
Eesti maletajad Euroopa meistrivõistlustel tublid

Saksamaal Dresdenis 2.-16. aprillini toimunud male Euroopa meistrivõistlustel
pakkusid sisuka etteaste kõik Eesti esindajad. Kaido Külaots ja Meelis Kanep kogusid
meeste turniiril 6 punkti 11st, Valentina Golubenko ja Monika Tsõganova naiste
turniiril vastavalt 7,5 ja 6 punkti 11st. Golubenko täitis seejuures nii naiste
rahvusvahelise suurmeistri kui ka meeste rahvusvahelise meistri normi.
Külaots ja Kanep jagasid mõlemad 128.-180. kohta, lisanäitajate alusel kuulus
esimesele 155. ja teisele 162. koht. Kokku osales meeste turniiril 403 maletajat.
Turniirieelne asetus (FIDE reitingu alusel) oli mõlemal meie mehel veidi kehvem kui
lõpuks saavutatud koht, seega mängisid mõlemad oma koha välja ja pisut rohkemgi.
Mõlemad meie mehed said kirja neli võitu, neli viiki ja kolm kaotust.
Naiste turniiril üllatas suurepärase lõpuspurdi (5,5 punkti 6st viimasest partiist) teinud
16-aastane kohtlajärvelanna Golubenko, kes jäi jagama koguni 5.-19. kohta,
lisanäitajate alusel kuulus talle 16. koht. Golubenko kontosse jäi kuus võitu, kolm
viiki ja kaks kaotust. Lisaks naiste rahvusvahelise suurmeistri normi täitmisele
saavutas Golubenko ka meeste rahvusvahelise meistri normi.
Oma tulemusega võib rahule jääda ka Tsõganova, kes jagas lõpuks 45.-59. kohta,
lisanäitajate alusel kuulus talle 56. koht. Stardis sai Tsõganova reitingu alusel 110.
paigutuse, selles valguses igati tubli tulemus. Kokku osales naiste turniiril 150
maletajat. Sarnaselt meie meestele jäi Tsõganova saldoks neli võitu, neli viiki ja kolm
kaotust.

Pingelised järelmatšid

Dresdeni Rahvusvahelises Kongressikeskuses toimunud turniiril oli kasutusel
ajakontroll 90 minutit 40 käigule pluss 30 minutit partii lõpuni kummalegi vastasele,
millele iga käigu sooritamise järel lisandus veel 30 sekundit. Mängiti 11 vooru šveitsi
süsteemis.
Euroopa meistrivõistluste viimasel päeval toimusid niinimetatud play-off kohtumised,
kus lisaks medalivõitjatele selgitati välja ka need 33 mees- ja 13 naismaletajat, kes
pääsesid Maailma Karikaturniirile. Play-off osutus vajalikuks, sest 11 vooruga päris
kõik asjad paika ei saanud.
Meeste Euroopa meister sai selgeks alles pärast järelvõistlust, sest turniiril kogusid
võrdselt 8 punkti koguni seitse meest: Dimitri Jakovenko (Venemaa), Emil Sutovsky
(Iisrael), Dusko Pavasovic (Sloveenia),  Ivan Tsheparinov (Bulgaaria), Vladislav
Tkatshiov (Prantsusmaa), Artem Iljin ja Konstantin Sakajev (mõlemad Venemaa).
Järgnenud play-off’i tulemusel kerkis Euroopa meistriks Vladislav Tkatshiov,
järgnesid Emil Sutovsky, Dimitri Jakovenko ja Dusko Pavasovic.
Naiste Euroopa meistriks tuli ülivõimsa esituse pakkunud Tatjana Kossintseva
(Venemaa) 10 punktiga, ta tegi vaid kaks viiki ja alistas ülejäänud üheksa vastast.
Järgnesid võitja vanem õde Nadezhda Kossintseva (Venemaa), eksmaailmameister
Antoaneta Stefanova (Bulgaaria) ja Thanh Trang Hoang (Ungari) võrdselt 8 punktiga.
Play-off’i tulemusel reastusid teist kuni neljandat kohta jagama jäänud naised
järgnevalt: teine Antoaneta Stefanova, kolmas Nadezhda Kossintseva ja neljas Thanh
Trang Hoang.

Vladimir Potkin (Venemaa, 2593) - Meelis Kanep (Eesti, 2508)
8. Euroopa meistrivõistlused, 9. voor

http://www.neevia.com


1.e4 c5 2.Rf3 d6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6 5.Rc3 a6 6.f3 e6 7.Oe3 b5 8.Ld2 Rbd7 9.g4
h6 10.0-0-0 Ob7 11.h4 b4 12.Ra4 La5 13.b3 Rc5 14.a3 Rxa4 15.axb4 Lc7 16.bxa4
Rd7 [Kõik need käigud on teada-tuntud teooria ning vastased võisid need sooritada
umbes minutiga.]
17.Kb2 [Jama. Baasidest leidub kõigest üks partii selle käiguga – Sõskov-Külaots,
Eesti MV 2004. Kui Potkin lootis sellega Kanepit üllatada, siis läks tal ettevalmistus
põhjalikult viltu.]
17...d5 [Maleprogrammile Rybka see käik eriti ei imponeeri, ta loeb valge võimalusi
pärast 18.exd5 Oxd5 19.c4 selgelt paremateks. Ilmselt arvuti sellisele hinnangule
Potkin tugineski, kui niisugusele variandile läks. Aga nagu selgub, on variandis auk
sees.]
18.exd5 Oxd5 19.c4

(Kb2 Ld2 Vd1 Vh1 Oe3 Of1 Rd4 ea4 eb4 ec4 ef3 eg4 eh4 / Ke8 Lc7 Va8 Vh8 Od5
Of8 Rd7 ea6 ee6 ef7 eg7 eh6)

19...Oxb4! [Nii maleprogrammid Rybka kui Fritz märkavad seda käiku alles siis, kui
19.c4 on juba käidud või pärast enam kui minutilist mõtlemist ka varem.]
20.Lxb4 Oxf3! [Kombinatsiooni puänt. Vene suurmeister oli ilmselt ootamatust
löögist grogiks löödud või luges ta mingeid variante totaalselt valesti, igatahes tegi ta
kohe järgnevalt otsustava vea.]
21.Od3? [Fritzu ja Rybka hinnangud lähevad järgmise variandi uurimisel
kardinaalselt lahku – Fritz peab musta võimalusi selgelt paremaks, Rybka arvates on
šansid võrdsed: 21.Rxf3 Vb8 22.Lxb8+ Lxb8+ 23.Kc3 a5 24.Od3 Lb4+ 25.Kc2
Lxa4+ (Fritz 25...e5! 26.Vb1 Lxa4+ 27.Kc3 0-0) 26.Kd2 La2+ 27.Ke1 Lg2 28.Vf1
Lxg4. Igatahes oli see ainus võimalus vastupanuks. Potkini käik toob kohese kaotuse.]
21...Oxd1 22.Vxd1 Vb8 23.Rb5 Le5+! [Võibolla ei näinud Potkin oma arvestustes
seda vahetuld?? Kui 23...axb5 24.cxb5, siis on valgel kõik parimas korras. Nüüd jääb
mustale suur materiaalne ülekaal, mille realiseerimisega probleeme ei teki.]
24.Ka2 [24.Od4 Lxd4+.]
24...Lxe3 25.Rd6+ Kf8 26.Rb7+ Kg8 27.Oc2 Lb6 28.Lxb6 Rxb6 29.c5 Rd5 30.Vxd5
exd5 31.c6 Vc8 32.Ra5 Kf8 33.Od3 Ke7 0:1.
Partiikommentaarid on pärit meister Ülar Laugu toimetatavalt Eesti Maleliidu
autoriveerult http://vaatleja.blog-city.com/
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