
Eestlased kirimale olümpial edukad

Oleme eelmise aasta kevadel malenurga lugejaile juba kirjutanud tavamale
olümpiamängude ajaloost ja eestlaste esinemisest maleolümpial, tänases loos teeme
põgusalt juttu kirimale olümpiamängudest.
Kirimale on eestlaste seas olnud läbi aegade väga populaarne malemängu vorm, tundub,
et põhjamaiselt rahulikele eestlastele sobib see kannatust ja aega nõudev ala. Eestil on
ette näidata märkimisväärseid tulemusi – esmalt tuleb muidugi mainida Tõnu Õimu, kes
tulnud kahel korral kirimales maailmameistriks ja valiti maailma eelmise sajandi
parimaks kirimaletajaks. Häid saavutusi on aga teisigi, kõigi siinkohal loetlemine võtaks
liiga palju leheruumi.
Kirimales, nagu ka tavamales, peetakse võistkondlikke olümpiamänge, selgitatakse parim
riik sel alal. Tavapäraselt kuulub võistkonda kuus liiget.

Kirimale kolimine internetti

Esimene kirimale olümpia sai teoks pärast II maailmasõda, finaalturniir mängiti aastail
1949-1952 ja esimene võitja oli Ungari. Tänaseks on jõutud juba 15. olümpiafinaalini,
mis algas eelmise aasta märtsis. Samuti on pooleli 16. ja 17. kirimale olümpia
poolfinaalturniirid, millede lõppemise järel komplekteeritakse järgmised finaalturniirid.
Kirimale on viimasel ajal teinud läbi suuri muutusi, nimelt ei mängita tänapäeval enam
mitte alati kirja teel, üha enam kogub populaarsust interneti vahendusel käikude
edastamine ja Rahvusvaheline Kirimaleliit (ICCF) on käivitanud lausa spetsiaalse serveri,
mille vahendusel on käikude edastamine väga mugav.
Mõni ime siis, et ka kirimale olümpia on internetti üle kolinud, alates 14. olümpia
finaalturniirist mängitakse arvutivõrgu vahendusel. Seeläbi on mäng muutunud oluliselt
kiiremaks, sest enam ei kulu posti liikumisele nii palju aega nagu varem, käik jõuab
ükskõik kui kaugel asuva vastaseni praktiliselt kohe pärast selle teele saatmist.
Eesti sai iseseisva riigina kirimale olümpial kaasa mängida alles pärast taasiseseisvumist,
varem said meie mängijad kaasa mängida NSV Liidu koondises – seda muidugi juhul, kui
äärmiselt tihe konkurentsisõel läbida õnnestus.
Pärast mitmeid katseid jõuda läbi poolfinaalturniiri finaalturniirile, läks see Eestil lõpuks
korda 15. kirimale olümpia puhul. Täna saame uhkusega tõdeda, et eelmise aasta märtsis
alanud 15. olümpiafinaalis on üks 14 osalejariigist Eesti koosseisus Raul Kukk, Alvar
Kangur, Tõnu Tiits, Jüri Siigur, Jüri Schuster ja Ülar Lauk.
Hetkeseis 15. olümpiafinaalis pole Eesti jaoks sugugi mitte paha: 1. Iirimaa 24,5 punkti,
2. Venemaa 23, 3. Austria 22, 4. Norra 21, 5.-7. Holland, Sloveenia ja Eesti 19,5. Kuna
koondised on lõpetanud üsna erineva hulga partiisid, siis on tabel tegelikult üsna segane
ja ebaülevaatlik.
Rahuldav on Eesti koondise seis hetkel ka nii 16. kui ka 17. kirimale olümpia
poolfinaalturniiridel – mõlemal pool püsitakse väga hästi finaalikoha konkurentsis.
Alates 1970. aastate keskpaigast korraldatakse naistele eraldi kirimale olümpiaturniiri,
tänavu märtsis algas 7. naiste kirimale olümpia finaal. Naiste puhul kuulub võistkonda
neli liiget. Erinevalt Eesti meestest meie naistel veel finaali jõuda pole õnnestunud.
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Kaunis võidupartii

Järgnevalt tutvustame lugejaile üht hiljuti lõppenud partiid, mis mängitud ühel 17.
kirimale olümpia poolfinaalturniiril, 6. laual. Partii on esitatud meister Ülar Laugu
kommentaaridega, mis pärit tema enda toimetatavalt Eesti Maleliidu autoriveerult
http://vaatleja.blog-city.com/
Ülar Lauk (Eesti, 2395) - Spas Spasov (Bulgaaria, 2412)
1.e4 c5 2.Rf3 d6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6 5.Rc3 a6 6.Oe3 e5 7.Rf3 b5?! [Bulgaarlane on
hüperaktiivne, teooria sellist käiku ei soosi.]
8.a4 b4 [8...bxa4 9.Oc4!]
9.Rd5 Rbd7 10.Oc4 Rxe4?! [See käik võttis lausa sõnatuks, mis maleprogrammi ta õige
kasutab, et nõnda mängib? Ka hiljem tegi ta palju selliseid kõike, mida maleprogramm
Fritz eriti ei hinnanud, aga lähemal uurimisel mängitavaks osutusid. Sellised üllatused
tegid kaunis närviliseks, kuid lõpuks õnnestus mul ta siiski üle mängida. 10...Oe7  peale
oleks ma käinud 11.Rh4 g6 12.0-0.]
11.a5 Vb8 12.Ob6 Rxb6 13.axb6 Vxb6 14.Le2 Rc5 15.Rxb6 Lxb6 [Valge võitis
kvaliteedi kahe etturi eest, aga ilma järgneva võimaluseta poleks ma selle seisu peale
läinud. Kui mustal õnnestuks areng lõpetada, ei saaks valge ülekaalust juttugi olla.]
16.Rg5! Oe7! [Arvutid leiavad üksmeelselt, et ainus käik. Arvestasin siin hiigelpikki
variante, mille lõpuks üksnes enametturiga lõppmäng paistis. Materjali vähesuse tõttu
kartsin, et üle viigi ei tulegi. Tuju see muidugi ei tõstnud.]
17.Rxf7 Vf8 18.Lh5 g6 19.Lxh7 Re6 [Minu arvestatud peavariant algas käiguga 19...d5!]
20.Lxg6 Vxf7 21.0-0 d5 22.Oe2! [Nii saab valge kvaliteedi ja jääb kahe vankri ja paari
etturiga musta kolme kerge viguri vastu. Fritz näitab valgele suurt ülekaalu, kuid uskusin,
et programm ei suuda kõiki tegureid vääriliselt hinnata. Kui musta kerged vigurid
rünnakule jõuavad, siis võib valge olukord halvaks minna, seepärast ei tohi mustale anda
hetkegi hingetõmbeaega.]
22...Ld6 23.Oh5 Rd8 24.Lg8+ Of8 25.Vfd1! Ke7 26.Oxf7 Rxf7

(Kg1 Lg8 Va1 Vd1 eb2 ec2 ef2 eg2 eh2 / Ke7 Ld6 Oc8 Of8 Rf7 ea6 eb4 ed5 ee5)

27.c4! d4 28.f4!! [Need pole just arvuti pakutud käigud. Siin tuli oma peaga üht-teist
otsustada. Kui musta tsentrit laiali kiskuda ei õnnestu, siis paremust pole.]
28...Oe6 29.fxe5 Rxe5 30.Lh7+ Ke8 31.Ve1! [Siingi leidsin, et Fritzi pakutud 31.c5 järel
ei saa valge kokkuvõttes midagi.]
31...Kd8 32.Vad1! Lc5 33.Kh1! [Fritz neid käike ei pakkunud – ometi muutub just nüüd
musta seis kriitiliseks, nende peamist trumpi – vabaetturit d4 ei õnnestu enam kaitsta ja



valge võidab. Musta suurim õnnetus on selles, et kergetel viguritel pole tsentris
tugipunkte.]
33...Od6 34.Lh4+ Kc7 35.Vxd4 Rc6 36.Vd3! Og8 [Peavariant oli järgmine: 36...Lf5
37.Vf3 Lg4 38.Vf7+! Kb6 39.Lxg4 Oxg4 40.h3! Oc8 41.Ve8! Ob7 42.Ve6! Oc5 43.b3!
ning musta vigurid on surutud passiivi ja igasuguste sidumiste alla, vastumäng liputiival
hilineb – 43...a5 44.h4 Od4 45.h5 a4 46.bxa4 b3 47.Vf3 b2 48.Vb3+ Kc7 49.Ve2 Oa6
50.Vbxb2 Oxb2 51.Vxb2 Oxc4 52.h6.]
37.b3 a5 38.Lg4 1:0.
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