
India malegeenius tõusis maailma esimaletajaks

Aprillis avaldatud värske Rahvusvahelise Maleliidu (FIDE) reitingutabeli tipus
troonib tänu edukale esinemisele viimastel tähtsatel turniiridel India malegeenius
Viswanathan Anand. Anand on esimaletaja positsiooni juba kaua püüdnud, kuid
ikka ja jälle on keegi olnud temast edukam.
FIDE reiting kajastab mängijate mängutugevust, tuginetakse erinevate võistluste
tulemustele. Värske reitingutabel avaldatakse neli korda aastas: iga aasta
jaanuaris, aprillis, juulis ja oktoobris.
Anandi maailma esinumbriks kerkimisele aitas tublisti kaasa tema võit veebruaris-
märtsis kahasse Mehhikos Morelias ja Hispaanias Linareses toimunud
superturniiril (kaheksa tippmehe osavõtul turniiri esimene ring mängiti Mehhikos
ja teine ring Hispaanias).
Miskipärast selle turniiri tulemused aga esiti veel aprillis avaldatud reitingutabelis
ei kajastunud ja nii juhtis pingerida paar päeva avalikuks olnud edetabelis endiselt
eksmaailmameister Bulgaariast Veselin Topalov. India protesti järel läksid
reitinguarvestuses arvesse siiski ka Morelia/Linarese tulemused ja parandatud
tabelis kerkis lõpuks ometi tippu Anand.

Maagiline 2800 reitingupunkti

FIDE reitingutabelit on käesoleval sajandil ülivõimsalt juhtinud kõigi aegade
üheks paremaks mängijaks peetav Venemaa esindaja Garri Kasparov, kõik see aeg
on tema reiting olnud üle maagilise 2800 reitingupunkti, kusjuures tipphetkel
jaanuaris 2000 oli see tal koguni 2851.
2005. aasta märtsis, pärast Hispaanias toimunud Linarese turniiri, teatas Kasparov,
et lõpetab professionaalse maletaja karjääri, pühendub raamatute kirjutamisele ja
osaleb aktiivselt Venemaa poliitikas – seisab vastu Putini diktatuurile. Lõpetamise
hetkel oli Kasparovi reiting 2812.
Vaatamata lõpetamisest teatamisele troonis Kasparov edetabeli tipus kuni 2006.
aasta märtsini, sest alles pärast aastast vaikelu arvatakse maletaja nö
mitteaktiivsete mängijate nimekirja ja „kustutatakse“ edetabelist – seniks, kuni ta
taas aktiivseks muutub.
2006. aasta aprillist kuni 2007. aasta märtsini oli aasta vältel esinumbriks
Bulgaaria nuputõstja Veselin Topalov. Temagi reiting oli sel ajal peaasjalikult üle
2800. 2006. aasta jaanuaris oli see näitaja tal 2801 (esmakordselt üle maagilise
piiri, kuid siis oli veel ametlikult esinumbriks Kasparov), aprillis 2804, juulis
2813 ja oktoobris samuti 2813. Vaid tänavu jaanuaris avaldatud reitingutabelit
õnnestus Topalovil juhtida alla 2800-se reitinguga (2783).
Üle 2800 reitingut on lisaks eelpoolmainituile omanud veel ka valitsev
maailmameister Vladimir Kramnik (Venemaa), tema reiting kõrgus ülevalpool
seda maagilist joont 2001. aasta juulist kuni 2003. aasta märtsini. Tippajal,
jaanuaris ja aprillis 2002 oli Kramniku reiting 2811.
Ka Viswanathan Anandi reiting on ühel korral olnud enam kui 2800 punkti –
juhtus see aprillis 2006, mil tema reitinguks märgiti 2803. Kuid Kramnikul ja
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Anandil ei õnnestunud vaatamata 2800 punkti piiri ületamisele olla tol ajal
maailma esinumber, sest nende ees troonisid vastavalt Kasparov ja Topalov.
Nüüd viimaks on Anand maailma esinumber, tõsi nagu Topalov jaanuaris, juhib
ka Anand aprilli reitingutabelit numbriga alla 2800, tema reitinguks märgitakse
2786. Järgnevatel meestel, Topalovil ja Kramnikul, on see näitaja mõlemal 2772.
Elo-reitingu 36-aastase ajaloo vältel on edetabeli tipus trooninud vaid väga
üksikud maletajad: Bobby Fischer, Anatoli Karpov, Garri Kasparov, Vladimir
Kramnik, Veselin Topalov ja nüüd siis Viswanathan Anand.
Järgnevalt pakume järele mängimiseks Viswanathan Anandi efektse võidupartii
noore Norra tulevikulootuse Magnus Carlseni üle, kellest oleme ka siinses
malenurgas juba pikemalt juttu teinud.

Viswanathan Anand - Magnus Carlsen
Morelia/Linarese superturniir 2007, 10. voor
1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 a6 4.Oa4 Rf6 5.0-0 Oe7 6.Ve1 b5 7.Ob3 d6 8.c3 0-0
9.h3 Ra5 10.Oc2 c5 11.d4 Rd7 12.d5 Rb6 13.Rbd2 g6 14.b4 cxb4 15.cxb4 Rac4
16.Rxc4 Rxc4 17.Ob3 [Anand näikse tegevat kodus avangutega kõva tööd. Seegi
kord sai ta punkti suuresti tänu tähelepanelikule analüüsile. Tali memoriaalil
eelmise aasta lõpus mängisid nii Leko-Mamedjarov, seal jätkus partii 17.Oh6.
Carlsen paistis samuti partiiga kursis olevat ja püüdis aserbaidzhaanlase mängu
matkida, Anandi mäng oli aga Leko omast tunduvalt peenem.]
17...Rb6 18.Oe3 Od7 19.Vc1 Vc8 20.Vxc8 Oxc8 21.Lc2 Od7 22.Vc1! [Ähvardab
sissetung c-liinilt, musta vastus on sunnitud.]
22...Ra8 [Ratsu on liputiival audis ja Anand alustab aktsiooni teisel tiival.]
23.Ld2! Lb8 [Carlsen tegi selle käigu üsna kiirelt, karta on, et Anandi plaane tal
taibata ei õnnestunud.]
24.Og5! Oxg5 [Esimene häirekell, 24...f6? peale võidab efektne löök 25.Rxe5!
Mustaväljaliste odade vahetuse järel on musta kuningaseis pisut õhuline.]
25.Rxg5 Vc8? [See on aga juba otsene viga, vankrit pidi hoidma kuninga kaitsel.
Õige oli loomulikult 25...Kg7! 26.f4 h6 ja valgele pole veel midagi erilist näha.]
26.Vf1! h6 [Nüüd enam ei kõlvanud eelmises variandis mainitud 26...Kg7 27.f4
h6 28.Rxf7! Kxf7 29.fxe5+ tõttu.]

(Kg1 Ld2 Vf1 Ob3 Rg5 ea2 eb4 ed5 ee4 ef2 eg2 eh3 / Kg8 Lb8 Vc8 Od7 Ra8 ea6
eb5 ed6 ee5 ef7 eg6 eh6)



27.Re6!! [Hüüumärgid pole mitte ainult sellele käigule, vaid tervele valgete
plaanile.]
27...Kh7 [Täpset mängu nõudis valgelt löömine 27...fxe6 28.Lxh6 (28.dxe6 Oe8
29.e7+ Kg7 30.Ld5 Vc4 31.Oxc4 bxc4 32.Lxc4 pole nii veenev.) 28...Oe8
29.dxe6 Rb6 30.e7+! Rc4 31.Lf8+ Kh7 ja nüüd võidab küllaltki raskelt leitav
manööver 32.Od1!! ideega Od1-g4-e6 (32.f4? La8! 33.f5 gxf5! ja valgel pole üle
viigi). Maleprogramm Fritz ei leia mustale paremat käigust 32...Oc6, kuid nüüd on
valgel otsustav rünnak pärast 33.Lf7+ Kh6 34.f4! Partiis jääb valge ratsu e6-l ellu,
mis on positsiooniliselt mustale muidugi lootusetu.]
28.f4 La7+ 29.Kh2 Oe8 30.f5! gxf5 31.exf5 f6 32.Ve1 Rc7 33.Vc1 Od7 34.Vc3
e4 35.Vg3 Rxe6 36.dxe6 Oe8 37.e7! Oh5 38.Lxd6 1:0.
Partiikommentaarid on pärit meister Ülar Laugu toimetatavalt Eesti Maleliidu
autoriveerult http://vaatleja.blog-city.com/

Margus Sööt,
meistrikandidaat males


