Kärner ja Gert Elmaste 7 punkti 8st (85 osavõtjat)
30.05.2004 1.Kaido Külaots ja Meelis Kanep 7 punkti 8st (97 osavõtjat)
29.05.2005 1.Deniss Kovaljov 7,5 punkti 9st (80 osavõtjat)
28.05.2006 1.Kaimar Puusepp, Tõnu Rauk ja Juri Jakovlev 7,5 punkti 9st (84
osavõtjat)
27.05.2007 1.Ilja Vovk 8 punkti 9st (84 osavõtjat)


