
Esmakordsed maleprobleemide lahendajad Eestis üllatasid suurelt!

Rahvusvaheline maleprobleemide lahendamine viidi seekord läbi 31 kohas 26 erineval maal.
Lahendajaid oli veidi rohkem kui eelmisel aastal, 219 peaturniiril ja 42 turniiri teises osakonnas.
Üritus toimus pühapäeval 21. jaanuaril ka Tallinnas, Paul Kerese nimelises malemajas, tuli anda
need samad probleemid, samaaegselt kõigi teistega, lahendada. Aavo Aunroos, kes on nii malemaja
kui Pirita Spordikeskuse direktor, soovis üritusele tuult tiibadesse ja andis meie käsutusse
kohvikuruumid malemaja keldrikorrusel.
Malemaja on üldiselt ka huvitav koht. Juba 1849. aasta ümberehituse käigus muudeti keskaegne
kaupmeheelamu utilitaarseks aidaks, mille kelder ja mõlemad korrused said olema kaetud
võlvidega. Kuigi fassaadi poolt vaadatuna oli hoone uut otstarvet raske välja lugeda, oli
siselahendus otstarbekas ja ratsionaalne, ja 1968. aastal oli siis aidahoonet suurte võistluste
korraldamiseks kergem ümber ehitada kui olnuks kaupmeheelamut.
Tallinnas oli osalejaid vähe kuna samal ajal mängiti rahvusraamatukogus Eesti
malemeistrivõistluste finaali. Seega ei olnud näiteks eelmise aasta edukal lahendajal, Margus
Söödil, võimalik mõlemal pool kaasa teha. Malemajas korraldas turniiri läbiviimist allakirjutanu,
olles arvutivõrgu abil kontaktis Saksamaal viibiva peakohtuniku Axel Steinbrinkiga, ja nii muidugi
ise osaleda ei saanud. Sollentunas elav eestlane Eerik Jaan Sergo otsustas lahendada Eesti eest.
Teisi Rootsi probleemmaleklubi liikmeid kohale ei tulnud.
Lahendamisel kogus tavamales kõva mängija, Kohtla-Järvelt pärit Sergei Neff (reitinguga 2300),
peaturniiris 21 punkti 60st. Sellega tema paremate hulka ei jõudnud, aga lugejad võivad probleeme
uurides veenduda et ülesanne ei olnud kerge.
Turniiri teine alajaotus oli noortele ja nendele, kes varem ühestki vastavast üritusest osa ei olnud
võtnud. Selle grupi lahendajad Eestis aga üllatasid suurelt. Tulevikus võivad meie lahendajad
rahulikult ka raskemate probleemide kallale asuda!
Peaturniiril olid 20 esimest järgnevad: Bojan Vuckovic (Serbia) 54, John Nunn (Suurbritannia) 52,
Aleksei Lebedev (Venemaa) 51, Roland Baier (Šveits) 50,5, Boris Tummes (Saksamaa) 50, Dinu-
Ioan Nicula (Rumeenia) 49,5,  Aleksander Ažusin (Venemaa) 49, Ofer Comay (Iisrael) 47, Michel
Caillaud (Prantsusmaa) 46,5, Arno Zude (Saksamaa) 46,5, Eddy van Beers (Belgia) 45, Bogusz
Piliczewski (Poola) 45, Kostas Prentos (Kreeka) 45, Dimitri Pletnev (Venemaa) 43,5, Jorma
Paavilainen (Soome) 43, Milan Velimirovic (Serbia) 42,5, Kohey Yamada (Jaapan) 42,5, Nikola
Pedrag (Horvaatia) 42, Ian Watson (Suurbritannia) 42, Anatoli Mukosejev (Venemaa) 42 ja Joose
Norri (Soome) 42.
Teise grupi kümme esimest olid: Antonio Gerk (Brasiilia) 40, Indrek Turu (Eesti, Tallinn) 38,
Israel Tzur (Iisrael) 35, Matthias Terwey (Saksamaa) 35, David Stern (Iisrael) 35, David Maayan
(Iisrael) 35; Eerik Jaan Sergo (Eesti, elab Sollentunas) 34, Barbu Nitelea (Rumeenia) 33, Takaahi
Kitazume (Jaapan) 32,5 ja Israel Han (Iisrael) 32.
Tulemused leiab ka probleemmale teemaliselt koduleheküljelt
http://www.geocities.com/solvingchess
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