
Eesti malemeistreid on selgitatud juba üle 80 aasta

Kui ühes eelmises malenurgas kirjutasime jaanuaris toimunud tänavustest Eesti
malemeistrivõistlustest, siis käesolevas loos vaatame tagasi meistrivõistluste kirevale
ajaloole.
Esimesed Eesti meeste meistrivõistlustest leidsid aset Tallinnas 26. detsembrist 1922 kuni
6. jaanuarini 1923. Tänavu jaanuaris meistri selgitamiseks toimunud turniir oli arvult juba
75., lisaks on kahel korral meister selgunud matši mängimise tulemusel.
Esimeste meistrivõistluste läbiviimisel oli algselt probleemiks rahaliste vahendite
saamine, kuid olukord suudeti lahendada reklaamikampaaniaga – nimelt müüdi Eesti
meistrivõistlustest teada andvatele müürilehtedele maksulisi reklaampindu. Seeläbi
koguti kokku tolle aja kohta üllatavalt suur summa – 172000 marka, mis võimaldas
korraldada väga esindusliku turniiri korraliku auhinnafondiga.
Esimestest meistrivõistlustest võttis osa 12 mängijat Tallinnast ja Tartust, teised keskused
jäid esindamata seetõttu, et puudusid maletajad, kes suutnuks kahe suurlinna esindajatele
konkurentsi pakkuda. Auväärt tiitli omanikuks sai elukutselt raamatupidaja Paul Rinne,
kes kogus 8,5 punkti 11 võimalikust ja edestas napi poole punktiga oma peakonkurenti
keelemees Johannes Türni.
Kohe pärast turniiri toimus niinimetatud esimene malekongress, kus otsustati asutada
Eesti Maleliit ja moodustati kolmeliikmeline komisjon põhikirja koostamiseks, otsus jäi
paraku paberile aastateks. Lootused hakata iga aasta-paari tagant selgitama Eesti meistrit
kustusid juba eos rahaliste vahendite nappuse tõttu ja järgmine ülemaaline tiitlivõistlus
toimus alles 1932.aastal.

Kaks matši

Siiski selgitati enne uut turniiri kahel korral meister matši mängimise tulemusel ja
mõlemal korral võitis väljakutsuja. 1925. aasta septembris Tallinnas peetud matši Paul
Rinne ja Johannes Türni vahel võitis viimane skooriga 9,5:4,5 ja pälvis seeläbi Eesti
malemeistri tiitli. Järgmisel aastal avaldas Türn raamatu “Matš Türn-Rinne Eesti
malemeistri nime peale”, kus tõi ära kõik matšil mängitud partiid omapoolsete
kommentaaridega.
Täpselt viis aastat hiljem, septembris 1930 peeti uus matš meistri selgitamiseks. Seekord
oli väljakutsujaks 20-aastane Vladas Mikenas, kes alistas Johannes Türni skooriga
6,5:3,5. Matšil oli kaugeleulatuv tähendus kogu Eesti malele – tänu Mikenasele hakkas
kodumaine male neil aastail üha enam lähenema rahvusvahelisele tasemele. 1931. aastal
siirdus Mikenas elama Leetu, sest ta tahtis osaleda maleolümpial Prahas, kuid ainsa Balti
riigina jäi suurvõistlusest kõrvale Eesti.

II maailmasõja eelsed aastad

Teine turniir Eesti malemeistri selgitamiseks toimus 1932. aastal Tallinnas, kuid
osavõtjaid oli sedakorda vaid viis. Esikohta jagasid Leho Laurine ja Paul Rinne, kelle
vahel peetud kahepartiiline järelmatš andis samuti viigilise tulemuse. Lisanäitajate põhjal
(Bergeri süsteem) kuulutati võitjaks Laurine.
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1933. aastal oli osalejaid juba seitse ja eelmise aasta kahe esimese osaks langesid
viimased kohad – niivõrd palju oli muutunud Eesti males ühe aastaga! Tiitli pälvis
Gunnar Friedemann, kes sõjaeelsetel aastatel esindas Eestit kõikidel maleolümpiatel ja
tänu tema suurepärasele mängule saavutati 1939. aasta olümpiaturniiril Buenos Aireses
hiilgav kolmas koht.
Aasta hiljem taas pealinnas läbi viidud turniiril rändas meistritiitel esmakordselt provintsi
– Viljandi esimaletaja Ilmar Raud kogus 5,5 punkti 7st ja hõivas Paul Schmidti ees
esikoha.
Neil sõjaeelsetel aastatel tõusid Eestis (ja ka maailmas) tippu kolm kõrgetasemelist
maletajat: Paul Keres, Paul Schmidt ja Ilmar Raud. Kerese saavutustest on kirjutatud
raamatuid, Eesti meistriks tuli ta kokku kuuel korral – enamaks polnud lihtsalt aega, sest
maailma tipuna oli mujal tähtsamaid tegemisi. Paul Schmidt siirdus sõja puhkedes
Saksamaale, mängis seal edukalt malet ja omandas doktorikraadi ning siirdus seejärel
USAsse ja loobus tegevmaletaja karjäärist. Ilmar Raud, kelle mälestuseks siiani igal
aastal Viljandis turniire korraldatakse, jäi pärast maleolümpiat Buenos Aireses elama
Argentinasse, kus aga mõne aasta möödudes traagiliselt surma sai. Kõik kolm meest
võinuks jõuda males absoluutsesse tippu, kuid suurriikide maailmavallutamise plaanid ei
andnud selleks võimalust.

Igal aastal meistrivõistlused

Alates 1941. aastast on igal aastal peetud turniir Eesti meistri selgitamiseks. Sõja-aastail
rändas tiitel Johannes Türni ja Paul Kerese vahel. Sõja lõppedes kerkis esile uus
võimekas maletajate plejaad: Raul Renter, Aleksander Arulaid, Jüri Randviir, Helmut
Luik, Valter Heuer, Iivo Nei, Gunnar Uusi jt.
Need mehed valitsesid Eesti males segamatult kuni kuuekümnendate aastate keskpaigani
ja alles siis hakkasid tiitlit nõudma vähe nooremad Hillar Kärner, Rein Etruk ja Andres
Vooremaa.
Kaheksakümnendail aastail algas Eesti males uus suur tõus ja eriti ilmekalt näitab seda
1983. aasta, mil rahvusvahelise meistri tiitel anti kolmele mehele: Lembit Ollile, Jaan
Ehlvestile ja Aleksander Veingoldile. Meistritiitlini jõudsid need mehed kõik siiski vaid
ühel korral, sest maailmas oli vaja mängida palju tähtsamatel turniiridel. Osalt seetõttu,
osalt oma kõrge mängutaseme tõttu – igatahes valitses kaheksakümnendail aastail Hillar
Kärner.
Eelmise sajandi viimase aastakümne alguses ei olnud Eestis vastast Olav Sepale, kes
võitis viis meistritiitlit järjest – sellist seeriat pole ette näidata mitte kellegil teisel.
Seejärel rändas meistritiitel käest-kätte ja alles viimastel aastatel on sellele tiitlile taas
tõsisemad pretendendid ilmunud – rahvusvahelised suurmeisterid Kaido Külaots ja
Meelis Kanep, kes ka tänavu ülipõnavas järelmatshis paremat selgitasid.
1945. aastal oli esmakordselt mängus Eesti meistritiitel naistele ja selle omanikuks sai
Salme Rootare. Pikemalt naiste meistrivõistluste ajaloost aga juba järgmises malenurgas.

Margus Sööt (Tallinn),
meistrikandidaat males
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Iivo Nei 8 (1951, 1952, 1956, 1960, 1961, 1962, 1971, 1974); Hillar Kärner 7 (1970,
1975, 1977, 1983, 1984, 1985, 1987); Paul Keres 6 (1935, 1936, 1942, 1943, 1945,
1953); Gunnar Uusi 6 (1958, 1959, 1963, 1966, 1979, 1980); Olav Sepp 6 (1989, 1991,
1992, 1993, 1994, 1995); Jüri Randviir 4 (1947, 1949, 1950, 1954); Kaido Külaots 4
(1999, 2001, 2002, 2003); Johannes Türn 3 (1925, 1941, 1944); Aleksander Arulaid 3
(1948, 1955, 1964); Rein Etruk 3 (1965, 1969, 1973); Meelis Kanep 3 (2004, 2005,
2007); Vladas Mikenas 2 (1930, 1973); Ilmar Raud 2 (1934, 1939); Raul Renter 2 (1946,
1949); Andres Vooremaa 2 (1972, 1973); Tarvo Seeman 2 (1998, 2006); Paul Rinne
(1923); Leho Laurine (1932); Gunnar Friedemann (1933); Paul Schmidt (1937); August
Eller (1944); Kalju Pitksaar (1957); Helmut Luik (1967); Aarne Hermlin (1968); Valter
Heuer (1976); Boriss Rõtov (1978); Jaan Ludolf (1981); Lembit Oll (1982); Aleksander
Veingold (1983); Jaan Ehlvest (1986); Kalle Kiik (1988); Mati Nei (1990); Sergei Zjukin
(1996); Roman Sergejev (1997); Mihhail Rõtšagov (2000).


