
Eestile Euroopa Liidu noorte meistrivõistlustelt medal

Austrias Murecki linnakese kultuurikeskuses toimusid 1.-9. augustini Euroopa Liidu
noorte meistrivõistlused males. Paremaid selgitati kuni 10-, kuni 12- ja kuni 14-
aastaste vanuseklassides. Erinevate vanuseklasside poisid ja tüdrukud mängisid ühel
turniiril, kuid tüdrukute seas peeti eraldi arvestust.
Eesti esindajatest oli väga tubli Mark Lapidus, kes jagas kuni 12-aastaste võistlusel 7
punktiga 9st 1.-2. kohta 40 osaleja seas, lisanäitajate alusel kuulus talle hõbemedal
inglasele Daniel Hunti järel.
Ka kõik teised Eesti esindajad pakkusid sisuka etteaste. Kuni 10-aastaste turniiril
jagas Ottomar Ladva 6 punktiga 6.-10. kohta, lisanäitajate alusel kuulus talle 7. koht
ning Georg Nero jagas 4 punktiga 26.-34. kohta, lisanäitajate alusel 27. koht.
Osalejaid oli selles vanuseklassis 47. Kuni 14-aastaste turniiril jagas Triin Narva 4
punktiga 23.-30. kohta, lisanäitajate alusel oli ta 24. Tüdrukute arvestuses oli Narva
viies. Osalejaid oli selles vanuseklassis 40.

Alternatiivne võistlus noorte MMile ja EMile

Mängiti üheksa vooru shveitsi süsteemis ajakontrolliga poolteist tundi kummalegi
vastasele partii lõpuni, millele iga käigu sooritamise järel lisandus 30 sekundit.
Euroopa Liidu (EL) noorte meistrivõistlused toimusid tänavu viiendat korda.
Tegemist on seega võrdlemisi noore võistlusega. Ka kõik varasemad ELi noorte
meistrivõistlused on toimunud Austrias, 2003. aastal tehti võistlustega algust Grazis,
edaspidi on turniiri võõrustanud Mureck. Eesti maletajad varasematel aastatel eriti
aktiivselt osalenud ei ole, vaid Lapidus mängis ka eelmisel aastal kuni 12-aastaste
seas, kuid mitte nii tähelepanuväärselt nagu tänavu.
ELi noorte meistrivõistlused on justkui alternatiivne võistlus noorte
maailmameistrivõistlustele ja noorte Euroopa meistrivõistlustele. Tase on aga veidi
nõrgem kui eelpool nimetatud kahel noorte absoluutsel tippvõistlusel, sest piirdub ju
osalejaskond vaid noormaletajatega 27 Euroopa Liidu riigist.
Järgnevalt tutvustame Eestile tiitlivõistlustelt medali toonud maleklubi “Shahh &
Garde” kasvandiku Mark Lapiduse mängu, kes novembris saab 12-aastaseks. Olgu
öeldud, et noorele maletajale on tänavune aasta olnud väga edukas – aasta esimesel
poolel tuli ta nii kuni 12-aastaste kui ka kuni 14-aastaste seas Eesti meistriks ning
kuni 16-aastaste seas kolmandaks, suvel võitis aga suure rahvusvahelise lahtise B-
grupi turniiri Saksamaal Dortmundis, nimetatud turniiril mängisid noored ja veteranid
üheskoos.

Mõnda medalivõitja partiidest

Esimeses voorus jõudis reitingu alusel kolmanda paigutuse saanud Lapidus
mustadega väikese taktika abil avangu järel seisu, kus temal kaks vigurit vastase
vankri ja etturi vastu. Mustade vigurite aktiivsus ja harmooniline koostöö said selles
partiis lõpuks määravaks.
Teises voorus sai Lapidus valgetega ootamatult kiire kaotuse. Ta jäi vastase
kuningarünnaku alla, jättis kasutamata mõned väga head vastuvõimalused, vastase
rünnak muutus aga üha teravamaks ja mõne valge järjekordse ebatäpsuse järel juba
peagi tõrjumatuks.
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Kolmandas voorus Lapidus mustadega viigist enamat ei suutnud, tekkis lahkvärvi
odadega raskete vigurite lõppmäng, kus mõlemal poolel olid omad võimalused, kuid
viik oli ilmselt õiglane lõpptulemus.
Olles kolme vooru järel vaid viiekümne protsendi peal alustas Lapidus meeletut
lõpuspurti – viis võitu viiest järgmisest voorust! Neljandas voorus sai ta valgetega
avangu järel mõnusa surveseisu ja realiseeris paremuse ka kindlalt punktiks. Viiendas
voorus võitis Eesti esindaja mustadega neljandana paigutatud Saksamaa maletajalt
Philipp Kyas’ilt esmalt etturi ja seejärel kukkus vastase seis väga kiiresti lõplikult
kokku.

Philipp Kyas - Mark Lapidus (5. voor)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Rd2 dxe4 4.Rxe4 Oe7 5.Rf3 Rd7 6.Od3 Rgf6 7.Rg3 O-O 8.O-O c5
9.c3 Lc7 10.Ve1 Vd8 11.Lc2 b6 12.Og5 h6 13.Oxf6 Rxf6 14.Le2 Ob7 15.Re5 cxd4
16.cxd4 Vxd4 17.Vad1 Oc5 18.Oc4 Vxd1 19.Vxd1

(Kg1 Le2 Vd1 Oc4 Re5 Rg3 ea2 eb2 ef2 eg2 eh2 / Kg8 Lc7 Va8 Ob7 Oc5 Rf6 ea7
eb6 ee6 ef7 eg7 eh6)

19...Oxf2+! [Elementaarse taktika abil võidab must veel teisegi etturi, sest valge ei
saa oda lüüa ei lipu ega kuningaga: 20.Lxf2 Lxe5 või 20.Kxf2 Lxe5! 21.Lxe5 Rg4+
22.Kg1 Rxe5.]
20.Kh1 Oxg3 21.Rxf7 Re4 22.Rxh6+ gxh6 23.Oxe6+ Kh8 24.Lh5 Rf2+ 25.Kg1 Rxd1
26.Lxh6+ Lh7 27.Lf6+ Lg7 0:1.

Kuuendas voorus sai Lapidus valgetega pärast kummaliselt kulgenud avangut ja
keskmängu veidi parema lõppmängu ja suurendas aegamööda paremust kuni võiduka
lõpuni.
Seitsmendas voorus mängis Lapidus taas valgete malenditega, turniirieelselt kõrgeima
paigutuse saanud Ungari noormehe vastu, keskmängus õnnestus tal saavutada
kaksikodadega seis vastase oda ja ratsu vastu, pärast raskete vigurite väljavahetamist
jõuti valgele paremasse lõppmängu. Peagi võitis valge etturi ja püüdis liputiival kinni
musta ratsu, ilma mingitki vastumängu saamata pidi must üsna varsti alistuma.
Eelviimases, kaheksandas voorus oli Eesti noormaletajal rohkesti õnne. Mustadega jäi
ta poolaka Pawel Stankiewiczi vastu raskesse seisu, vastane alustas kuningarünnakut
ja võitis kena taktikaga etturi. Lapidus võttis seejärel ette kuningaga pika rännaku
kuningatiivalt liputiivale, kuid vastase paremus säilis. Ja siis ühtäkki pani vastane
heas seisus ühekäigulist lihtsat taktikat nägemata ette puhta viguri.

Pawel Stankiewicz - Mark Lapidus (8. voor)
1.e4 e6 2.d3 d5 3.Rd2 c5 4.g3 Rc6 5.Og2 Rf6 6.Rgf3 Oe7 7.O-O O-O 8.Ve1 Lc7
9.Rf1 Vd8 10.e5 Rd7 11.Of4 b5 12.h4 a5 13.Re3 Lb6 14.Rg5 h6 15.Rh3 c4 16.Lh5



Rf8 17.Rg4 Rg6 18.Oe3 Oc5 19.Oxh6! Of8 20.Oe3 Oc5 21.Og5 Oe7 22.Oxe7 Rcxe7
23.Lg5 Rf5 24.Kh2 Kf8 25.h5 Rge7 26.h6 gxh6 27.Rxh6 Ke8 28.Rg4 Kd7 29.Rf6+
Kc6 30.Ld2 Rg6 31.dxc4 bxc4 32.b3 cxb3 33.cxb3 Oa6 34.Lc2+ Lc5 35.Ld2 Kb6
36.Vac1 Lb4 37.Lb2 Vac8 38.Vxc8 Vxc8 39.Vc1 Vxc1 40.Lxc1 Rxe5 41.Oxd5 Le7
42.Lg5? [42.f4! järel olnuks valgel jätkuvalt paremus.]

(Kh2 Lg5 Od5 Rf6 Rh3 ea2 eb3 ef2 eg3 / Kb6 Le7 Oa6 Re5 Rf5 ea5 ee6 ef7)

42...Lxf6! 43.Lxf6 Rg4+ 44.Kg2 Rxf6 45.Of3 Rd4 46.Rg5 Rxf3 47.Kxf3 Ob7+
48.Ke2 Rd5 49.Kd2 Rf6 50.Rxf7 Re4+ 51.Ke3 Rc3 52.a3 Rb1 53.Rd6 Od5 54.Kd4
Rxa3 55.g4 Kc6 56.Rf7 Kd7 57.Re5+ Kd6 58.Rd3 Rb5+ 59.Ke3 Oxb3 60.f4 a4
61.Re1 Oc4 62.f5 exf5 63.gxf5 Ke5 64.Kd2 Kxf5 65.Kc2 Ke4 66.Kd2 Kd4 67.Kc2
Kc5 68.Kb2 Kb4 69.Ka1 Rd4 70.Kb2 a3+ 71.Ka1 Kc3 72.Kb1 Rc6?! [72...a2+!
73.Ka1 Ob3 74.R~ R(x)c2++.]
73.Ka1 Ra7 74.Kb1 Rb5 75.Ka1 Rd4 76.Kb1 Rc6 77.Ka1 Rb4 78.Kb1 Kd2 0:1.

Viimases, üheksandas voorus rahuldus Lapidus valgetega kiire viigiga, mustadega
maletanud turniirivõitja inglane Daniel Hunt võrdsustas kenasti seisu ja sai ehk
väikese paremusegi, kuid et viik rahuldas ilmselt mõlemat, siis sõlmitigi lühikese
mängu järel rahuleping.

Margus Sööt,
meistrikandidaat males


