
Eesti juunioride malemeister on Ilja Vovk

Tallinnas augusti alguses toimunud Eesti juunioride ehk kuni 20-aastaste
malemeistrivõistlused võitis kaheksa osaleja seas pealinnas resideeruva
maleakadeemia Vabaettur kasvandik Ilja Vovk 5 punktiga 7 võimalikust. Sama palju
punkte kogus ka Narva maleklubi Maletäht liige Vjatsheslav Sõskov, kuid kuna
narvalane omavahelise kohtumise Vovkile kaotas, siis jäi ta teiseks. Kolmanda koha
sai Tallinna spordiklubi Reval-Sport kasvandik Sander Kukk 4,5 punktiga.
Esikolmikule järgnesid Ivan Moltshanov (MA Vabaettur) 4 punktiga, Sten Kasela
(Pärnumaa MK), Uku Valner (SK Reval-Sport) ja Roman Jezov (MK Maletäht) kõik
kolm võrdselt 2,5 punktiga ning Kaarel Nestor (SK Reval-Sport) 2 punktiga.
Kaheksa osalejat mängisid ringsüsteemis turniiri st kõik mängisid kõigiga korra.
Kasutusel oli ajakontroll poolteist tundi kummalegi vastasele 40-le käigule ning
seejärel 15 minutit kummalegi vastasele partii lõpuni, täiendavalt lisandus pärast iga
käigu sooritamist 30 sekundit. Turniiri võitja sai õiguse esindada Eestit juunioride
maailmameistrivõistlustel Armeenias Jerevanis 2.-17.oktoobrini.

Reitingufavoriidid eesotsas

Juhendi kohaselt oli võistlusel osalemise õigus: 1) 2007. aasta kuni 18-aastaste Eesti
meistrivõistluste neljal paremal – Uku Valner, Aleksander Volodin, Nikolai Kunitsõn,
Kristjan Sarapik; 2) neljal paremal juunioril 1. juuli FIDE reitingu alusel – Ilja Vovk,
Vjatsheslav Sõskov, Vitali Shlõkov, Roman Jezov; 3) eelpool nimetatute loobumise
korral varumängijad 1. juuli Eesti reitingu alusel – Sander Kukk, Kaarel Nestor, Sten
Kasela jne.
Ehkki mitmed tugevamad erinevatel põhjustel loobusid – näiteks ei mänginud tänavu
juba Eesti meeste meistrivõistluste finaalturniirile kümne parema hulka pääsenud
Aleksander Volodin ja Nikolai Kunitsõn – oli juunioride meistrivõistluste koosseis
siiski väga esinduslik ja heatasemeline.
Nelja vooru järel olid kahekesi tabeli tipus Vovk ja Moltshanov, kes mõlemad olid
kogunud neljast esimesest partiist 3 punkti. Kuid pärast seda, kui Vovk kaotas
viiendas voorus Valnerile, oli viie vooru järel mõnevõrra üllatuslikult ainuliidriks
Moltshanov 4 punktiga, järgnesid Kukk 3,5 ning Vovk ja Sõskov võrdselt 3 punktiga.
Moltsanovil olid aga veel ees partiid reitingufavoriitide Vovki ja Sõskoviga ning need
ta mõlemad kaotas. Kukk lõpetas kahe viigiga – Jezovi ja Nestori vastu maletades.
Vovk ja Sõskov lõpetasid aga mõlemad kahe võiduga ja tõusid seeläbi tabeli tippu.
Kusjuures kui Sõskov sai viimases voorus valgetega üsna kerge võidu Moltshanovi
üle, siis Vovk oli samal ajal valgetega maletades Kasela võitmisega suurtes raskustes.
Siiski tuli ta lõpuks ülesandega toime ja kerkis Eesti juunioride meistriks.
Vovki ja Kasela partiis tekkis lõppmäng, kus Vovkil oli vanker ja oda ning Kaselal
vanker, teoreetilises viigiseisus Kasela aga viiki hoida ei suutnud. Pikk ja pingeline
partii kestis koguni üle saja käigu, kusjuures vahetult enne, kui Kasela kuningas
mativõrku jäi, oli kohe-kohe täis saamas 50 käigu reegel, misjärel Kasela saanuks
viiki nõuda. Teatavasti saab viiki nõuda, kui viimase 50 käigu vältel pole käidud
ühegi etturiga ega löödud ühtki malendit. Siiski jõudis Vovk sihile napilt enne
nimetatud reegli rakendumist.
Tallinna Tehnikaülikoolis kõrgharidust omandav Vovk on tänavu näidanud väga häid
tulemusi ka täiskasvanute arvestuses: märtsi lõpus tuli ta MA Vabaettur koosseisus
Eesti maleklubide meistriks ja esines individuaalselt suurepäraselt, aprilli keskel jagas
teist kuni viiendat kohta Põlva nädalalõputurniiril, mai lõpus võitis Keila
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nädalalõputurniiri, juuni keskel võitis Rakvere kevadturniiri, juuli lõpus jagas teist
kuni viiendat kohta Pärnu nädalalõputurniiril. Sekka on esinenud ka kehvemaid
tulemusi, kuid Eesti mõistes on noore mehe mängutase igati korralik.
Tähelepanelik malenurga lugeja on kindlasti märganud, et oleme lehes juba
varasemalt kajastanud nii Eesti täiskasvanute – mehed, naised – meistrivõistlusi (8.
veebruaril) kui ka erinevate vanuseklasside Eesti noorte – noormehed, neiud –
meistrivõistlusi (31. mail). Eesti juunioride ehk kuni 20-aastaste meistrivõistluste näol
on tegu justkui noorte (kuni 18-aastaste) ja täiskasvanute klassi vahelüliga,
traditsiooniliselt toimub turniir vaid noormeestele.

Valitud partiid

Vjatsheslav Sõskov - Ilja Vovk (3. voor)
1.e4 e5 2.Rf3 Rc6 3.Ob5 f5 4.Rc3 fxe4 5.Rxe4 Rf6 6.Le2 d5 7.Rxf6+ gxf6 8.d4 Og7
9.dxe5 O-O 10.e6 Ve8 11.O-O Vxe6 12.Oe3 Re5 13.Rd4 Ve7 14.Od3

(Kg1 Le2 Va1 Vf1 Od3 Oe3 Rd4 ea2 eb2 ec2 ef2 eg2 eh2 / Kg8 Ld8 Va8 Ve7 Oc8
Og7 Re5 ea7 eb7 ec7 ed5 ef6 eh7)

14...c5! 15.Rf5 c4! 16.Rxe7+ Lxe7 17.Oxh7+ Kxh7 (Valgel on vanker ja ettur kahe
musta kerge viguri vastu, edasine mäng kulgeb aga musta taktikepi all – peagi muutub
mustade vigurite koostöö väga nauditavaks.)
18.Lh5+ Kg8 19.Vfe1 Lf7 20.Lh4 Lg6 21.Kh1 Of5 22.c3 Oe4 23.Lh3 Kf7 24.Vad1
Vh8 25.Lg3 Lxg3 26.fxg3 Rg4 27.h4 Rxe3 28.Vxe3 f5 29.Vf1 Ke6 30.Kh2 Oe5
(Musta kaksikodad domineerivad täielikult, valgel puudub igasugune vastumäng.)
31.Kh3 Vg8 32.a3 b5 0:1.

Väga efektse võidupunkti teenis tänavu Eesti kuni 16-aastaste noormeeste
meistrivõistlustel teise koha saanud ja juunioride esivõistlusi hiilgavalt alustanud Ivan
Moltshanov tänavuse Eesti kuni 18-aastaste meistri Uku Valneri üle.
Ivan Moltshanov - Uku Valner (4. voor)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Rc3 Ob4 4.e5 c5 5.a3 Oxc3+ 6.bxc3 La5 7.Od2 La4 8.Rf3 c4 9.Oe2
Rc6 10.O-O Od7 11.Rg5 h6 12.Rh3 Rge7 13.f4 O-O-O 14.Rf2 Kb8 15.Rg4 Rf5
16.Rf2 Vdg8 17.g4 Rfe7 18.Rh1 f5 19.exf6 gxf6 20.Rg3 h5 21.g5 fxg5 22.fxg5 h4
23.Rh5 Rf5 24.Rf6 Vg7 25.Og4 Rce7 26.Le2 Oc8? (Järgneb efektne taktikaline löök,
misjärel musta seis laguneb.)
27.Le5+ Ka8 28.Oxf5! Rxf5 29.Vxf5! exf5 30.Of4! Oe6 31.Lxe6 Lxc2 32.Ve1 a6
33.Rxd5 h3



(Kg1 Le6 Ve1 Of4 Rd5 ea3 ec3 ed4 eg5 eh2 / Ka8 Lc2 Vg7 Vh8 ea6 eb7 ec4 ef5 eh3)

34.Le8+!! Vxe8 35.Vxe8+ Ka7 36.Ob8+ 1:0.

Margus Sööt,
meistrikandidaat males


