
Jaan Ehlvest taandus Aasia maletajate pealetungi ees

Aprilli alguses avaldatud Rahvusvahelise Maleliidu (FIDE) reitingutabeli andmetel
taas maailma saja parema maletaja hulka kuuluv eestlane Jaan Ehlvest mängis 22.-30.
aprillini tugeval rahvusvahelisel turniiril Dubais. Eesti esindamisest loobunud ja
viimasel ajal USA lipu all mängiv Ehlvest alustas Dubai Openi nimelist turniiri
suurfavoriidina, ta sai esimese asetuse, kuid ometi ei sujunud tema mäng stardist
alates – asiaatidest vastased osutusid ootamatult sitketeks.
Ehlvest, kelle reitingunumbriks kirjutatakse 2643, võitis neli, viigistas neli ja kaotas
ühe partii ning lõpetas 6 punktiga 9st 11.-25. koha jagajate hulgas (lisanäitajate alusel
kuulus talle 19. koht). Kehvemast resultaadist päästis eestlase vaid võit kahes
viimases voorus.

Dubais saatis edu endise idabloki maletajaid

Esikohta jagasid rahvusvahelised suurmeistrid Levan Pantsulaja (Gruusia, 2616),
Gadir Gusseinov (Aserbaidzhaan, 2586), Amir Bagheri (Iraan, 2481) ja Sarhan
Gulijev (Aserbaidzhaan, 2486) 7 punktiga 9st.
Tähelepanuväärne on fakt, et aprilli reitingutabeli andmeil maailma 68. maletaja
Ehlvesti vastasteks olid Dubais eranditult asiaadid: ta kohtus turniiril nelja India, nelja
Iraani ja ühe Indoneesia maletajaga. Ja kohe stardis kohtas viimastel aastatel USA
resideeruv ja sealsetel turniiridel ilma tegev Ehlvest visa vastupanu.
Saanud avavoorus kiire võidu 2005. aastal kuni 12-aastaste maailmameistriks
kroonitud Srinath Narayanani (India, 2267) üle, pidi Ehlvest kolmes järgmises voorus
leppima vaid viikidega suhteliselt tundmatute vastastega – viigi said Ehlvestilt kätte
Tejas Bakre (India, 2426), Arash Roghani (Iraan, 2375) ja Homayoon Toufighi (Iraan,
2365).
Viiendas voorus võitis Ehlvest naismaletaja Atousa Pourkashiyani (Iraan, 2313), kuid
jätkas kuuendas taas viigiga – Kidambi Sundararajaniga (India, 2458). Seitsmendas
voorus tabas Ehlvesti shokk, ta kaotas valgetega P. D. S. Girinathile (India, 2378).
Liputiival sai ta küll etturi kätte, kuid laskis ootamatult läbi vastumängu kuningatiival
ja pealtnäha meeldiv paremus muutus hetkega hävinguks.
Viimastes voorudes võitis Ehlvest Amin Nasri (Iraan, 2330) ja Edhi Handoko
(Indoneesia, 2441), kuid varasemates voorudes ära antud punktid ei võimaldanud
kahjuks enamat kui eespool mainitud 11.-25. koha jagajamine 126 osaleja seas.
Ehlvesti käekäik sel turniiril annab taaskord alust tõdeda, et Aasia maletajad teevad
suuri edusamme. Tundub, et sealne üldine mängutase on väga hea, samas ei pruugi
see reitingus kajastuda, sest rahvusvahelistel reitinguarvestusse minevatel turniiridel
mängitakse harva. Nii võibki olla, et mängutase on oluliselt tugevam kui reitingu järgi
eeldada võiks.
Dubais mahtusid esikümnesse küll siiski valdavalt endise NSV Liidu riikide
esindajad, kuid India, Iraani, Indoneesia jt riikide maletajad pakkusid neile tugevat
konkurentsi. Kokku oli Dubais võistlejaid 24 riigist.
Naismaletajate seas kuulub juhtroll juba pikemat aega asiaatidele, nimelt on alates
1991. aastast olnud naiste maailmameistri tiitel enam kui kümme aastat hiinlannade
käes: Xie Jun troonis aastatel 1991-1996 ja 1999-2001, Chen Zhu 2001-2004 ning
alates 2006. aastast on ilmameister Yuhua Xu.
Meeste konkurentsis on liidrikoorem siiski veel endise idabloki maletajate kanda,
maailmameistriks on aga olnud (aastatel 2000-2002) ka Aasia male pärl Viswanathan
Anand Indiast. Viimaste mainekate rahvusvaheliste turniiride tulemused näitavad ka
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Aasia meeste male üldist kiiret tõusu. Kindlasti on ka just Dubai Openil tähtis roll
Aasia maleelu ergutamisel.

Jaan Ehlvest (USA, 2643) - Edhi Handoko (Indoneesia, 2441)
Dubai Open (9. voor)
1.e4 d5 2.exd5 Lxd5 3.Rc3 Ld6 4.d4 Rf6 5.Og5 a6 6.Ld2 e5? [Arendamata seisu
juures tsentri avamine on pehmelt öeldes kahtlane tegevus.]
7.dxe5 Lxe5+ 8.Oe2 Ob4 9.Rf3 Oxc3 10.bxc3 Le7 11.0-0 Re4? [Must püüab veel
kombineerida, 11...0-0 12.Vfe1 pole meelakkumine.]

(Kg1 Ld2 Va1 Vf1 Oe2 Og5 Rf3 ea2 ec2 ec3 ef2 eg2 eh2 / Ke8 Le7 Va8 Vh8 Oc8
Rb8 Re4 ea6 eb7 ec7 ef7 eg7 eh7)

12.Ld4! f6 [Viguri võtmine 12...Rxg5 13.Lxg7 Rxf3+ 14.Oxf3 Vf8 15.Vfe1 Oe6
16.Oxb7 Va7 17.Vab1 annab valgele kõva rünnaku, maleprogramm Fritz hindab
valge seisu poolvõidetuks.]
13.Vfe1 Rc6 14.Ld5 Rc5? [Ja viimane viga. 14...Rxg5 15.Rxg5 Re5 16.f4 c6 17.Lb3
järel ei pea vähemalt kohe alla andma.]
15.Rd4 Re5 16.Oh5+ 1:0. [Variandid on elementaarsed 16...g6 (16...Kf8 17.Vxe5.)
17.Oxf6 Lxf6 18.Vxe5+.]

Partiikommentaarid on pärit meister Ülar Laugu toimetatavalt Eesti Maleliidu
autoriveerult http://vaatleja.blog-city.com/
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