
Valiti möödunud aasta parimad maletajad

Detsembris toimunud valimiste tulemusel selgusid juba kolmandat aastat
malehuviliste, Eesti Maleliidu liikmesklubide ja Eesti Maleliidu juhatuse hääletuse
kohapunktide liitmisel möödunud aasta parimad maletajad.
Aasta meesmaletajaks valiti Riho Liiva ja naismaletajaks Viktoria Baškite. Parimaks
noormeheks tunnistati Aleksander Volodin, neidude arvestuses osutusid võrdse
tulemusega valituks Katrina Korban ja Triin Narva. Aasta treener on Aleksander
Veingold ja aasta maleajakirjanik Ülar Lauk.

Määravaks sai maleolümpia hea tulemus

Aasta meesmaletajaks valitud Riho Liiva täitis eelmise aasta jooksul kahel korral
rahvusvahelise suurmeistri normi. Liiva teistest tulemustest tasub kindlasti esile tuua
veel suurepärast esinemist mais-juunis Eesti meeskonna koosseisus
maleolümpiamängudel Itaalias Torinos, kus ta kogus neljandal laual maletades 7,5
punkti 10st – väga heal tasemel võiduprotsent (75%) tagas Liivale olümpial oma laua
meeste seas 2.-6. koha jagamise.
Liivale järgnesid Meelis Kanep ja Jaan Ehlvest. Veel olid nominentideks Kaido
Külaots ja Tarvo Seeman, kuid nemad kogusid juba vähem hääli. Märkimisväärne on
ka fakt, et nimetatud viiest peamisest esikohakandidaadist suutis vaid Liiva vaadeldud
perioodil aasta jooksul oma Rahvusvahelise Maleliidu (FIDE) poolt rehkendatavat
reitingut tõsta, teistel meestel reiting veidi langes.
Aasta naismaletajaks valitud Viktoria Baškite täitis eelmise aasta jooksul kahel korral
naiste rahvusvahelise suurmeistri normi ja kahel korral meeste rahvusvahelise meistri
normi. Sarnaselt meeste seas valituks osutunud Liivale oli ka Baškite puhul kindlasti
parimaks saavutuseks just maleolümpia tulemus, ta kogus teisel laual Eesti naiskonna
eest maletades 8,5 punkti 11st ja sai oma laua naiste arvestuses võiduprotsendiga
77,3% 4. koha.
Baškitele järgnesid Tatjana Fomina ja Monika Tsõganova. Nominendiks oli ka veel
hiljuti Eesti lipu alla mängima kolinud Valeria Gansvind, kuid tema esikolmikusse
seekord ei mahtunud. Erinevalt meestest kogusid kõik esikohale pretendeerinud
naised peale Tsõganova vaadeldud perioodil aasta jooksul FIDE reitingutabelis
tublisti plusspunkte.
Noorte arvestuses parimaks noormeheks valitud Aleksander Volodinile, kes
debüteeris mullu juba meeste maleolümpiale lähetatud koondises, järgnesid Nikolai
Kunitsõn ja Ilja Vovk. Neidude arvestuses võrdse tulemusega valituks osutunud
Katrina Korbanile ja Triin Narvale järgnes kolmandana Kermen Makarova.

Treenerite seas kõva konkurents

Aasta parima treeneri nimetusele oli ehk üks tihedamaid rebimisi. Parimaks
tunnistatud Maleakadeemia Vabaettur õppealajuhatajale, rahvusvahelisele meistrile
Aleksander Veingoldile järgnesid sama maleklubi treenerid Lydia Barbot de Marny ja
Mari Kinsigo.
Nominentideks olid esikolmiku hõivanud treenerite kõrval veel Grigor Airapetjan,
Ervin Liebert, Leonid Pelešev ja Kirill Annenkov. Kõigi eelpool nimetatud treenerite
õpilased saavutasid eelmisel aastal häid tulemusi Eesti noorte meistrivõistlustel,
samuti esindasid andekad õpilased tublilt Eestit erinevatel turniiridel mitmel pool
maailmas.

http://www.neevia.com


Aasta maleajakirjanikuks valiti teist aastat järjest Ülar Lauk, kes toimetab internetis
maleteemalist veebipäevikut ehk blogi aadressil http://vaatleja.blog-city.com/ – sellelt
internetileheküljelt pärinevaid tasemel partiikommentaare oleme aeg-ajalt pakkunud
ka meie lehelugejatele. Laugule järgnesid Margus Sööt ja Igor Saveljev.
Kui Eesti Maleliidu liikmesklubide ja Eesti Maleliidu juhatuse hääletuse tulemusi ei
ole eraldi avalikustatud, siis rahvahääletuse ehk internetihääletuse parimad olid Riho
Liiva, Viktoria Baškite, Aleksander Volodin, Triin Narva, Aleksander Veingold ja
Margus Sööt. Nagu lugeja veenduda võib, kattuvad rahva arvamus ja kogu hääletuse
lõpptulemus peaaegu täielikult.
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Paul Kerese mälestusturniiride traditsioon katkes

Juba kuusteist aastat järjest on Eesti Spordiselts Kalev korraldanud jaanuari alguses,
Paul Kerese sünniaastapäeva aegu, esinduslikku kiirmaleturniiri “Meenutades Paul
Kerest”. Tänavu pidi turniir toimuma 5.-6. jaanuarini, kuid turniiri orgkomitee
otsustas malehuviliste jaoks vaieldamatu suursündmuse viimasel hetkel ära jätta.
“Otsus langes pärast pikka ja põhjalikku kaalumist,” kommenteeris 1991. aastast
võistlust korraldava spordiseltsi Kalev peasekretär Reio Ojavere ajalehele
“Postimees”. Ojavere jätkas: “Samal ajal toimub Odessas turniir, kus osalevad paljud
maailma tippmaletajad, ka need, keda soovisime Tallinna kutsuda. Lisaks ei suutnud
me koguda küllalt suurt auhinnafondi.”
Ojavere sõnul ei soostunud senised sponsorid turniiri tänavu toetama. Napp eelarve
aga poleks võimaldanud turniiri harjumuspäraselt head taset hoida. Varasematel
aastatel on Kerese mälestust oma kohalolekuga austanud mitmed maailma maletipud
ja kogu Eesti paremik.
Kerese mälestus õnneks tänavu siiski päris tähelepanuta ei jäänud – nimelt korraldas
Eesti Maleliit sel puhul 6.-12. jaanuarini mälestusfestivali kolme turniiriga.
Järgmisel aastal lubas oma Kerese mälestusturniiride traditsiooni jätkata ka
spordiselts Kalev, Ojavere hõikas välja veksli: “2008. aastal toimub turniir kindlasti
ning varasematel aastatel saavutatud tasemest me allapoole ei lange.”.
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